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TRATADO ELEMENTAR

DE PH LOSOPHIA

MORA.L

472. Objecto da moral. - A moral é a parte da
philosophia que trata da lei e do fim da acções humanas;
tem por objecto o bem, como a log-ica tem por objecto o
verdadeiro. E, assim omo a logica, uma sciencia ao mesmo
tempo the01'ioa e p)'atica, e por isso divide-se em duas partes:
moral theo?'ica e moral pratica, Oom moral theorica, estuda
o deve1', como moral pl'atica, estuda os deve1'es.

Ordinal'iamente o estu 10 da moral theorica precede ao da
t, moral pratica, porq ue, dir.em, é mistel' estabelecer os principias

aD~e.s de passal' á suas applicaçõe~, Se attentarmos, porém,
melhor no .assumpt , veremos que na theoria dos devel'es re
corre se m ui to mais á consciencia dos homens e á nocão in- .
nata ou adquirida que eUes teem de sens deveres, do' que a
talou tal pl'incipio abstl'acto. Pelu conteario, parece impos
sível discutir a mamI theorica sem admittit, implicitamente
e de facto a moral pratica. A quem não admittisse nenhum
dever em particular impossi vel seria demonstrar a existencia
do dever em geral. A prova disto é que, na discussão contra
os falso:; systemas de moral, reCOl'l'emos sempre a seus exem
plos, e por isso mesmo a seus argumentos, nos deveres
hypotheticamente admittidos por ambas as partes, De que ser
viria o exemplo do cavaUeil'o d'Assas pam provar o desin
teresse da virtude, se nü. corneçassemos por admittir que
o cavalleiro d'Assas obedeceu a seu dever? Oomo provar que
o sentimento é uma regl'a má de acção, senão mostrando,
com exemplos, que as affeições de farnilia, ou a amizade, ou
qualquer outro sentimento podem nos levar a commetter in
justiças? Seria nuHa a prova para quem não admittisse pri
meiro que a j ustiç b é um dever.

JANll'r, PhUo$ophia T. II- 1



2 MORAL

Em summa, toda scieucia deve basear-se em factos. Ora
os factos que servem de base á moral, silo os de veres
admittidos geralmente, ou pelo menos por aquelles com quem
se discute. Portanto, convém começar pela expc>siçãO d'estes
devere,::;.

Não pretendemos com isto dizer que da experiencia derive a
ideia do dever; entendemos que é uma ideia inheren te e es·
sencial á consciencia humana, mas que p6de estar encoberta,
e o está evidentemente para os que não a reconhecem, Para
fazer com que ella brote da cansciencia, é misteL' q ue nos coI·
loquemos perante deveres concretos, innegaveis para todo o
homem desinteressado,

De outro mouo U08 ex.poremos continuamente a incorreL' em
circulos vicioso. Por exemplo, úbjer.ta-se aos utilitarios que o
princi pio do interesse pessoal não é n 111 principio desi nteres
sado; mas é exactamente o que ellE,s su~tentam ; diz-se-Ihes
que tal principio não é obrigatorio: mas é justamente pela
doutrina d'elles que não ha principio obrigatorio, Objecta
se-lhes, pois o que está em q ue-stão. Pelo contrario, tomeill
do-se por assumpto um dever admittido por pllI'te, pOl'
exemplo o dever da dedicação, póde-se-Ihes mostl'llr que e te
dp,ver é inexplicavel em seu systema; appella-se para a
consciencia d'elles COll tra slla propria dou trina.

E' pois nosso intuito dar á moral uma base mais solida,
começando pela moral particular e pratica e terminando
pela mural theoricaI.

1 Esta im-er>ão que submetlemos li porquanto bastará inverter esta ordem
apreciação dos juizes competentes, não para achar o pLano ordinario da moral.
p6de, ter nenhum inconveniente pratico,



.SECÇAO I

MORAL PRA.TICA.

CAPITULO PRIMEIRO

Devero, pum com os o.uimaes.- Deveres para comsigo mo.mo,

Reduzem-se geralmente os deveres a tres classes: deveres
para comnosco, para com os outros homens e para com Deus.
Acrescentam alguns uma quarta classe: deveres para com
os animaes.

473. Devel·es llara. com os anbnaes.- Com·
quanto sejam os animaes feitos para nosso uso e nos possamos
alimentar d'elles, ou empreg'al-os em serviços nossos, domes~

ticando-os, nao se deve, todavia, suppôr que tudo nos é licito
fazer contra essas creaturas, inferiores por sem duvida, mas
que são, Cl)mO nós, creaturas de Deus.

O' unico dever essencial para com os animaes é não os
destruir nem seqner fazeI-os padecer, sem necessidade.

Conta Fontene1le que tendo ido certo dia visitar Male~

branche no convento dos padres do Oratorio, uma cadella da
casa, e que estava prenhe, entl'ou na sala e veiu espojar-se aos
pés do padre. Depois de inuteis tentativas para enchotal-a,
M"lebranche deu um pontapé na cade1la com o que lhe arran~

cou um grito de dôr e a FOlltenelle um grito de compaixão;
Pois que I lhe disse fl'iamente o padre Malebrallche, ignorais
que isto não sente?

Oomo podia este philosopho afiançar que isto nM sentia 'l
Não é o animal ol'ganisado da mesma maneira que o homem?
Nã.o tem os mesmos sentidos, o mesmo systema nervoso?
Nã.o dá. os mesmos signaes das impressões re~ebidas? Porque
o grito do animal uilo exprimiria a'dôl' tanto quanto o grito
da criança? Desde que o homem ns'o se acha pervertido pelo
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habito, pela cnieldade ou pelo espirita de systema, não.
póde V6r os padecimentos dos brutos sem tambem padecer,
prova manifesta de que ha alguma cousa commum entre e1les
e nós, porque a sympatbia estlL nu razlíO da semelhança.

Portanto, é incontestavel que os animaes padecem: teem,
com? ~~s, a sensibilidade physica, te~m igualmente ceJ'nt:a
senslblhdade moral; são capazes de dedlcaçã.o, de reconhet:l

"menta, de fidelidade, de amor por seus filhinhos, de affeiçãO
reciproca.

Desta analogi~ physica e moral do homem e do animal
resulta manifestamente a obrigação de não lhes infligir pade
cimentos inuteis.

Conta M.rno Necker de Saussul'e a historia de um menino
que, achando-se em um jardim, onde conia livremente uma
codorniz domesticada ao lado da gaiola de u"ma ave de
rapina, teve tentação de pegar da pobre avezinha e dal·a a
devorar ao abutl'e. Refere o pl'Oprio heroe desta a ven tura o
castigo que lhe foi infligido: « DUl'ante ajuntar, em que havia
muita gente, o dono da casa poz-se a relatar a scena com frieza
e sem reflexões, mas indicando mea nome. Ao termiuar, houve
um momento de silencio geral, durante o qu:'\l me olhavam
todos com certa especie de espanto. Percebi algumas palavras
trocadas entre os convivas, e. sem que nilJguem me falIasse
direGtamente, todavia pude compt'ehender que eu produzia
em todos o effeito de um monstro ».

Á crueldade para com os animaes deve ·se acrescentar
certos jogos barbaras em que os brutos são forçados a com·
bater uns contra os outros· para nosso divertimento: tatls
são as touradas na Hespanha e a bl'iga dos gallos na
Inglaterra.

NãO é licito incluit, a caça n'estes jog'os deshuman03,
porquanto ella não só tem por objecto destl'Uir os ani
maes nocivos ás nossas florestas e fornecer-nos um alimento
util, mas tambem é um exercício favoravel á saude e
exercita certas faculdades da alma; cumpl'e, poré;n, q.ue &.

caça não seja ,matança cruel e que tenha por fim a utilidade.
A crueldade para com os brutos que nos prestam tantos

serviços e que são q uotidianameute constrang'idos, por meio
de pancadas, li supportarem cargas superiores ás suas
forças, tambem é um acto odioso, que tem o duplo defeito
de ser ao mesmo tempo contral'Ío á humanidade e contrario
ao interesse, porque esses anirnaes, martyrisados pelas car
gas e pelas pancadas, não tardam a succumbir a taes mal
feitorias.
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. Nem tão pouco se p6de considerar como absolutamente
indifferente o acto de matar ou vender (a não ser por neces
sidade exti'en a) um animaI domestico, que por mui to tem po
nos serviu e cuja dedicaçilo se comprovou.

« Entre os vencedores nos jogos olympicos, dizem-nos os
antigos muitos fazem reverter para seus cavallos as distinc'
ções recebidas no pareo; pl'oporcionam-Ihes. velhice feliz;
dão-lhes sepultura honrosa, e não raro até erigem-lhes py
ramides sobre o tumulo. »

« Não é razoavel, diz Plutarcho, usar das cousas que teem
vida e sentimento, tal qual faz os com um saptto ou outro
qualquer utensilio, bnçando·os f6ra depois de usados e
inlltiJisados á força de nos haver servido; e quando não seja
seuão para. induzir· nos e excitar-nos á .humanidade, convém
que no habituemos a ser brandos e caritativos até nos mais
humildes misteres de bondade; e pelo que me diz respeito,
nunca eu teria animo de vender um boi que houvesse por
muito tempo lavrado minha terra, por estar velho e incapaz
de trabulho. »

Uma das razões principaes, que condemnam a crueldade
para com os animl1es, é que por instincto de imitação e de
sympathia os homens se habituam a fl:lzer aos homens o que
",'ir'um fazer aos animaes. Cita- e o exemplo de um menino que
foi cansa de padecer seu irmão a mesma sorte de um animal
que elle acabava de ver deg·olar.

03 homens que se 1l10stt'am brutaes com os ani maes o Eão
ignalmellte com os semelhantes, praticando pouco mais ou
menos as mesmas sevicias em suas mulheres e seus filhos.

Foi em razão destas consideracães de utilidade social e de
humanidade que u lei, em França, se decidiu a intervir, no
intuito de prevenir e punir os maus tractos infligidos aos
animaes (lei Geommont), sendo felicissimas as consequencias
desta medida.

DEVERES PARA. COMSIGO MESMO

Dividem-se gerulmt:lnte os Jeveres para COI"9sigo mesmo
em duas chtsses: deveres relativos ao CO?'PO, deveres relativos
á alm,a.

474. Dever de COD§CI"Vacão.- O suicidio. Consi
det'ado como auimal, o homem está ligado a um corpo, e
esta 11 niãO da. alma e do corpo é o que se chama a vida.
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Origina-se d'ahi um primeiro dever, que p6de ser considerado
como o dever fundamental e a base de todos os outros: o
dever de conservação. É, com effeito, evidente que o cum
primento de todos os nossos deveres presuppõe aquelle.

A conservação, antes de ser um dever, é para o homem
um instincto tão energico e universal que parece não lhe ser
mister transformar-fie em dever, iudu isto a tal ponto, que o
homem deva antes combater em si a tendeucia cobarde
q ue lhe faz amar a vida, do que a instigação á morte.
Entretanto, .tambem infelizmente acontece, e com muita fre·
quencia, que os homens, desvairados pelo desespero, chegam
a julgar-se com o direito de se libertarem da vida: é o que se
chama o wicidio. E' , pois, de summa importancia, em
moral, combater este funesto preconceito, e ensina!' aos
homens q ue, quando a vida cessa de ser um prazer, resta-nos
ainda uma obrig'açao moral a que não nos podemos SLlbtrahir.

PÓde o suicidio ser condemnad0 sob trE'S aspectos diffe
rentes:
. 1.0 O suicidio é uma transgrefisão de nosso dever para

com os outros homens (emquanto ~otlver pos:;ibilidade de
presta!' algum serviço a outrem, e por mais miseravel que
seja o homem) ;

2. o O su icidio é con trario a nossos deveres para com Deus
pela razão de que o homem, sem que tenha sido dispensado,
abandona assim o posto que lhe fôra confiado no mundo;

3. 0 Finalmente, o suicidio é uma violação do dever do
homem para comsigo mesmo; prescindindo de outra qual
quer consideração, deve o homem conservar-se, por isso mesmo
q ue é uma pessoa moral, e não tem mais direito sobre si
proprio do que sobre outrem.

Dizem que é um sophisma ter o suicidio em conta de uma
cobardia, porque é forçoso muito animo para tirar a vida a
si proprio.- Não se contesta que haja certa coragem physica
em quem tira a si mesmo a vida; mas haveria coragem muito
maior, coragem moral, em affrontar a dôr, a pobreza, a escra
vidão ; o suicidio é, pois, pelo menos uma fraqueza relati va.
Pouco importa, além Qisso, que o suicidio seja um acto valo
roso ou coba rde ; o que é certo é que, se destruindo, o homem
destroe por essa fórma toda a possibilidade de cumprir qual
quer dever.

Admittir a legitimidade do suicidio, é admittit' que o
homem pertence a si mesmo cO,mo uma cousa pertence a seu
dono. Ol'a o homem nilo é uma cousa, nunca póde ser tratado
como tal, nem por outrem, nem por si mesmo.
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Não se deve confundir com o suicidio a màrte Toluntaria,
isto é, a morte arrostada e até procurada para bem da huma
nidade. da família, da patria, da verdade. Por exemplo,
Eustachio de Saint-Pierre e seus companheiros, d'Assas e
tantos ontl'os voluntariamente busc3rãm 011 acceitaram a
morte, pedendo evital-n. Serã.o s~icida.s? Chegando a este

.extremo, seria mister até supprimir a dedicação, porque o
cnmulo da dedkação é precisamente arrostar a morte;
e teriamos de condemnal' até aqueIle que se expõe a um
simples -perigo. porquanto nito tem elle certeza de ,que o
perigo não ~eja um encaminhamento para a morte. E evi
dente, porém, que o suicidio condemnado é o que tem como
causa quer o eguismo, quel' o medo, quer uma falsa hO!lra.
Ir mais adeante, seria .acrificar outros deveres mais impm'
tantes e cobrir o proprio egoismo com a apparencia e o
prestigio da virtude \.

475. Consequencias do deveiO de consel"
vaçiio.- Uma das consequendas evidentes do dever de
conservação, é que cumpre evit:\r as mutilações voluntarias.
Por exemplo, os que se mutilam para subtrahir-se ao seniço
militar, faltam primeiramente. ao dever para com seu paiz; e
em segundo lugar faltam a um dever para comsigo mesmos.
Porq ue, sendo o corpo o instrumento da alma, é prohibido
supprimir-Ihe uma parte sem necessidade. Isso é um suici~

dio parcial. D'ahi tambem o dever de não prejudicar volunt.aria
e inutilmente apropria saude. ão convetn que este dever
seja entendido com rigor. Aliás con verter-se-hia em uma
preoccupação mesquinha e egoista, indig'na do homem.

Deve-se escolher e observar regularmente o regimen que
pareça, quer pela experiencia gorai, quer por nossa expe
riencia pessoal, o mais conforme a (~on~ervação da saude;
mas, uma vez estabelecido este principio, precauções minu
ciosas em excesso e demaf'iado circumspectas rebaixam o
homem e lhe dno, quando menos, certo resaibo de ridiculo,
que elle deve evitar. Assim, não se ha de tomar para modelo
o italiano Cornaro, que use.va balança em suas refeiçOes
para pesar os alimentos e as bebidas, embora digam que
tal reg-imen o conservára até aos cem annos.

Mas se é inconvenierite o recommendar·se uma praoccupaçito
demasiadamente minucio~a dos cuidados com a saude, não sel'á

1 Vede pro e contra o sui idio as duas cartas de S:lint-Preux e de Illylord Edouard
em NOI'O Hiloisa,
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todavia, f6ra de ·proposito impôr-se a obrigação, dentro do
passiveI, de seguir um regimen prudente e moderado, tão
favoravel ao espirita quanto ao corpo. Sob este aspecto, a
bygiene é uma parte da moral, que se não deve desprezar.

Evitar as longas vigilias, as refeições muito prolong'adas,
ou as bebidas excitantes, distribuir regularmente as horas do
dia, levantar-se cedo, cobrir se modôradamente, tfles são os·
conselhos que dá a prudencia; o que, todavia, não exclue a
liberdade de preterie estas reg'l'as. por ontras mais importantes
e necessarias. Oonsiste () principio em llão conceder de mais
ao r.orpo : é esse o melhor meio de fortaleceI-o.

D'entre. as virtudes que entendem com o dever de r.onser·
vação ha Ullla que um philosopho do xvm seculC' (Volney, Lei
Nat?J,1'al, c. IV) assignalou primeiro em seu Catechismo de
mfJral. Oom effeito, é eUa de summa importltncia, e o contrario
seria sobretudo l'ElPugnante. Além ela parte que tem, como se
sabe, o asseio na conservação da saude, tem ri1ais o merito de
ser o signal de outras virtudes de ordem mais elevada. O asseio
suppõe a ordem; certa delicadeza, certa dignidade; é o
primeiro signal da civilisação; onde quer que elle se mostra
annuncia que as necessidades mclÍs elevadas do que as da
animalidade se fazem ou se vâo fazer immedia tamente seiltir ;
onde elle falta, p6de-se affirmar que a civilisação é apenas
appareDte ou que ainda tem bastante que fazer e que reparar.

476. Tcmpc.oa.nçao-Acabamos de ver que o homem
não tem direito de destruir seu corpo, nem de o mutilar, nem
finalmente de o diminuir ou de o enfraquecer inutilmente.
Mas é mister distinguir duas cousas DIlS fUDcções do corpo
humano, de. uma parte sua utilidacle, da outra () prazer que
as acompanha.

NãO ha duvida que um certo pra7.er é necessario para o
bom exercicio das fuucções, e o Ilppetite, por exemplo, é um
condimento ag'l'adavel, que excita e facilita c"\' digestão.

Todos n6s sabemüs, porém, que !1ão existe exacta e con
stante proporção entre o prazer dos sentidos e a utilidade;
sabemos que o g'ozo p6de ultrapassar sobre modo a neces
sidade, e que até mesmo muitas vezes a. saude exige certo
limite no gozo.

Por exemplo, os prazeres do paladar podem ser mais apu
rados e prolongados do que convém á satisfaçiío da neces~

sidade. Basta bem pouco pata satisfazer as necessidades
do homem; mas p6de este, com sua industria, creaI' para si
uma porção de vrazeres mais ou menos requintados, e deleitar
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seu paladar ainda por longo tempo, depois de satisfeita a
necessidade. A ueee.. sidade de beber, pl1rticularmente, deu
origem a uma infinidade de requinte" inventados pela in~

dustria humana, e que s6 tem relação m ui remota com o
principio que lhes deu origeill. O \inho e os alcoolicos, que
são tonicos uteis, quando empregados com moderação, são para
o paladar exci tan tes que constantemente solicitam o desejo;
e quanto mais requintados, t, nto mais provocam e captivam
l.l. imaginação.

D'esta desproporção ou desconveniencia que existe entre os
pra7.eres dos sentiçlos e as necessidades do cQrpo nascem os
vicias, isto é, certo. hl1bitos que sacrificam a necessidade ao
prazer, e cnja con 'equeucia é precisamente 1\ alteração e a
ruina das funcçües naturae '. O pt'azer é, effectivamente,
dentro de certa medida, o auxiliar e de alguma sorte o inter
prete da natureza; rnns acima d'e te limite, o prAzei' s6 se
satisfaz á cu ta da propria fUUCÇão, e, por solidariedade,
de todas as outrl.s; assim é que o muito comer destr6e as
funcções digestivas; <'lS bebidas excitantes queimam o esto
mago e atacam gravemente o systewa nervoso.

Quem se atreveria, diz Bossuet, a pensar em outros excessos que se
declaram por uma maneirn muito mais pE:rigosa? Quem, digo eu, se atre·
veria a fallar n'elles ou lÚSSO pensar, visto com (I não se falia sem pudor e
nem se pensa sem perigo, até mesmo para os estigmatisar? Oh! Deus, uma
vez ainda, quem so atreveria, fallar d'esta profunda e vergonhosa chaga da
natureza, d'esta concupíscellcia que 1iga a alma ao corpo com laços tão
ternos e tão violentos, ela qual com tamanha diJliculdar1e nos defendemos
o que ao mesmo tempo causa ao generú humano tão terríveis desordens.
(l'raité de la concupiscence.)

O abuso dos prazeres dos sentidos em geral, chama se
intemperança, e o justo u o destes prazeres témperança.. A
gulodice é o abnso dos prazeres do comer, u embriaguez, o
abuso dos prazeres lio beber, a impudicicia ou lux.uria, o
abuso dos prazere.:i que re peitam a repl'odUCÇãO da especie. A
Postes tres vicias oppoem-se a sob7'iedade (opposta aos dous
primeiros vicias) e a castidade.

Prova-se o dever da temperança por dua considerações:
L" sendo a intemperança, como o mostra a experiencia, a
rui na da saude, é por isso mesmo contraria ao dever que
temos de nos conserval'mos; 2." a. intemperança, atacando as
faculdades intellectuues e tornando-nos incapazes de toda a
acção energica e viril, é conlraria ao dever, que nos é im
posto, de respeitar nossas faculdades mareIes e manter a supe
rioridade da alma s()bl'e o corpo.
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Fallaram OS sabias antigos admiravelmente da temperança.
Mostrou claramente Socrates, em particulal', que a temperÚDça
torna o homem livre, e que a intemperança o faz bruto e
escravo.

Dize-me, Enthydemo, pensas que a lib'3rdade seja um bem precioso e
honroso para um particular ou para um Estado ?-,É o mais precioso dos
bens.-Logo, quem se deixa dominar pelos prazeres do corpo e assim fIca
na impossibilidade de practicar o bem, o consideras como UOI homem livre?
- De certo que não.- Talvez chames liberdade o poder de fazer o bem,
e servidão a presença de obstaculos que ,nos impedem de o practicar?
Justamente.- Então os intemperantes te P!1l'ecerão escravos? - Sim, por
Jupiter, e com razão. - O que julgas da!1uelles senhores qlle impédem de
fazer ° bem e obrigam a fU7.er °mal? - E essa por Jllpiter, a peior especie
possivel.- E qual é li. peiol' das escravidões? - A meu ver, :lo que nos sub
melte ao peiol' dos senl.lOres.--:- De modo que os intemperantes supportam
a pe!or das escravidões? - E esse o mell pareccr..( Xenophonte, Memo
?'avets, IV, V.)

U ma consideração secu ndaria que deve de ser addicionada
á precedente, é que o intemperante que busca o prazel' não
o encontra; e até mesmo que semelhante prazer, solicitado
de um modo violento, transforma-se em dôr : « A intemperança
diz Montaigne, é uma peste da voluptuosidade, e a tem
perança nã.o é seu .fiagello, é seu cl)rrectivo ».

Não deve a temperança limitar-se ao interior; deve mani
festar-se ex teriormente pelos act0s, pelas pala vras, e até
mesmo pela altitude e compostura: é o que se chaml1 a dece'n,
cia, cuja parte principal é o pudm'. Finalmente, como está
sempre a alma inclinada a acompanhar o tom do corpo e o
interior compõe-se naturalmente de accordo com o exterior,
evitar-se-ha a desordem nos modos, no vestuario, nas pala
nas, que levam insensivelmente a desordem aos pensamentos.
A dignidade. exterior nada mais é do que o reflexo da
dignidade da alma.

477. Dev«wes l'elativos aos bens extel'iores
- Da econoll1ia e (la I)al'chnonia.- Os bens exte
riores são tão necessarios ao homem como seu pl'oprio corpo,
porque é uma lei fundamental dos seres organisados o subsis
tirem só pela permuta continua de partes com as substan
cias extranhas. A vida é uma circulacão, UID turbilhão:
perdemos e adquirimos; restituimos á natureza o que nos
ella deu, e lhe tornamos a tomal' em troca o q lIe é necessario
para reparar nossas pr:rdas. D'jlhi se segue qne, um certo
numero de cousas exteriores, a sabel', os alimentos, ai'to in
dispensaveis á nossa existencia, e que é mister abs'Jlutamente
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apossarm'l-nos d'elles com segurança, para ficarmos seguros
da propria vida.

A nutricão nilo é a unica necessidade do homem. O domi
cilio e o vêstuario, sem serem tão rigorosamente indispensa
veis (como se observa nos paizes calidos), são, todavia, de
grande utilidade para manter certo eqn ili brio en tre a te mpe
ratura de nosso corpo e a temperatlll'a exterior; porqnanto
é sabido que o desarranjo d'e;;;te equilibrio é uma das causas
mais ordinal'ia>; de enfermidade. Nãa havend0 a natureza
vestido o homem como os üntros animfl.e , tem elle mai::. que
os outros a neces idade de ;;;e SUPPl'it' de ve ·tidos por meio
de sua indu tria. Quanto á habitaçãO, muitos animaes, bem
como o homem, sabem-na construir, por ex.emplo O' ca tores e
os coelhos; e o. despeito da incontestavel superioridade de sua
arte, não é isso ainda"para o homem, como se vê. senão o
desenvolvimento de um instincto de que eUe participa com
ou tros seres.

Estas diversas necessidades exigem, pois, para sal: S8 tis
feitas, certo numero de objectos materiaes, taes como ali
mentos, casas, vestuarios, etc., trazendo outras como con
sequencia, por exemplo, a nece sidade de locomoção para
prover-se do que é preciso (d'ahi as carroagens, os barcos,
etc. ); a necessidade de e defender contra os que queiram
tomar-nos o que possuimo (d'ahi as armas de toda a aspecie)
a necessidade de repouso e de ordem no interior da casa (d'ahi
os moveis de toda natureza) ; f·m gráo mais elevado, a neces
cidade de agTadar á imaginação ( d'i:lhi as obras d'arte, qua
dros, estatuas); a nece;;;;;;idade de instrucção (d'ahi os livros,
etc.)

Em summa, independente de todas I3stas Cl)USaS tão diversas
ainda ha duas que merecem ser notadas e postas a parté,
em razilo de seu caract'3l' original e disti ncti"o.

É, de uma parte, a terra, que é a raiz commum e inexgo
tavel de todas as riqueza, a unica que niLo perece, e que
sempre se encontra na mesma quantidade. tanto antes como
depois do gozo; a terra, que é como a substancia, apropria
materia da riqueza; de outra parte, a moeda (ouro ou prata,
com seu symbolo, o papel). que é de natnreza a podel' permu
tar-se por toda a especie de mercadorias, até mesmo a tenH,
e que por consequencia as represen ta todas. Estas duas espe
cies de cousa, a teua e o dinheiro, nma materia prima, a
outra imagem conden.3ada de toda riqueza, :.ão os dous
objectos mais natul'aes dos desejos do homem, porquanto
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quer com um, quer com o outro poder-se-ha supprit' de tudo
mais.

Sendo os bens exteriores necessarios á vida, trataremos
de saber como se deva usa r d'elles quando possuídos, e como
Ee deve adquíril-os, quando nito possui~Qs.

Uma prímeira consideração é, que as cousas materiaes ou
as riquezas não teel1l valor em si mesmas; eUas valem só
mente pela sua applicação ás nossas nece"sídades. O ouro e a
prata, por exemplo, não valem·senão porque podem ser per
mutados por cousas nteis, e estas mesmas são boas porque
são uteís. Transtorna-se eQta ordem, toda vez que se tomam
as cansas mllteriaes precisamente como fins e não como meios.
E' o que acontece, por exemplo, quando se bllsca o ganho
por, amor do g'allho e se accllmulam as riquezas pelo unico
prazer de as accuU1 l11ar, vício que se chama a cobiça.•
E' ainda o que succede quando ...lguem g'oza da riqueza pela
riqueza, sem querer usar d'ella, e ~e privn de tudo para
fruir a pvopria cousa que s6 tem valar sob cond'içúo de com
el1a coml)rar outras, vicio qne se chama ava?'eza.

Ganhar dinheíro é sem duvida uma necessidade que &. mis
ter supportar (e da qual, aliás, não nos devemos envergo
nhar. porquanto é a propria. natureza que o exige) ; mas
não é, nem deve sel' um fim pflra a alma. O fim é asseg'nrar,
a n6s mesmos, ou á llossa familia, os mf:ios de subsistir e
supprir-nos do necessal'io; 0\1 ainda mesmo de certo gráo
de supe?'fluo. B', pois, legitimo, segundo a phrase de um
antig·.o, possui?' as riquezas, mas não se?' possuido por ellas.

Tal é o espirita com que o homem deve procUl'ar ou possuir as
i'iquezas, e isto é para. elle nm dever estricto; quanto, porém,
ao gráo e ao limite da posse, quanto ao numero ou á quan
tidade das riquezas não nos dá a moral regra alguma, nem
principio. Não ha limite conhecido além do ,qual se tornaria
o homem immoral. ganhando dinheiro. A llinguem é pro
bibido o ser millionario, se o puder. Seria má a moral
que habituasse á considera.r culpados os ricos. O desprezo ás
riquezas, tal qual o professavam os philosophos antig'os, é
cousa mui bella; m~s o bom emprego da.s riquezas tambem
o é. A riqueza, que nenhum valor tem em si mesma, póde
tel o grande pelo uso que d'ella se faça. Núo ha, pois, outra
regra além da que já demos, a saber', que não convém amar
o dinheiro pelo dinheiro, mas adquiril-o on recebel-o como
um meio de ser util a si proprio e aos outros. Acrescente
mos, entret,anto, que, ainda mesmo com esta direcção da
intenção, não convém desejar sobre posse o ganho, porque
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t8.mbem ainda é um modo de escravisar· se á fortuna o tomar
demasiado prazer em accnmulnl-a ainda mesmo para bem
a empregar.

adever de não ser eSCt'U visado em espirita aos bens ma·
teriaes impõe como corollario o devet' de supportar a pobreza,
fe ella vos é imposta pelas circumstancias. a pobre deve, sem
duvida, buscar melhorar sua POsiÇãO com seu trabalho, e
longe de n6s recommendar-Ihe uma insensibilidade estupida
que estancaria a fonte de toda industria; mas o que cumpre
prohibir e sobretudo a si proprio, é este desgosto in.quieto e
ancioso, que faz nossa infelicidade e a dos outros. E mister
que o homem saiba se conformar com sua sorte, como diz a
velha sabedoria, e se é quasi necessario elevar·se até ao
heroismo para saber supportar a miseria, basta a prudencia
para aceitar pacificamente a pobreza e a mediania.

Dizer qne as riq uezas não teem valor proprio, mas são s6·
mente meios de satisfazer nossas necessidades, não quet'
dizer que sejam feitas para ~er de~pendidas sem discer
nimento; não é condemnar a parcimonia e a economia, vil"
tudes recommendadas não s6 pela moral, mas tamb3m pela
sciencia. Para evitar a cobiça e a avareza ninguem deve cahir
na dissipação e na prodigalidade.

Evidentemente é desarrazoado e absurdo sacrificar nossas
necessidades de amanhã a nossos prazeres de hoje, A eco
nomia e a parcimonia são, pois, aconselhadas pelo mais simples
bom senso. Mas a economia e a parcimonia não são s6mente
um dever de prudencia, s.mão um dever de dignidade; por·
quanto nos ensina a experiencia que a -pobt'ez'l e a miseria
nos collocam na dependencia de outrem e a necessidade
conduz á mendicidade. Quem sabe dispor seus meios de
existencia, assegura d'esse modo, no futuro, nuo s6 a existencia
mas a indepandencia ; pri vando ~e de alguns prazeres transi
torios e mediocres, COmpI'fl, o que vale mais: a dignidade.
« Sêde economicos, diz F l'ankJin, e a independencia será
vossa conraça, vosso escudo, vosso capacete e vossa corôa ;
caminhareis então de cabeça erg'uida, sem que vos curveis
ante fl ualq uel' pel'al vilho ve tido de seda porque rico, nem
aceiteis um presente porque a mão que vol-ooffereça sciutille
com os diamantes.

Oollocando ·se debaixo deste aspecto é que as maximas
bellas e cllistosas, comquanto 'algumas vezes vulgares, do
bom homem Ricardo podem ser conSIderadas como maximas
moraes, e devem entrai.' nos espiritos: « Não aprendaes s6
mente a g'anhat' o dinheiro, ma.s tambem a empregul-o.
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- Cosinha gorda, bolsa mag-ra.- Custa mais carú sustentar
um vicio do que educal' dous filhos. - Um passo repetic.o
muitas veze~ faz 1J!uito.- Os loucos dão festas e os sagazes
a& desfructam. - E loucura empregal: dinheiro em comprar
um arrependimento. - Os estofos de seda apag'am o fogo
da cosinha. - Quando o poço secca é que se conhece o
valor da agua. - O orgulho almoça com a abundancia,
janta com a pobreza, e ceia com li vergonha.»

O q u'e Franklin piutou de modo mais energico e eloquente foi
a humilhaçã.o, que anda de parceria com as dividas, trIste
consequencia da falta de economia: «( Quem vai fazer um
emprestimo vai buscar uma mortificação. Ah I vede bem o que
fazeis. quando vos individaes? Daes direitos a outrem sobee
vossa liberdade. Se não poderdes pagae no prazo fixado, vos
en vergonha reis de ver o vosso credor, estal'eis appl'ehensi vos
quando lhe falIardes; rebaixar-vos-heis a de:;culpas miseravel
mente motivadas; pouco a pouco perdereis vossa franqueza e
acabareis por vos deshonrar com mentiras evidentissimas e
as mais desprezíveis. Com effelto a menti?'a monta na ga1'upa
da divida. Um homem que nasceu livre nunca deverá corar,
llem acanhar-se de fallar a qt1alquer homem, seja elIe
quem fôr, nem de, o encarar; mas a pobl'eza deslava, não
raro, coragem e virtude,- Saco vasio não se põe em pé.»

478. O tl·abalho. - A necessidade de prover-nos das
cousas necessarias á vida impõe-nos uma obdgação funda
mental, que continúa a durar ainda depois de satisfeita a
necessidade: é a obrigação du l1'abalho.

O trabalho nasce da necessidade, sua primeira oriO'em ;
mas sobrevive á necessidade; e consiste sua belleza ~ sua
dignidade em que, provindo de uma necessidade mercenal'ia,
turna-se a honra do homem e li sal \raÇão da sociedade.

Tudo em a natureza trabalha j tudo está em movimento;
por tóda a part:e só se vê o esforço, a energia, o desenvolvi.
mento de forças. ResLrinj<:lnlo-nos aos anilllaes: a ave tra
balha para fazer o ninho, a aranha para tecer a teia, a abelha
para fabricar o mel, o castor para construir a casa, o cão
para alcançar a caça, o gato para apanhar o rato.

Ell~ontram-s~, entre os ?nimaes, operarios de toda especie:
pedreIrOS, archltectos, alfaIa tas, caçadores, viajantes. Nelles
tumbem se encontram politicos e artistas como se fossem
destinados para dUJ:-nos exemplos de todos os generos de tra
balho e de actividade.
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Distinguiam os antigos duas especies de trabalhos: o tra
balho nobre e livre, a saber, as artes, as sciencias, a guerra
e a politica; e o trabalho mercenario, a saber, o trabalho
manual, e em g'eral todo o trabalha lucrativo, deixavam-llo
aos eSc?'aVOS; tioham-n'o em conta de indigno do homem.

Não carece ir até a03 tl"mpos modernos para achar a refu
tação de semelhantes erros. Um dos maiores sabias, o philo
Bopho Socrates, compl'ehendêra a dignidade do tl'abalho,
ainda mesmo do trabalho producti vo que serve para asseg'ural'
a vida; vira que o trabalho em si mesmo não é servil, como o
pI'ova esta linàa histaria contada por Xenophonte :

Vendo certo dia Aristarcho mergulhado em ~risteza: ~( Dás mostrB:s,.lhe
diz Socrates, de ter alguma cousa que te causa pezar; e b m que diVidas
o fardo com teus amigos.- Bofé, ~oCl'ates, replicou Aristarcho, estou em
grande embaraço; desde que a cidade est:'l amotinada minhas irmãs, m)nhas
sobrillhas, minhas primas, que se achavam abandonadas, se refugiaram
em minha casa, de modo que somos quatorze pessoas de condição; nada
colhemos da terra, porque os inimig s se apossaram della. nem de nossas
casas, por isso qne está a cidade qnasi sem habitan~es; ninguem compra
moveis; não se encontra dinheiro a empres~imo em parte alguma. E' bem
triste ver em ~01'l10 de si parentes na penuria e impossivel fazer viver tanta
gente em semelhant.es circ<;mstancias.

- Como é en~ão, lhe respondeu Socra~es, que Nausycides, fabrican io
farinha, acha com qU9 alimentai' não só a 'si como li. sens escravos, e mais
ainda a seus rebanhos? Que Cyreuos, fabricando pão. alimenta a ~oda sua
casa e vive com largueza 1 Que Daneces, fazendo cklamides, 1\1enou, chia·
nides, a maior parte dos Megarienscs exomicle L acham com que se nOltrir 1.

- Ah! Socra~es. é que toda essa gente compra escravos barbaros que
eUes forçam a trabalhar a sua vontade, emquauto que eu tenho de me haver
com pessoas livres, com parentes.

- Oomo assim 1 I porque são lim'es e teus parentes, julgas que nada
deve--t1t fa::er senão come,- fi dOl-mir' ? Cres tu que a preguiça e a occiosidade
ajudem os homens a aprender o que devem fazer, lhes conservem o que
e necessario á vida, ao passo qLle o trabalho e o exercicio de nada serviriam 1
Aprenderam elles quanto dizes que lhes parecem cousas iuuteis para a vida
e com que elles não teriam que fazer, ou pelo contrario aprenderam a se
occupar e tirar proveito dessas COUSRS? QLLaes são então os homens mais
sabios, os que permanecem na ociosidade, ou os que se occupam com cousas
uteis 1 os mais justes, os qt~e t,-abalham ou os que sem nada (a-el"em,
delibe,'am sobr'e os meios de subsistir?

- Em nome dos deuses, Socrates, redarguiu Arist.archo, teu conselho
é exceUente. sabeudo bem que depois de haver gasto o que houvesse rece·
bido, não teria CJm que pagar, não me atrevia a pedir. emprestado ; agora
creio poder decidir·me a fazeI-o.

Dito e feito; obtem Arist:'lrcho os capitaes; compra lã. Trabalhando as
mulheres jantavam, ceiavam depois do trabalho; e a alegria succedórll. á
tristeza; em vez de se olharem de soslaio, viam-se com prazer. Amavam a
Aristarcho como um protector. e Aristarcho as prezava por seus serviços.
Finalmente, veill este CGntar alegre a aventura a SOCl'ates e nisse-lhe que
suas parentas o censuravam por ser o uuico da casa que comia sem nada
fazer.» Pois bem I diz Socrat.es, porque não lhe contas a fabula do cão?
No tempo em que os brutos fallavam, a ovelha disse a seu dono: cc Teu proce
der é bem singular; a nós que te fornecemos lã, cordeiros, queijo, nada nos
dás senão o que somos obrigados a arrancar da terra; e com ~eLt cão, que

1 Chlamydes, chlnnides, exomides, especies de veslimenta,
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rIada te rende, repartes teus proprios alimentos». O cão, que isto ouvira, lhe
diz: (( EUe tem razão, por Jupiter! porque sou eu quem vos guardo e impede
de serdes roub&dos pelos homens ou arrebatados pelo lobo; se eu não velasse
sobre vós não pnderies pastar receiando morrer. » Vae pois dizer as tuas
parentas que velas sobre ellas como o cão da fabula; que, graças a ti, não
são insultadas por ninguem e podem, sem pezar e sem receios, continuar
sua laboriosa existencia.

Se é injusto considerar como servil o trabalho manual e
o trabalho productivo, sel'Ía um precoQceito em sentido in
verso, só considerar como trabalho o trabalho manual e o
trabalho marcenaria. O tl'ahalho .iutellectual, o dos sabios,
dos artistas, dos magistrados, dos chefes de Estado, não é
menos util : é, pois, tambem legitimo.

Não sã') precisos encarecimentos para que nos lembremos
de que unicamente o trabalho g'arante a segurança e o con
forto. Sem duvida, nem sempre os gal'ante; isso é, infeliz
mente verdadeiro. Mas se, trabalhando, ninguem está se·
guro de poder manter mulher e filho:; e gal'antir a si propl'Ío
legitimo repous na velhice, em compensaçã. , é certo que,
sem trabalhar, o homem se cvndemna a si e á toda sua familia.
a uma. miseriu ioevitavel. Ainda não se descobriu meio de
fazei' brotarem riquez'us do fundo da terra, sem tmbalho.
Essas riquezas apparentes que deslumbram nossos olhos,
esses palados, essas cal'1'oagens, esses adornos, esplendidos,
'eilsas mobilias, todo esse luxo, todas essas riquezas e outras
mais solidas, as machinas, as fabricas, os productos da
terra: tudo is~o, é trabalho accumulado. Entre o estado das
tribus selvagens que vagueiam esfaimada~ na:::; florestas da
America, e o estudo de n03sas sociedades civilisadas, só ha
uma differença - o trabalho. Suppondo que, em uma sociedade
como a nossa, venha subif,amente a cessar o trabalho: seriam

. consequencias immediatas e inevitavei<; a miseria e a fome. A
Hespanha, quando descobriu as minas de ouro da America,
julgou-se enriquecida eternamente; deixou de trabalhar:
arruinou-se, e de senhora soberana que em na Europa,
desceu ao gráo em que a vemos hoje. A preguiça tl'a~ a
miseria, a miseria. traz a m€ndicidade, El a mendicidade
nem sempre se contenta com pedir, rouba.

O trabalho não é unicamente um prazei' ou uma necessi
dade: é uln deveI'. Ainda quando penoso e sem alegda, o
trabalho é urna obrigação para o homem; é·lhe tamLem uma
obrigação, ainda quando não precisasse d'elle para viver. O
trabalho não garante sórnente a segurança, mas tambem
a dig-nidade. O home,m é fõito para exercer a's faculdades do
corpo e do espirita. E feito para agir, como a av~ para voar.
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Ê didicil habituar-se o homem ao tl'abalho; uma vez, porém,
vencidas as pl'imeiras difficllldaJes, o trabalho fatiga tão pouco
que se torna uma nece sidade. Só a lU ui to custo deixamos de
trabalhar. Sim, depois de nos havermos esforçado na infancia
pura o-tdquirir o habito do trabalho, o qlle se torna por fim mais
difficil é não trabalhar. E' mistel' quasi lutar contra si mesmo
para que se obrigue o homem á distracção e ao repouso.

O repouso torna-se por sua vez um dever ao qual nos
submettemo~ com repugnancia e ante a conveniencia dictada
pela raziltl: porquanto não devemos abusar das fOl'C;as que a
Providencia. nos cU:lfiou.

1J.NIii'r, l'hUosophi~ TOIll. II-li
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liO\'01'65 pUl'U C01l1sigo IUOSulO.

(Conlinuação)

470. DCVCl'cl!iJ ('clativo.s á int4~lIigellcill. - O
primeiro dever relativo á intelligencia é o de inst?"lúl'-se.

Sem duvida ninguem é obrigado a. ser um sabia, aprender
o latim 0(1 us sciencias; mas póde -se dizer qne é um devel'
para cada um de nós: L" aprender, o melhor que lhe fôr
po:;sivel os principias, da arte que houver de cultivar; pOl'
exemplo: os magistrados, os principios da jurispl'Udellcia;
o medico, os principias da mel1Jcina; o artesão e o operaria, os
principias de sua arte; 2." é um dever para qualquer homem,
seg'undo os meio~ de que dispõe, instruir-se a respeito de seus
deveres; é tambem 11m dever para cada um ultrapassar,
quanto possa, o estrictamente necessario em mat<:ria dein
strucção, e na razão dos meios de que disponha. E portanto
um devel' a nã') desprezar nenhuma occa. irLO de instruir-se.

Ta:nuem é um dever emprégar todos os seus esforços para
evitar o erro, e cultivar em si o bom senso, que é a faculdade
de discelnir o verdadeiro du talso, •

Algumas indicações quanto as causas de nossos el'l'OS po
derão sel' utilmente feitiis a tal respeito. (Vede no Lo tomo,
LOGICA, sec. n, cap. VIL)

480. A In-utlcncia: - A instl'llCção e o bom senso
condnzem á virtude chamada p?'udencia, que consisto em
deliberar para obrar e é a arte ue LUllJ discel'l1Íl' nosso inte
resse nas cousas q ue nos dizem respeito, e no ia teresse a] heio
nas cansas que respeitam a outrem. Assim, 1m du 's especies
de prudencia: a IJrudencia pessoal que não é mais do que o
interesse bem enteudido, e a prud.enciu civil ou desinteressada,
q lIe se npplica aos interesses· alheios: assim, um general, um
tabellião, um miuistro lJrudent-es, não o são pa.ra si pl'oprios,



nEVEUE::; PARA COhISIGO ME"MO i9
mas para os interessados: sob este aspecto ha apenas um
dever para com outrem.

Posto que a prudeucia seja apenas a virtude do util, ~ en
tretanto uma virtude. Porquanto, toda vez que estamos a
ponto de ser arrastados pela paixáo, é o proprio dever qne nos
ordena preferit' o util ao agradavel.

Ei-' llqui algumas das regra' re1<Ltivas á prudencia :
L· Não basta attendel" ao bem e ao mal presente, cumpre

tambem examinar quaes sejam suas consequenclas natlll'aes,
afim de que, comparando o presente com o futuro e os contra
bahnç~ndo, se possa recouhecer de ante-mão o resultado.

2. 0 E contra a razão procurar um bem que ha de causar
cel'tamente um mal mais consideravel.

3. o Nada é mais razoavel do que nos resol vermos a padecer
um mal do qual deve com certeza provir um bem maior.

4, o Deve-se preferir um grande bem a um menor, e reci-
procamente um mal menor a um maior. .

5. 0 NãO é neeessario tel' completa certeza dos bens e males
considera veis, e basta a verosimilhança para obrig"ar uma
pessoa razoavel a pri var-se de alguns bens insignifican tes, ou
a padecer alguns males lig'eiros para adq uirir bens muito
maiores ou evitar males muito mais perniciosos. (Burlamar qui,
D?'oit natu1·el).

481. i\. vCI'a.ci.l11,dc.- Servem-se os homens da pa
lavra para exprimir o pensamento. D'ahi um dever impor
tante e fundamental: o de s6 exprimir pela palavraa verdade,
ou aquillo que se julga como tal, depois de tomadas todas as
precauções possiveis para não haver engano. São estimados no
mais alto gráo os que s6 se servem da palavra para exprimir
seus pensamentos, e desprezados os que della se servem para
eng'anar. Esta especie de vit·tud~ chama-se ve?'acidade e o
vicio que se lhe oppõe é a mentimo

Pudemos distinguit' duas especies de mentiras:
A mentira interio?' e a mentira exte?'ior: a primeira

pela qual o homem mente a si mesmo, isto é, faltando com a
siuceridade em relação a si proprio; a seg'unda, pela qual
mente a outrem.

Será passiveI que o homem minta realmente a si proprio?
Comprehende-se, com effeito, que o homem se engane, mas
então não sabe que se engana: é eno e não mentira: se,
pelo contrario, eUe sahe q ue se eng-ana, por isso mesmo não
está eng'anado. Parece, pois, que não póde haver mentira em
relaç{j;o a si mesmo.
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E é certo, entl'etanto, que o homem póde enganar vo
luntariamente a si meSIUJ, por consequencia mentir a si.
O caso mais habitual da mentira intenor é quando o homem
emprég'a :;ophismas para suffocar o g'l'ito da consciencia, ou
tambem fazer· crer a si mesmo que nã.o ha outro motivo senão
o bem moral, aa passo que na realidade só obede~e a.o receio
do castigo, ou a outro qnejand0 moti vo interesseiro.

A mentira interiol' é já uma verdadeira baixeza ou pelo
menos uma fraquez l; e d'ahi se deve concluir que o mesmo
acontecé com a mentira exterior, isto é, a mentira que se
exprime por palanas.

A mentira é sempre uma cousa baix;)., ou seja causada
pelo desejo de prejudicar ou de esquivar-se á puniçãO, ou pelo
desejo de ganho ou otitro moveI q llalq uel' mais ou menos gl'OS~

seiro. (( O mentiroso, diz um moraliFlta, é menos um vel'
dudeiro homem do que a apparencia flillaz de um homem,»

Kvidentemente o dever de não mentir não tl'az como
consequencia o dever de dizer tudo. Não se deve confundir
o ~ilencio com a ditlsim ulaçã.o, e ni aguem é obrigado a
dizer tudo quanto tem no coração; muito pelo contrario,
estamos aqui em face de um outro dever para comnosco,
que é de dguma sorte o oppesto ao precedente, a saber:
a discriÇãO, o g'al'l'ulo, o inconsiderado, um que falla a
todo proposito, o outro que diz o que devêra calar, não
devem ser confundidos co:n o homem leal e sincero, que
s6 diz o que pensa, mas que nlLo diz necessariamente tudo
qU~llltO pensa.

Se a mentira, em geral, é 11l1l rebaixamento da dignidade
humana, tambelll o é, com muito mais razilo, essa especie
de mentira que se chamma pe/'jurio, e que se poderia defiuir
por uma mentira dupla. .

O perjurio é de duas especies: ou é a prestação de um
jUl"amento falso, ou a violação de um juramento anterior, ver
dadeir<s ou falso, sincero ou mentiroso. Para saber o que
é um perjurio, convem pois saber o que é um juramento.

O jU1'am,ento é Il:na a:ffi.rmação em que se toma a Deus
para testemunha da verdade proferida. Consiste, pois, de
alguma sorte em invocar a Deus em nosso favor, como se ElIe
fanasse em nosso nome. Attesta-se para assim dizer que
Deus, que vê o intimo dos corações, se fosse chamado em
testemunho, fallaria como nós proprios falIamos. Indica o
juramento a previa aceitaçilo dos castigos que Deus não
deixa de infligir aos que invocam seu nome em vao.
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Isto posto, o perjurio, entendido como prestaçs.o de um
falso juramento, póde ser chamado uma mentira dupla.
Com efftlito o perjuro mente nil.o só affirmando uma cousa
f!llsa, mas tambem affirmando que o proprio Deu3 daria
testem unho, se ahi esti vesse. Acrescentemos que ahi ha
uma especie de sucrilegio, que consiste em fazer de algum
modo de Deus o cUlIlplice de nossa mentira. Succc:de o
mesmo, toda vez que o perjnrio é a violação de um juramento
anterior. .

482. Deve"es "elativos (I. vonta.le e ao seD
titneuto.-A forçl\ da alma: a c01'a,gem. A vontade é o
poder de Ee resolve L' á a~çil.o sem a isso ser constL'ungido
por algllmn força e~te1'Da, ou ainda mesmo pela força das
paixões, Tem a sim ella proprill uma força com a qual luta
c.ontra os obstaculos externos ou interuos qne se lhe oppoem.
E o que s~ chama a força da alma, cuja fórma principal
é a corl1gem.

A coragem em seu sentido nHli COOlmum, é urna especie
de virtude que ano ta o perigo e até li morte, quando é
necessul'io, para cumpL'ir um dever.

A corugem que mais deslumbra os homp.ns, é o valor militar;
niLO é, porém, li unica ; o medico em uma epidemia, o simples
cidadão em um flagello publico, cada um de nós em seu
leito de morte, póde mostrar tantas e muitas ve~es mais
coragem do que o súldado na batalha. Não é menos necess!;rio
fi cOr<lgem civil do que a militar: a do magistrado por exemplo,
diBtribuindo ju tiç~ fi, despeito das solicitaçOes dos poderoso~,

fi, do cidaduo defendendo a leis, a do justo dizendo a verdade
com riRco de vida, etc.

Dizem que a coragem é um meio termo entre a temeridade
e fi. cobardia. Isto é vel'dade em g'eral ; mas nem sempre se
deve SllppOL' temeridade o arrostar o peL'Ígo e nem sempre
covardia o evitaI-o. O principio verdadeiro é que devemos
aff,'ontar os perigos necessarios, por maiores que sejam, e
evitar os perigos 'illllteis, por mais insignificantes que ser
possam.

Não consiste fi, coragem unicamente em arrostar o perigo
e a morte. mas talUbem em sllpporta[' a desgraça, a miseria,
a dô". Póde· St) ser corl1joso na pobreza, na e.scravidllo, nll.
enfeL'lflidade. A coragem assim entendidH chama-sepaciencitlt.

Esta e pecie de cOI'!tgern de todos os instantes é reclamada
principalmente na. vida, e é a mais rara, porquanto encon
tram-se innnmeros homens capazes de affrontat a morte
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quando se apresenta a occasião ; mas, supportal' com resig~

nacão os males inevitaveis e incessantemente renovados da vida
humana é uma virtude tanto mais rara, quanto não ha quasi
de que enverg'onhar.se o vicio que lhe é cõntrario. O homem
envergonha-se de temer o perig'o, e nilo c6ra de conspirar-se
contra o destino; sujeita-se á morte. se é preciso, mas não
quer ser contrariado. Convém reconhecer, entretanto, que suc
cnmbir ao peso do destino tambem é uma cobardia. Eis por qne
se p6de com razão dizer que o propdo suicidio é um acto
cobarde; porquanto se é verdade que exige, certo valor
physico, tambem é vel'dade que o valor moral, que soubesse
soffrer taes males. seria de ordem muitl) mais elevada ainda.

Cumpre, porém, não confundir f1 verdadeira força, o ver
dadeiro valor, a verdadeira paciencia, com a falsa força, e a
ridicula obstinação.

Um de meus amigos, diz EpicLcto, resolveu sem motivo algum deixar
se morrer á fome. Eu o soube qunndo havia já tres dias que elle se nbstinha
de comer: fui visitaI-o, e perguntei-lhe o que fazia: Tomei esta resolução,
me respondeu. - Mas qual o motivo que te impelliu? umJJre ser firme
em nossas ãecisões.- O que estás n dizer, meu ami~o? - 11; mister ser
fU'me em suas decisões, não ha duvida, mas nns que são razoaveis. Como I
se por um capritho houvesse decic\ido que era noite, persi!>tirias dizendo:
Cumpre ser firme em suas decisões. Nosso homem deixou-se decidir, mas
não sem difliculdade. - Custa tanto a persuadir a um dcsassisado como a
convenceI-o.

li paciencia na adversidade se deve juntar sempre outra
especie de valor, nem menos raro, ,nem menos diflicil, a
saber, a moderação na prosperidade. E de alguma sorte uma
s6 e a mesma virtude applicando-se em duas circumstancias
contrarias, e é o que se chama a egnaldade da alma. Não ha
menos cobardia em faltar á moderação, quando nos sorri a
fortuna, do que quando nos é ndversa; e nada ha mais
beIlo na vida seja uma alma sempre egual, sempre o mesmo
asp,ecto, rosto sempre sereno.

A egualdade de humor ou posse de si mesmo liga· se
outra obrigação: d de evitar a colera, paiXãO que se tem,
com razão, considerado como sendo a orig'em da coragem,
mas que é sem regras, e mais propria de animaes que de
homens. Ha duas especies de caracteres irasciveis; o que
se arrebata subito e se apasigua l(lgo, e pelo contrario, o
que conserva por muito tempo o resentimento. O primeiro é o
caracter irascivel, o seg'undo o caracter atrabilHt'io ou vin
gativo. Este é muito mais odioso do que aquelle: a colera
é algumas vezes desculpavel; o rancor nunca o é.

Eutretanto, se a coIera éum mal, a apathia e a indiEerença
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absolnta estão bem longe ele ser um bem. Se ha uma colera
brutal e animal, taLnbem lJa uma colera. nobre, uma cole?'/},
gene/'osa, que Platão chama oÚ(Jo. a que se presta a nobres
tientimentos. A colera generosa tem, como se vê, ~eu principio
no sentimento da dignidade pessoal, ao q nal se liga o dever do
?'espeilo de si mesmo.

480. _'- tli~llidaQle IteSsonl. - Sendo o homem supe-
. rio r aos ontros serAS da creaçi:iu pela razão, pela li berdade.
pela moralidade, não eleve rebaixar-se ao li ivel J'aq nelles, e tem
de respeitar em si e fazer com qlle os ontws homens re-
peitem na sua pessoa a dignidcule humana.

D'ahi estas maximas: « ão sf'Jas escravo elos homen. ; 
Não con intnR que tens direitos seJam impunemente calcado,;
aos pé ; - NilO contraias divid'l' pnm as quaes UrLO offel"~

ças inteil'a segurf\lIçfl.; - NrLO recebns beneficias sem 0S

qUilos pos as passar; - Nào sejas ne:n parasitn, nelll li·
sonjeil'o, nem meodig·o. - Os queixume& e os gemidos, até
mesmo um si1l1ple:s grito u1'l'aucapo POI' lima dôr corporal,
são cousas indignas de ti (com tnai- forte I·azã·) e hOIl-~
veres merecido a puniçãO). Por isso um clllpadc, ennobre e
sua morte pelo denodo com que mane. - Quem e toma
venr~e podel'-se-b~ queixar de -er esml'lgad01 (Kant; Doutl'in~ J
da Virtude, § 12.) .

a jwto sentimento da dignidade hllmnna chama-se altivez.
NãO se deve confnndi,' a legitima altivez com uma paixão
Que imita a altivez, mas que apenas lhe é o fantasma; quero
dizer ~om a vaidade. A altivez é o insto entimento que o
homem tem de sua dignidade moral, e que o pl'ohibe de
humilhal'-se on deixai' humilhaI' nelle a pessoa humana. A
vaidade é o sentimento exagerado que temos de nossas van
tagens e de no"a' superioridade sobre os outro. homem:. A
altivez refere-se ao que em nós existe de sflgrado e de divino;
a vaidnde sÓl:ie ref~re a nossa individualidade e se engrandece
e incha com essas pl'oprias misel'ills,

A altivez só exige que a Dão opprimam, a vaidade exige
a oppres'ãO dos outros. A altivez é llObre, a vaidade é bl'lltlll
e insolente.

É a vaidade () diminuitivo do orgulho. O orgulho apro
veit!l-Se das gl'andes cansas, . pelo ll1enos do que parece Ial
eotl'e os hOl11el1;;: a vaid/tde hCnL·é1.-·e ainda com !lS magoaR.
a orgulho é insultante, a vaidade é ferina. Um é odioso,
a ontra rjclicnla.

a mais baix.o gráo da vaidade é a fatuidade ou a. vaidade
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das vantagens exteriores, rosto, vestes, prendas superficiaes.
Este diminuitivo do orgulho é uma ~as mais despreúveis
paixoes, que deve de ser combatida por todos os sentimentos
masculos.

A virtude opposta ao orgulho e qne não é inconciliavel com
a altivez, é a modestia, isto é, o justo sentimento do que
valemos e do que não valemos. Não é de nenhuma modo
prohibido pela moral a cada um de per si avaliar seus proprios
meritos; comtanto, porém, lhes não exagere o alcance.
Isto é facil, comparando-nos já aos que rec::eberam dous
mais excellen (es, já ao que deveramoo e poderamos ser com
mais esforços, mais animo, mais vontade, já reconhecendo
ao lado dessas vantagens os limites, as lacunas, sobretudo
tendo a respeito de nORSOS defeitos os olhos tão abertos, mais
abertos ainda do que a respeito de nossas q nalidades. Evitemos
a trave do Evangelho.

NãO deve a modestia, seI' unicamente exterior, mas tam~

bem interior; externamente, é sobretudo um dever para cum
os outros a quem não devemos hl\milhar com as nossas
vantagens; internamente, é um dever para comnosco, a quem
não devemos enganar sobl'e nossa propl'ia valia. Algumas
vezes se é immodestú exteI'llamente sem o seI' internamente,
e reciprocamente. Posso filJg'ir perante os homens não ter
grande opinião a meu respeito, ao passo qu~ interiormente
me desvaneço com o meu mel'ito: é pura hypocrisia. Posso
pelo contrario attribuir-me extel'Uamente vantag'ens que mi
nha consciencia não reconhece pai' fórma alguma no fôro
intimo: é fanfarronada. Cumpre ser modesto ao mesmo
tempo interna e extel'Uamente, em palavras e em acçoes,

Cumpre disting'uir da modestia outm virtude que se chama
a humildade. A humildade não deve ue ser um rebaixa
mento, porque nunc~ é virtude para o homem o rebaixar-se.

,Mas, assim como a dignidade e a altivez são as virtudes
que nascem do justo sentimento da grandeza humana, ~Rsim

tambem a humildade é a virtude que nasoe do sentimento
de nossa fl'aq ueza.

Lembra-te de que és homem, e não te deixes aviltar: eis llhi
o respeito de si mesmo. Lembra-te de que és apenas homem, e
não te deixes ensoberbecer ; eis a).li a humildade.

483 bis. Deve.oes .oelativos ao sentimento.
Eis uma derradeira queStão que não devemos mello::ipre.zar:
Tem o homem devere~ para comsig'o mesmo, porque dotado de
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sensibilidade moral, isto é, como ser afl'ectivo, e capa~ de
amOlO, de enthulíiasmo, de aÍfecto?

Su tenta Kant qne o amor não p6de ser um objecto de
dever; que uinguelll é obrIgado a amar, que o sentimento
é um phenúllleno que pertence a ordem natural, e qne
se não pôde produzir nem impedir; por consequencia não é
moral. O IInico amor reconhecido por Kant perante a moral, é
o que elie chama o amor pfactico; isto é, o que consiste em
acçoea e que faz bem aos outros, qualquer que seja o senti
mento de quP, venha muito embora acompunhada a bene
Bcencia, comtanto que não seja um sentimento interesseiro,
« Outro qualquer amor, diz Kant na sua linguagem energica
e extravagttnte, é pathologico, isto é, ent'et'miço. »

Tem Kant indubitavelmen,te rllzão, se quel' fallar desse falso
sentimentalismo ou aÍfectada sensibilid':l.de tão bem descripta
pelo poeta Gilbel't e que a litteratura nfeminadll. do ÁVIll

seculo tornou ridiculr.~, Oumpl'e acautelar-se a g'ente para não
cnldl' em t':lrDlll'as lllulherellg'i\S oU em philuntropia tola
que sncI'ifica 11 justiça a Uillll lunguida sen ibilidade.

Abstruhindo, porém, de qualquet' estol'VO, ou de qualquer
capricllO; resta sempre saber se ne.da devemos ao nosso
proprio coração e se além da acção, nllo ha outra cousa que
no, seja directamente ordenada,



CAPITULO III

Deveres ~c fomiJin. - D~rere' . ocinas. - De,'oros religiosos.

Os deveres para com os ou tro~ homens podem se reduzil'
a tres classes: devere.5 par,\ com a familia, deveres para com
os homens 'em geral, deveres para com ti Estado.

484, DevCl-es .Ie familia.- Podem-se distinguir. na
familia qnatro especies de relaçoes, de onde nascem qnatro
especieil de deveres:

1.. Relacões do marido e da mulher;
2,° Relações dos pais com os filhos;
3. o Relaçoes dlJS filhos com os pais;
4.° Relações dos filhos entre si;

d'ldli o dever conjug'lll, o dever pR.ternal alI o maternal:
o devei' filial e o dever fraternal.

A estes quatro elementos da família póde-se acrescentar
um quinto, a domesticidade: d'ahi o devei' dos amos a
respeito dos criados e dos cl'iados a respei to dos amos.

485. Deve..es .10 casalllcuto.- O dever commum
do marido e da mulhei' é a fidelidade: Este dever é fundado
primeiramente na propria nut'Jreza do casamento, e em se
gundo lug'ar em uma promessa reciproca,

Comecemos por esta ultima considel'ação, O casamento t::ll
qnal é instituido nos paizes civilisados e chl'istãos, é a mono
gamia, ou ca~amento de um só homem com uma. só mulher
(sal vo caoo de morte). Ta.l é o estado a que nos obrig'amos
ao entrar na condição do casamento; aceita-se pois, deste
modo, a obrigação de uma fidelidade inviolaveI. Se urna
promessa é sagrada quando se trata de bens materiaes
(por exemplo urna divida de jog'o). quanto mais s'lgrada não é
fi promessa dos cOl'ações, e esse dom reciproco da alma para
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alma que faz a dignidade do casamento? A fidelidade con
jugal é, pois, um dever de honra, uma verdadeira divida.

Mas não é s6mente o resultado obrigatorio de uma pro
messa, de uma palavra dada: a fidelidade resulta do proprio
casamento, e o casamento por sua vez resulta d a natureza das
cousas.

Foi o casamento institnido para resguardar a dignidade da
m nlhel·. Ensina.nos, CarL effeitn. a experienci H, que, por
toda a parte onde existe a polygalllia, a mulher é a es
crava do homem. Este, dividindo uas affeições por muitas
pes'oas differentes,. não pode amar nenhuma dellas com a
delkadeza e a constancia que tornam 8 mulher igual
ao homem. Como poderia existir essa intimidade e essa parti
cipação dos bens e dos males, que constitue a belleza moral do
cas1\mento, entre um senhor e U!uitas escravas que disputam
sells olhares e caprichos d'elle '( E de toda a evidencia que
a igualdade do homem e da mulher não p6de subsistir
onde ella é obrigada a di:sputar a outras o bem commum
da affeição conj ligaI.

D'ahi a instituição do casamento, que foi inspirada pelo
intere se da mulher, e que é a pt'otecção do mais Í!'aco.
Segue-se que é ella evidentemente obrigada, por sen lado, á
mesma fidelidade que tem o direito de exigir.

A infidelidade conjugal, de q ualq uer do:; lados d'onde venha
é, pois, uma polygamia disfarçada e uma polygamia irre
gular e caprichosa, muito inferior á polygarnia legal: por
que esta ao menos deixa mbsislir certas regras e fixa de um
modo exacto a condição das diveras esposas. Mas o adul
teria destl'oe toda relaçã.O regular e justa en tre os dO\ls
e posas: introduz no casamento a usurpação clara ou clan
destina dos direitos jurado j tende a restabelecer o estado
pl'imitivo e selvagem, onde o acaso e o capricho decidem
da approximação dos sexos.

É a fidelidade um dever commum e reciproco para am bos os
conjuges. Teem além disso'cllda um os sells deveres exclusivos.
Insistiremos principalmente á re::peito dos do marido.

O primeiro de todos e que abrange todos, os outros, é a
protecção.

« Sendo o homem o chefe da familia, é sen protector natu
ral. A autoridade lhe' é investida pelas leis e pelo uso. Mas esta
autoridade seria um privih'gio insuppol'tuvel, se o h(\mem
pretendesse exercel-'l sem nada fuzer e sem retribnir á fami
lia em segurança o q ue lhe ella paga em respei to e em obe
diencia. O trabalho, ei" o primf'iro dever do homem com?
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chefe de familia. Isto é verdadeiro no que respeita a todas
as clllsseE: da soci~d[ld-l, tau to dos que vi vem de suas rendas,
como dos que vivem de seu trabalho. Com effeito, teem uns de
se tornarem dignos dq, fortuna que receberem, por nobrea
occu pações, e llelo menos. de a conservar e fllzel- a, fructifi
cal' com uma administração habil; e os outros teem, quando
nilo seja uma fortuna a adquirir, fim raramente conseguido,
pelo menos um objectivo muito mais instante, o de fazet'
viver todos quantos estilo sob sua tutella I »

Socrates, sabia da antiguidade, couta nestes termos a con
versBçilo de Ischomachus e de sua mulher, dous jovens es
posos. O mllrid~ instrue a mulher nos deveres domesticas.

« Depois de se haver ena familiarisado comigo. e quando a intimidade a
« animou a conversar livremente, eu lhe fiz pouco mais ou menos as
« seguintes perguntas: « Dize-me, mulller, come~as a comprehelíder pJrque
« te escolhi e pllrque teus paes concederam-me tua mão? " Se a Divindade
« nos der filhos, cuidaremos ambos de os educar o melhor que podermos;
« porque será· uma felicidade commum, encontrar nelles defensores e
« arrimo para nossa velhice. Mas, rI'ora avante, esta casa nos é commum.
« Tudo quanto P?SSUo, ponho-o em commum, e tu já pozeste em commum
« tudo quanto trouxeste. Não se trata mais de verificar qnal de n6s forneceu
« mais que o outro; mas importa muito compenetrarmo-nos do seguinte:
« aquelle d'entre n6s que melhor gerir os bens communs fará o dote mais
« precioso.

« A estas palavras. SOCl'ales, respondeu· me minha mulher: Em que
« poderei eu auxiliar-te? De que serei eu capaz? Tudo recahe sobre ti.
( Disse-me minha mãe que minha occupaçãa é comportar-me bem - Sim;
« retorqui-lhe: meu pae tambem me dizia a mesma cousai mas é dever de
(/ um homem e de uma mulher, que se portam bem, fazer com que, o que
« possuem, prospere o mais possivel, e que lhes advenham novos bens
« por meios honestos ejustos. O bem da família e da casa exige trabalhos
« no interior e no exterior.

« Ora a providencia accommodou de antemão a natureza da mulher a.:Js
" cuidados e trabalhos caseiros. a do homem fui disposta para o exterior
( em estado de tudo supportar - frios, calores, jornadas, guerras. Deu por
« outro lado a Divindade a mulher a inclinação e a missão de alimentar os
« recemnascidos emquanto que o homem foi encarregado de repellir IlS que
« quizessem prejudicar.

(I Como não seja perfeita a natureza de nenhum dalles em todos os
« pontos. faz isso cum que precisem um do outro; e sua união é tanto mais
« uUl, porque o que falta a um, p6de o outro ministral'. E' mister, pois,
'( mulher que conhecedores das funcções que pela Divindade nus são aUri
« buidas a cada um de nós, nos esforcemos por desempenhar do melhor
« modo possivel as que incumbem a um e a outro.

« HIl, todavia uma de tuas fllncções, digo eu, que talvez te agrade
« menos: vem a ser que se algum de teus escravos cahir doente, cumpre·te,
« com teus cuidados, devidos a todos. velar pela sua cura. Pelo ceu, diz
'( minha mulher, na<ia me agradará mais. por isso que restabelecidos por.
« meus desvelos, me serão gratos e me hão de mostrar mais dedicação du que
« d'llntes ... Esta resposta maravilhou-me. proReguiu Ischomachus, e eu
" lhe disse: Terás outros cuidados mais agradavels a tomar: quando de
« uma escrava incapaz de fiar, houveres feito uma boa filldeira: quandll de
« uma aia ou de uma despenseira incapaz, houveres feito uma serva habil,
« dedicada intelligente.

« Mas será mais doce o encanto, quando, tornando~te mala perf61ta do

1 Extracto do nosso livro .!Obro a Fami/ia.
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« que eu, me houveres feib teu escravo; quando, longe de temer que em
u em chegando a idade, venhas a perder em consideração em tu'\ casa, tive·
« res a certeza de que envelhecendo te tornarás para mim uma companheira
« ainda melhor, para teus filhos uma melhllr educadora, para tua casa uma
« dona mais respeitada.- ,\ helleza e a bondade não dependem da mocidade:
« são as virtudes que as fazem creSCer na vida aos olhos du homem, (Xeno
t( nophonte, Economia VIL) »)

486. Devel'es (los l)aes.- Depois de haver mostrado
os deveres communs e reciprocas dos esp1sos, consideremos
agora seus deveres para com os filhos.

O deveI' dos paes é acompanhado do pode?', isto é, da auto
ridade que exercem legitimamente sobre aquelles que lhes
devem os dias. É o '1 ue se chama o pa trio poder.

Comq uanto o uso haja dade o nome de patdo poder ao
poder que exercem os pacs sobre os filhos, este poder compre
hende tanto o poder da mlle como o do pae: 1.0, na falta do
pae, no caso de ausencia ou de morte, a mãe tem sobre o filho
exactamente o mesmo poder que o pl'opdo pae; 2,°, é um
dever absoluto dos paes proceder de modo que nilo haja, com
relaçãO aos filhos, duas vontades na casa, duas especies de go
vernos contl'adictorios ; aos olhos do filho deve haver um s6 e
mesmo poder manifestado por duas pessoas, mais indivisivel
em sua essencia ; no caso de coufticto, prevalece a vontade do
pae, a menos que intervenha a lei; mas o pae s6 em ul
tima extremidade deve usar de semelhante privilegio, e no
caso de evidente interesse do filho. Ainda neste caso o deve
fazer de modo que a obedieucia a um des paes não seja des
obedieucia para com o antro; porque seria destruir pela raiz
o proprio poder de que usa.

Portanto o patrio poder é o poder commum dos paes sobre
seus filhos, e s6 por excepçll.o é o poder de um em detrimento
do outro. '

A verdadeira razão do poder paterno ou materno está na
fraqueza do filho, em sua impotencia physica, na sua incapa
cidade intellectual e moral.

O patrio podel', como se vê, nllo tendo outm origem senll.o
o pl'oprio interes~e do filho, é limitado pelo interesse e pelos
direitos do proprio filho. Além. do que p6de ser util á sua
existenCÍa physica e moral, nada p6de o pae. Tal é a extensão,
tnes são os limites de seu podel·.

Resulta destes principias que:
1. ° Os paes não teem sobl'e os filhos direi to de vida e de

morte, como o teem tido em certas legislaçoes.
2.° NãO tem tão pouco o direito de os maltratar, de os f(iJrir

emfim trataI-os corno cousas e auimaes; e comquanto o uso
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pareça considerar, como innocentes certos castigos corporaes,
será sempre um máo exemplo e um máo habito empregar
pancadas como meios de educação.

3." Os paes não teem o direito de traficar c6m a liberdade dos
filhos, e vendeI-os como escravos, como antig'amente, ou fazer
delles instrumentos de ganho, como muitas familias.

ão se p6de, por certo, probibir de um modo absoluto ao
pae que utilise o trabalho do filho na manutenção da família;
mas s6mente dentro das forcas do filh(), e não com sacrificio da
educação intellectual e moral.

4. o Os paes não teem o direi to de corram per os filhos, nem
fazerd'elles os cumplices de seus desreg'ramentos.

Isto posto, o", pa'<!s nã.o devem prejudicaI' os filhos, nem pby
sica, nem moralmente. Dtlvem, porém, mais ainda; devem
amal-o:; efazer·lhes todo o bem que estiverem ua posse;
devem s6mente amai-os pOl' elies mesmos e não por si. Não é
a nossa felicidade, mas a d'elles que devemos amar em nossos
filhos, e por isso mesmo succede frequentemente que preci
samos de suffocar nossa seusibilida1e propria, e não procurar
f"zer a vontade as crianças, em detrimento de seu interesse
verdadeiro. O exces o de ternura é quasi sempre, como se tem
dito, falta de ternura: é uma especie de egoismo delicado
que teme padecel' com as apparentes contrariedades das
crianças e que, não sabendo nada recusar-lhes para não as
desugradar, prepara-lhes crueis decepções, quando se lhes de
parem as necessidades dils cousas.

Uma consequencia do que fica dito, é que o pae de familia
deve amar todos os filhos com ig'llaldade e evitar qualquer
preftlrencia entre elles. Não deve ter favoritos, e muito menos
:victimas. Não deve, por um sentimento de orgulho de fallii~

lia, preferir os rapazes ás raparigas, nem o mais velho aQS
outros filhoB: nem se q uel' ceder á pl'edilecção tã8 natural
q ue nos inclina de preferencia aos mais amorosos, aos mais
vi vos, e os que receberam dons mais seductores. Nota-se
constantemente qne os paes, e especialmente as mães, teem
uma fra 1ueza para. com os tilhos mais debeis, ou que deram
mais trabalho. Se ha cus') de justificavel preferencia é este.

Consideremos os deveres particulares, com prehel1didos nos
deveres geraes, que acabamos de iudicar, e relativos a dous
pontos principaea. A educação e a conservação dos filhos.

O facto de dar a vida aos filhos traz como conseq Llencia
inevitavel o dever de Ih'<I. conservar. Nã.o dispondo o filho
de recursos proprios á sua nutriçãO, é mister que Os paes
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lh'a forneçam: é o que resulta da proprria nãtureza das
cansas,

Isto posto, deve o homem trabalhar para alimentar seus
filhos: é este um dever tão evidente e necessario que dis
pensa explica.ções.

Ao pae de familia, porém, cumpre não só g'arantir o pre
sente, mas o futuro. Deve por um lado prever, o caso em
q ue, por uma desgraça passiveI, lhes venha elle a faltar na
menoridade. Deve por outro lado preparar o momento em
que a prole esteja em condições de prover a subsistencia. O
p,rimeiro caso nos mostra q uan to é s~grado o dever do pue de
familia economico e previdente. E assim que tambem se
constitue o dever de não menosprezar em disposições do casa~

menta a apreciação dos haveres; não porq ue esta consideração
seja a mais import!lllte de todas, mas porque, em igualdade de
cil'cumstancias, o melhor casamento é o que prevê o interesse
dos filhos e lhes assegu ra recur.sos para o caso em que, por
desventura, fiquem orphãos de tenra id::tde 1.

Os paes não são sómente obl'igados a assegurar a seus
filhos a subsistencia material; devem-lhes mais e principal
mente a educacão moral.

Reconhecem" todos na educação dos filhos duas partes dis
tinctas: a instj'ucção e a ed'l.u::ação propriamente dita; a
primeira qu'e tem por fim o espirito e a segunda o caracter.
Nllo se deve separar e.!1tas duas COUS'lS, porquanto, sem
instrucçito, toda educação é impotente, e sem a educação
moral, póde ser perigosa a instrucção.

Cumpre portanto, aos paes, e é rigoroso dever, instruir os
filhos na proporção de s:us recursos e condição; não lhes é
licito porém, déixal-os na jgnoruncia, quando ha meios de
os libertar delta.

Tem a instrucçüo dous efIeitos uteis: em primeiro lugar
aug'menta os recursos do individuo, torua-o apto pura muitas
consas diver!':as, é, poiti, como diz o economista. politico, um
capital. Provendo á instrucção de seus filhos, os paes lhes
fornecem assim o capital mais solido e mais productivo do
que outro qualquer transmissivel por doação ou herança. Em
seg'undo lugar, a instrucção enaltece e nobilita lt natureza.
Se é a razão que dist.ing'ue o homem do bruto, são as
luzes que ampliam e realçam a razão. D'est'arte a imtruc~

(I) 110i nesta intuito que se insLiLui
raUl os seguros sobre a vidu, os qlliJeS,
mêdiante um modico sacriJlcio, podem
assegurar aos filhos um capital no C,ltSO

de advorsidade. ~~ este o dever de toclo
pae de familill que não dispõe de ouLros
recursos,
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cão confunde-se com a educllcão mOl'al e é uma parte essen-
êial d'ella. .

F. mIstel', ulé:n d'i:>so, reeonhecer que a iostrucçil.O por si
s6 não bHsta para a educaçã.o: não é tào s6 nellte pela sciencia
que se f6rma o cal'actel': senào pela perduasão, pela uucto
ridade, pelo exemplo, pela acçao mOl'ul de todos os instantes.
A educacilo deve ser um mixto de temor e bandura, de
constrangimento e liberdade. Nilo deve a cl'Íança educar· se
unicamente pelo temor como os animaes; a fraqueza exces
siva é tão perniciosa quanto a despotica auctoridade.

487. Deveres dos 6Ihos.- O pl'imeil'o dever dos
filhos para com os paes é a obediencia, Pois que são inca
pazes de se dirigir por si mesmos, confiem-se inteiramente
aos que teem o direito e o dever de os dirigir.

Os filhos tambem devem a seus paes respeito e 1'ecanh8ci
menta. Cumpre honrar, diz Platão, durante a vida e depois
da morte, oa auctores de nossos dias é a primeira a mais indis
pensavel de todas as di vidas: devemo-uos pel'suadir de que
todos os bens que possuímos pertencem aquelles de quem
recebemos o nascimento e a educação, e que convém con
sagraI-os sem .reserva a seu serviço, começando pelos bens
da fartuna, e partindo d'estes para os do ~Ol'pO, e finalmente
para os da alma; assim retribuindo-lhes com usura os des
velos, as fadigas e os trabalhos que nossa infancia lhes cus
tára outr'ora e redobrando nossas attençües para com eUes
á medida que os achaques da idade lhes tornem mais ne
cessarias. Devemos, demais, durante toda a vida de nossos
paes faUar-lhes com re.speit') religioso.

Por conseguinte cumpre ceder a sua colAra, deixar
livre curso a seu resentimento, quer o manifestem por pa
lavras, quer por obras e desculpal-cs pela idéa que um pae
que se julga offendido por seu filho tem legitimo direito de
encolorísar-se contra eUe.

E' igualmente digna de referir-se uma admiravel exortação
de Socrates a seu filho primogenito Lamprocles a respeito
da piedade filial. A mulher de Socl'ates, Xantippe, era ce
lebre por seu caracter frenetico, pelo qual frequentemente
se acrisolára a paciencia de Socrates. E' provavel que o
mesmo acontecesse com seus filhos, que estes menos paci~ntes

que o pae, se deixassem algumas vezes tomar de colem contra
eUa. Socrates chllroa Ln.mpror.les a seu dever fiUa1, lembran
do-lhe tudo quanto fazem as mães por seus filhos.
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a A mãe, diz elle, traz. primeiramente, em seu seio esse fardo que lhe

põe ns di>,s em perlg); Llá a s~u filho 11m" parte de sua propl'la subsistencia;
d..pois da ge5t>lção e dn part) chtlio de dores, alimenttl. e aC>lricil1, sem I'e
cn.npen"a alguma, ao fi'hn que IIfi.O s Lbe de qUtl,n lhe vêlll es,es CUILl.L.los
affectu 'SlIS. e q'le nem seqlter póJe dar a conlteCel' a'1u1llo de que precisa,
ao p'l.SSO que a mãe buscl1 aLiil'inhar o que lhe cnn venha, () que lhe possa
agradar e ., alimenta. nOIte e dia a custo de mil fu.Liigds, Mas não é muito
alilllentar os filhos; desde que estes attingem a idade de aprendel' alguma
cousa, os paes Il1es tl'ansmittem. todos os conhecimentos uteis que possuem,
ou então os apl' ,ltimam de um mestre, sem poupar despezas e desvelos,»
A isttl respondeu o mancebo: cc 8im, sem duvidl1, ella fez tuLio isso, e mil
vezes mais aindi\, m,\s nillg.tem p ,deria sltpportar seu mio hum Ir, - E tu,
SOCl'ates, quantl1s vezes, desde tua infancla, não Ihfl tel1s Cllstauo desg ,stos
insupportaveis, em palavras, obras e IIc,.:ões, n"ite e dÍll? JULgllS entã.) ql16
tua. mãe seja tua inimiga? - Não, certamente, não o jlllgo. /I Então, con
tinua :iocrates: cc Pois bem. eiltl1 mãe te ama, pur ti se desvela " mais
pn3sivel, quando adoeces para te restituir a sau le, rllll;ll a IS deuses para
que te prlldigfl.lisem todos os beneficias, e tu ainda te qlleiltas de seu má,)
humor \ Oh, meu fiLho, se és sensatu, r'Jga aos dfluses que te perdoem tu"S
off,msas a tua mãe, com receio de que elles te reputem ingrato e te recusem
seus beneficias, e, pelo que respeita aos homens, acautela-te tambem, afilU
de '111e, instrulllus de tu" fll\ta de respeito para com teus paes, nào te dtls·
prezem todos e não te deixem privado de amigJs, Porque, S6 ao pensa
mento d'elles te afigurasses Illgr'lto, ingrato para teus paes, nenhum te
julgll.ria capaz de rec,Jllh~cer um beneficIo,» - Xenophonte. Memoraveis,
liv. li, cap. II. .

I

Quando maiores, os filhos se libertam, por lei, do dever
estricto da obediencia., mas nã:> dos deveres do rec'JUlleci.
mento e do respeito. Devem ter sempre em consideração os
conselhos de seus paes, usar para com estei 801icltu\1t' e
desvelos, e, se tanto fôr necessario, prestar-lhes os sJccorros
que d'elles receberam durl1nte a iufd.ncia. Cumpre·1Í'les pro
teger por sua vez áquelles por quem foram por tanto tempo
protHgidos.

Além d'isso, ha dna:~ gl'aves cil'cnm tancias em qne elles
teelO de esgotai' todas as fórmas de respeito e de submissaú
antes de usurem dos dil'eitos rig'Jrosos que lhes concedd a lei:
é o casamento e a escolha de uma prufiS::1iLO, No primeiro caso,
exigem a lei e a moral o consentimento dos oae:4; e s6 na ul
tima extrelllidalle é licito ultrapassar, depüis de tres citaç03s
em termos I'espeitosos. Aqni, embol'a a lei o perrnitta, p6de ::le
di~(3r que, salvo os casos extremos e excepciouaes, é sem
pre melhor não ir além, e e::lpel'ar que a mudança das
cir~nlnstanciHS traga u mudança da vdntade uos paes. Qnasi
sernpl'e, com eff'~lto, a l'eslstencia dos paes n'e:;sas circll,ll
stflncias é coufúl'rne ao interesse dos !ilhos, q uel',mdu dafdn
del·Qs dtl tl'Ope1 de suas pruprias paixOcls. De \Dllis ha UlUa

esptlcie de direito patel'uo era prolubir a entrada d~ BUH. fllni-
.lia e a participaçãu de seu nOilld a alguem que niLo seja dlgUO
delle. .

IANU, fllilo~oplll" te II-!'"
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. Quanto á éscolha da profissa.o, a obrigaç!to de se conformar
éom os desejos e com a. vontade dos paes é menos rigorosa
do que a respeito do casamento, e aqui é evidente que o pri
meiro dever, o deveL' estl'icto, é escolheL' a profissão para
ti. qual se é mais propl'io. Mas, como haja tambem muitas ve
zes, da parte dos filhos, muita inexp~L'iencia, porquanto entre
as profissões as ha mui difliceis, mui perig'osas, comprehen
de-se que devem os filhos, salvo caso de vocação iL'l'esistivel,
deixar-se guiar por uma experi-:ncia mais esclarecida e melhor
avisada. Em todo caso, e deveL' estL'icto consultar o bom senso
paterno, e retardar o mais possi vel lima resol uçao defi
nitiva.

488. Ueveloes dos h·...ãos. - Um moralista mo·
demo, Sil via Peilico, exprimiu de maneil'a encantadora os
devBL'es' dQs irmãos ep.tre si :

(I Para bem praticar para com os homens a sciencia divina da cario
dadt?, convem aprendel-a em familia,

Que doçura inetIavel não ha neste pensamento: «SOlDOS OS filhos de
uma mesma mãe!. .. ) Se quereis ser bom irmão, evitae o egoismo. Oada
um de vossos ii·mãos. cada uma de vossas irmãs veja que seus intere es
'vos são tão caros Cllmo os vossos. Se algum d'~llee commetler uma falta,
sêde indulgente para com o culpado. RegJsijae-vos por suas virtudes;
inlitae-os

A intimidade do lar nunca vos faça esquecer a polidez para. com vossos
irmão,;,

Acllae em vossas irmãs o encanto suave das virtudes da mulher; e, pois
que a natureza as fez mais fracas e mais senslveis do que vós, séde mais
altent s em consolal-as em suas afl:licções e em não as aftligir.

Os que Qontrahem, a respeito de seus irmãos e de suas irmãs, habit JS
de ma.levolencia e de gl'<)sseria, ficam malevolentes e grosseiros com todo
o mundo. Seja o cOlllmercio da família unicamente terno e santo, e o
homem cúnservul'á em suas ouLras relnções sociaes a mesma necessidade
de estima e de nobres aITeições.») ( lJevel'es dos homen~.) .

489. Devcloes (los aunos e dos cloiallos. - Uma
das fuucções muis Üopol'tautes da adllliuistraçfLQ inteL'ior é O

g-overno dos criados. Com põe.se de duas cousas: a esco
lha e a dtirecção.

De nada serve o escolher' bem e bem achar, se se ignora a
arte de governar e dirigiL'. O dono de casa deve sem duvida
ter sempre os olhos abertos, mas deve tambem S!I bel' que
uinguern aprende a bem proceder, se lhe nllo deixam certa
liberdade a acção, Vigilancia e confiança, taes sãu os dons
principias de um sensato governo domestico: seIO a primeira
o amo é eng'anado; sem a segunda engana-se a si mesmo,
·tirando ao c~iado o estimulo roais energico da 'Vontade hu·
~a·u.lr, i rt'sp'óns'aHilidade e a houra.

~
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Além d'isso, dp.ve o amo evitar ser violento e brutal com
os CI'ii:l.dos, Deve exigil' tudo o que é justo. sem levar entre
tanto as exigencias <lté a pel'::;eglliçãu, Militas pessoal! pd
vam-se d." bons criado', po!'que não sabem supportar com
pacj.eucia def~ito::; iuevitavets, inr.ereotes á natnreza humana.

Em compensação, deve ao amo o criado: l.0 honestidade
in violave1. O thesouro da famHia estã. em mãos dos famulos,
occllpados definitivamente com a despeza da casa e coni'
sel'viço::; no exteriur, Quanto mais se é obrigado a confiar
n'elles, tanto mais devem bl'iosarnente colllbir· se da mais
leve iufidelidade, 2,° Devem' ser obedientes e exactos em
tudo que respeita. ao serviço, 3,0 Devem, o mais que lhes
fôr passivei, afi:',úçoar-s<l á casa em q ue servem; quanto
mais tempo se conservarem mais considerados sel'áo, cumo
se fizessem parte da familia, cllpt!tntlo as attençOds e a
estima devidas á idade e á fidelid!tde.

490, Devel'es 1»0.1"0. eOlll os homens elll gel"al.
- Os d-,;veres pal'à culO o.,; homeus em gt::I'al poJew-se re
duzir a estes dous prece,i tos: 1.0 f:lzer bem aos homens j

2, o não lhes fazer mal. E ao que se podem reduzir todas
as virtudes dependentes da moral social. Antas, pOI'ém, de
expôl' minuciusamente taes vil'tudes e vicias, expliquemos
o que se deve entendei' por estas expres.sOes: faze?' bem e
faze?' mal,'

No sentido mais geral e mais appal'p.nte, fazer bem a
alguem é da1'-láe pmzet'; fazer mal é fazel-o SOnrBT. Entre
ta II to o pro porcionl1l' de continuo prazeres a um hrlmem
será f!tzet'·llie bem? e será fazer-lhe mal o causar-lhe dôr 1
Pur exemplO, dever-se-hll franq near ao preguiçoso tra-

. vesseirus macios, ao ebrio vinhos á la1'g'l\, maneiras e rusto
af1aveis ao velhaco para este m!l.i.i facilmente eng'anar, ao
homeLn violento audar.ia e um bom pulso? Seria verdadei
ramente fazei' bem a esses homens dal'·lhes o que é objecto
de seus desejos, o que lhes possa satisfazer as paixões?
Reciprocamente. o cirurgião que cOI'ta uma perna gangre
nada, o dentista que vos arranca um dente, o mestre que
vos obriga a aprender, o pae qne corrige VO.iSas faltas, ou
que con:.;trange vossas paixoes, far-vos-hão verdadeiramente
u'n mal, porque vos causam dÔI'? Indubitavelmente não.
Ha, portanto, casos em que se faz bem a outrem fazendo·o
soffl'tlr, e se lhe faz mal proporcionando·lhe prazeres.

.Rtlduzem-se com razão todos os principios da moral social
3· etlt'dfi duas wa~iU1aS lio Evangelho 1 l( N'S.o faças l'J, Qut-~~



36< • MOaAL

aquillo que nlto quererias que te fizessem.- Faze a outrem
aquillo que quereri'as que te fizessem ». Estas duas maximas
sao admiraveis, sem duvida; mas convem interpetral-as. Se,
por exemplo, hou ves"emos procedido mal, desejariamos em
geral que nos cOfl'igiasem ou castiga.;;sem? Quando victima
de uma paixao, desejamos que se nol-a reprima ou repilla?
Pelo contrariu, nar> desejamos que nos satisfaçam ás paixões,
e se prest~m a nossos vicios 7 Nilo é isso em geral o que
qneremos todos nós quando nilo nos faHa a lei do dever.
fazendo calar nossos sentimentos apaixonados? Se assim é,
devt'rnos querer fazer aos outros o qu~ deo~t'jamos para nós
mesmus, j",to é, satisfazer todas as suas paixões? Devemos,
pelo cun traria, nãu lht's fazer o q ne não q neremos q ue nos
façam a nós outros, isto é, punil-os e corrigi l-os ? Nilo é,
evidentimeute. neste sentido que se devem entender as duas
maxill1as do Evaugelho; porquanto em tal caso seriam maxi·
mllS de tibieza, e comp1aceucia. Elias exprimem, p~lo coa
trario, admiravelmente a vel'dade moral: sóm °nte, quando
nos faLIam do que q uereriamos, trata-se da verdadeira e boa
vontade, nilo da vontade das paixões; assim talUbelll, quaudo
reeornmendalllos q ue se faça bem aos humens, refltrirno nos
fiOS verdadeiros beus e nall aos beus appareutes; como tam
bem, eUl ose nos recommepdando não fuzer mal, está bem
entendido que se trata dos verdadeiros males e não dos males
ill usorios dos sen tidos, da i magi uaçilo e das pai xões.

Assim, para bem compreheuder os deveres que temos de
cumprir para com os outl'O~ homens. é mister saber dis
tinguir os verdadeiros bens e os falsos bens. Os falsos
bells consistem exclusivamente no pmzer, abstracçilo feita
da utilidade e do valor mural. por exemplo. os pnlzeres
dlls paixões.- 0::1 verdadeiros bens sao aq uelles que, inde
pendentemente do prazer, se recommendam tambem já pela
utilidade; já pelo valor moral; por exern pIo, a saude ou a
educaçilo. Os verdadeirus males Silo aque,les q na f~rem quer
o interesse bem entendido, quer a dignidade mural dos
outros homens, taes como a misel'ia e a cOl'l'upçilo. Os males
apparentes silo aq uelles q ne, momentaneamente suffndos, se
c'Jlnpensam por vantagens ulteriores. Tues são os medica
mentus P. os CAstigos.

Qnando falhlln0s do bem aos autos homens, não devemos
receiar coroprehender por isso o bem entendido interesse d'elles
simultaneamente com o bem moral; pOl'quanto, se em re
laçilo a nós mesmos não devemos tel' CUUlO fim de nossas
acç~es o. interesse proprio, nao succade o mesmo, quando
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se trata. dos antros homens. A pesquiza de nossa felicidllde
Dilo tem valo\" lligoum moral; mas procurar a felicidade
de outrem p6de tel-o, desde q ue Dilo nl s engoRoemos a re,s
peito do v~rdadeiro sentido da palavra felicidade e nllo en
tendamo.'> por eUa uma sensualidade fallaa e tran.sitorill.

« Fazer aos outros quanto quereriamos que se nos fizesse,
Dilo lhes fazer aquillo que nllo quizeramos que se nos fi
zesse, eis o sentido em que se deve entender uma vontade
esclarecida que s6 queira para si o que é devéras con
forme, quer ao interesse bem entendido, quer á virtude.
Assim com prehendidas (e é esse o seu verdadeiro sentido), estas
duas maximas resumem perfeitamente toda a moral social.

Assim definidos e.stes dous termos: fazer bem, fazer mal,
examinemos agora os caso:! differentes que se podem apre
sentar, elevando nos de certo modo d~sde o mais baixo até
o m, is alto gráo do dever.

Supponhamos, primeiramente, que se tratasse da um ~erto

bem ou de um certo mal, que fique invl1riavel em todos os
casos seguintes: eis a escala que se p6de percorrer, a partir
da meuor virtude, á qual corresponde evidentemente o maior·
vicio (consequencia de um principio estabelecido mais
adiante j I, para elevar-se á mais alta virtude, á qual corres
ponde o menor vicio:

1.0 Não ret?'ibuir o bem com o mal: tal é, póde-se dizer
(em iglla Idade de circuIDstancias), a mais fraca das vil,tudes,
como ?'etribl"~r o bem com o mal constitue o maior dos cri
mes. O hOllliddio, por exemplo: nllo é evidente que o humicidio
de um bemfeltor é o mais abominavel de todos? que o l'onbo
a um beruftlitor é o mais detestavel tle todos os roubos? Que
a calumnia a um bemfeitor é a mais criminosa das calumniati ?
- Reciprocamente, pelo contrario, nllo matar, não roubar,
Dilo calumniar, Dilo enganar um bemfeitor é o minimum da
virtude moral. Auster·se de ftlzer mal a quem vos fez bem
é uma virtude toda negativa, que é simple..:meute a auseucia
do crime. Nilo se chamará a isso reconhecimpnto. por ser ore·
conhecimento uma virtude positiva e não negativa: está
toda em acçao e nilo em omissllr) ; aotes, porém, de ser grato,
li primeira condiçllo, pelo menus, é nllo ser ingl'ato. Di
remos, pois, q ue o· maior dos crimes é a ingratidão. É
em razllO d'este principio que os crimes para com os paes
san os mnis odiosos de todos, porque nllo temos melhores
bemfeitores do que nossos paes; e sem mesmo faliar de

1 Vide capitulo sobre o !fle·"';to e o Demento.
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crimes, que tAnio repng'nam á natureza, é evidente qpe toda a
especie de mal (ferimentos, pancadHs, injurias, negligencia,
etc ), será sempre muis condemnavel para com os paes do que
para com outro qualqller bemfeitor, e para com os bem
feitores em geral do que pal'a com os outros homens.

2.° Não fazer mal dquelles que nos ntio fizeram mal. A
'violaçao desta maxima é o segundo gráo do crime e do
peccado, um pouco menor que o precedente, mas ainda
assás odioso para que o facto de nos abstermos delle seja.
em muitos casos, lima virtude !I:lsás fraca. Nilo matar, nllo
roubar,nlLo enganar. não. se expôr ás punições da lei são
acçOes de muito diminuto valor moral, ao passo que o con
trario dá 10gHr ás mai:l bllixas e odiosas acções. O genero
de vicio que consiste em prejudicar a outrem, sem provocação,
é o q ue se chama a injustiça, e, quando '1 el1a se j un ta o prazer
de f'\zer mal, a crueldade. A crueldade é uma injustiça q ue se
regozija com {J mal alheio j a inj ustiça se cont t'nta em
aproveitar-se d'elle. Ha, pois, na crueletade mais um gráo do
que na inju~tiça pura e simples.

A virtude opposta á injustiça. é a justiça, a qual tem dons
gráos e duas fórma8: uma neg'ativa, que consh;te unicamente
em abster-se de fazer mal, nemini nocere, na-o pl'ej udlcar
a ninguem; a segund~ positiva, que consiste em dar a cada um
o q ue lhe é devido (?'edde?'e suum cuique). Esta segunda fórma
da justiça é mais ddficil que a primeira, por ser activa. É
mlii,s difficil restituir ou pagqr dividas do que não roubar,
é mais difficil f"lIar bem de seus rivaes do qne maldizer
d'elles; é mais difficil ceder o seu lugar a quem o merece
do que não tomar o lugar de outrem j ha, entretanto, casos
em que a j ustiçi\ exige que assim o pra tiquemos, em vez de
simplesmente nos abstermos.

3. o Não retribuir o mal com o mal. Aqui nos elevamos
de certo modo li um grao na. escala moral. Os dous gráos infe
riores, a saber, a ingratidã.o e a crueldade, sempre foram
por toda parte considerados crimE's. Em parte alguma foi con
siderado licito fazer mal a q l1em nos fez belll. Em q uRsi
todas as sociedades, porém, em certo g"áo de civilisação,
tem-se considerado como permittido, e'até mesmo glorioso,
retribuir o mal com o bem. « FazfJr bem a nossos amigos
e lDal a nOSllOS inimigos» é urna das muximas mais fre
ql1~ntemente rep!'oduzidus pelos poetas e sabios du Grecia.
Eutre os indios da America consiste a gloria em aduruar-se
a morada do vencedor co~ o maior. numero de cabelleiras
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arrancadas aos inimigos vencidos. São notorias as v~ndctle, vin
ganças corsas. Em UlOil palavra, a paixão da vingança (a qua~
consiste exactamente em retribuir o Ulal com o mal) é urna das
ml:US nnturaes e das mais profundas do coraçao humano; s6
uma educação moral baSGaute adiantada póde comprehender
qlle a vingança é contraria ás leis da moral. 01'8, como a bel·
le708 das virtudes está na razão da difliculdade das pai~úes a
vencei', é evidente que as virtudes contrarias á ving-ança, a
saber: a mansuetl.,de, a clemencia e o pe/'dão das injurias,
entram no numero das mais btdlas e mais sublimes. Já,
entre os antigos, a mOl'al atting'int esta maxima : não 8e
deve fazei' mal, aiuda mesmo áquelles que nol-o houverem
feito, como se vê no C1'iton de Platão, intitulado « Socrates » :
-NãO se deve, pois, diz Socrates, commettel' injusti0a pOi'

f6rma alguma? - NiLo, sem duvida. - « Send.o as.;im, não sa
deve faze1' injustiça nem m~smo (lq~Mlles que nol a fazem. »

4.' Até aq ui, s6 tem::>s faltauo das viL'tudes que se exprimem
sob fórm8 negativa e que coni;istem prin::ipalmente em não
fazer mal. Consideremos Rgora as que se exprimell'l sob
fórma affi.l'mativa e que consistem em fazer bem. O pd
roeiro grá.o é 1'etribuir o bem com o bem, é o 1'econhecimento,
cujo contrario, já o vimos, é a ingratidão; ha. porém, dUêlll
especies de ing'ratidão, como duas esp~cies de reconheci
mento. H!l. a ingmtidão negativa. e a positiva. A ingratidão
positiva, que é, como vimos, o mais oJioso dos crimes, con
:liste em retribuil' o bem com o mf\l; a ing'ratidão negativa
consiste simplesmente em não retribuir o bem com o
bem, em esquecer o beneficio. Não é tão odiosa quantó
a precedente; tem, poré,o, sempre certo c!u'acter de baixe7.ll.
O reconhecimento tem igualmente dous gráos e duas f6r
maS:'é negati vo, emq uanto se limita a lltiO fa7.er IDal ao
bemfeitor I; é positivo, emquanto retribue o bem com o bem.
Em um sentido, o I'econhecimento é uma parte da justiça,
porque consiste em dar ao bemfeitor o que lhe é devido.;
mas é uma parte nota vel e que mel'ece ser assignalada, por-'
quau to parece que naua é mais facil que retl'Íbu ir o bem
com o bem, e a expel'iencia nos en.sina, pelo contl'ario, que
nadfl é mais raro.

1 Aqui confunde-se, pal·Or., o re
conhecimonto ncgu.ti\ro com fi ingralidü,Q
negutirR: nua fazondo um o mal, o outro
lido fllz uctu o hem, ó, ao (Jue plLr co,
um SÓ O m,:,cmo ostado cm que' se IUlo
faz nom bem uem mlll j subsiste, porcm,
a. disLincçiLo: porquanto trala~so, de um
llldo, de nii. fllzer mal ~ualldo ati fOsse

tcntllllo lL f41.(\l-o, c. do outro, de niro fllze~
bem quo,ndo bouvesse lugar de o fazer,
Por exomplo. nquelle quo' despoj~ os O~l.

tro •• mas que se cohlbe d'isso perante
SClt bomfeitor, possuo <lerto grão de rl)
conhecimento, o aquollo qu faz bom (l

sc s amigos e complacenles. e não o faro
a Selt bcmfeitor, é j'" um inl\rulo.
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5.G Fazer bem áquelles que não vos te'Ylham feito nem bem,
nem mal. A isso chama-se caridade, o q ue é um gráo S\l pe
rior ao precedente, visto como no CHSO pl'ecedente nada mais
fuzemos do que restituir o que é devido, mas aqui contri
buimos com o nosso. Para caracterisar este novo gráo da
virt~rle, convem demonstrar qne se trata do bem que não é
devido. Cum effeito, ajustiça, já o vimos, tambem pratica o
bem, e nem sempre se reduz li abster-~e do mal. Restituir
um depot>ito a !lIguem que o não espera, f!lzer bem li qu~m

o rnt'rece, núTllear para um cHrgo a quem é digno d'elle, ou,
o que é mais tleroico, ceder-Iue o logar, é evidentemente
fazer bem aOil outros e áquelles que não nol-o fizeram; mas
shi estao os bens devidos, e que pertencem de alguma sorte
antE'riormente áqnelles a qnem os conferimos. Assim nllo
succede com o bem distribuido pela caridade. Os donativos
que faço aos pobres, as consolações que espalho pelo.:! a:ffi.ictüs,
os desvelos que c:msHgrn aos doentes e que tomo ao meu
tempo e aos meus intel'esses, miuha vida q ne ponho em
perigo para salvar a de meu semelh»ntl', sa.o bens q ne
me pertencem e não a elIe, não lhe dou o que l'lle possuiria
legitimawente, sl1bendo-o ou nllo: cedo-lhe a igumR. cousa
de lUeu: é pura doação. E~ta doaça.o me é tu. pir'ada pelo
amor, nao p~la justiça. - O contrario da caridade ou da
dedicação éo egoismo.

6.· Finalmente ba um derradeiro gráo superior a todos
os outros gl'áos pl'ecedentes: ret1'ibuir o mal com o bem. Esta
f6rmll de virtude, a mais elevada de todas, não tem nome
particular em nossa lingua. Com effeito, consiste a caridade
em fazer bem em geral, e comprebende ao mesmo tempo
estes daus gráos: fazer bem aos de graçados e retrib~Íl' o
mal com o bem. A clemencia p6de consistir s6mente em
perdoar, ·na.o chegando ao ponto do retribuir o (nal com o
bem. ClJrneille poderia ter dado o titulo Clemenc-ia de
AugusLO á flua peça intitulada Cinna, ainda quando Au·
gUt-LO se limitasse a perdoar a Cinna e embora não huuvesse
acrescentado: « Sf-jamos amigo' I» Assim é que esta grande
e maguifica virtude nllo tem nome, e, como seja a sciencia'
impotente para crear palavras destinadas á linguagem usual,
deve contentar-se com periphrases. Seja como fôr, esta su
blim.~ virtude em nenhuma outra parte tem sua mais bella
eJtpressau do qne 118S ml:lximas do Evangelho: cc SHbeis qne
fú.i dito: Amal'eis vosso prúxiwo, e odiarpis vosso inimigo. E
e~1. vos digo: Amap. VOS:lOS iuiuligofl; fazei bem II quem Vús
odeia e rogae por aquelles que vos perseguem e calulllniam.»
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491. Difl'erentes especies de deveres SOe

eiaes. - Depúis da escêl!li prr:lcedente, baselida nus dJffe'
rentes relaçCíed do bem ou do mal, que podem existir entre
os homens, hlt uma outra classificaçí1o, firmadã em ditferf'n
tes especies de bens ou de males que podemos fazer a nOIlEOS
semelhantes. Nilo pretenut"'mos estabelecer uma escala na.
eo umt'raçí1() dos deveres seguin tes : .

1.0 Deveres relativos á vid/l. dos outros homens. Segundo a8
duas maxima. supracitadas, são de duas e~pecies estes deve
res: 1.0, não attentar contrn. a VIda alheia. Todo »ttentado
C(lntra a vida de outrem chama-se homicidio. Se é acompa~
nllado de perfidia 011 trhiçãO, é asssassinalo. Chama-se pa1"1'ici
dio a morte dos paes pelos filhos i. a dus til hos pelos paes (so
bretudo na mRis tenra idade) infanticidio; a dos irrual)s uns
pelos outros fml1'ecidio. Todos e!'tes crImes são os ml1is odio
sos e repugnantes ao coruÇao humlino A morte nunca é per
nJittida, nem mesmo pelo ml:lior interesse, nem pelo maior
bt'-1n. Assim, erravam os antigos, acreditando que a morte do
tyranno ou tyrannicidio, era, além de legitimlt, honrosa e
b -lia. Deve-se. todavia, exceptuar o caso de legitima de
reza; p Irq uHnto não nos póde s~r prohl bido defeudermo-nos
cuntra aquelle que nos quer tirar a vida. Nilo se deve. porém,
cousiderar o dueIlo como um acto de legitima defeza; i so
é evidente quanto ao aggressor j e, pllr outra parte, aquelle
q ue se defende o faz porque consentiu em se pôr em pe-;
rigo: quanto á questão de saber se I) ataqJe á honra póde
equivaler a um ataque á vida, não é licito diz!'r que seja
falso em todos os casos; mas aqui o 8 buso está tao pro.
ximo de erigir-se em princi pio q lIe é mais pruLten te con
demnar de um modo ab:5oluto nma pratica barbara, da qual
se tem abusado tllo deplorl:lvelmente. EmfilD, o homicidio lia
guer1'a, uma vez que :wja na~ condiçCíes autorisadas pelo
direito dlls gentes, é cunsiderado como um dos casos de
legi tima deft'za. . I

Se o homicidio é DfHa a nossa sensibidade 8 mais odiosa de
todas as acçOes, reciprocamente a acçllo que consiste em sal·
var a vida II Iheia, e principlt lmen te em dar a vida por ontrem,
é li mais beIla de todai3: « O bom pastol' dá SUb vida por suas
o\lelhas »•
. A este dever fundamental de nilo attentar contra a vida dos

outros homens se prenJe, como corollario, o dever de nilo
pl'ejudicllr o proprio corpo com pallcl:ldas e ferimeut08, II pro
pria sUIIde com violeucias i'Éll'igosas, e reciprocamente o dever
de os succorrer em suas moles tias. . .
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< 2. 0 peveres relativos aos bens. Vimos acima 1 que o ho
meJll não póde conservar sua vida, e tornaI-a feliz, e com
muda, sem certo numero de objectos materiaes, deno
minados bens e:vl6I'iores. A posse leg-itima. de:'lse3 ben:'l é
o que se chama li. P1'op1'iedade 2. Fllnda-se o drreito de
pl'opriedade, por um lado, na utilidade Bocial, pur outro
lado, no trabalho humano. Por uma parte, não póde a so
ciedade sub;;istir seril certa ordem, que lixe 11 cada um o que
é seu; por outra é legitimo que cada um seja proprieta
rio do que ganhou com o seu. trabalho. O direito de pos
suir implica o direito dp- economisar, é por cousequencia. o
direito de formar um capital; e, aiém disso, o direito de
utilisar esse cl:lpital, tornando-o rendoso, Demais, o direito
de consel'var tambem implica o direito de lmnsmitti?,: d'ahi a
legitimidade da herança.

Uma vez fundada a p.-opriedade no direito, é para nós um
dever não attentar C01ltl'Il. o direito. O acto de tomar a
outrem o que lhe pertence é o que se chama roubo. O
roubo é absolutamente prohibido pela lei moral, seja qual
fôr o npme de que se acoberte 01.1 o prestigio em que se
envolva: « Nilo roubal'eis. » Não consiste o roubo sómellte e:n
metter.\ mão na algibeit'ado pl'Oximo; con.~iste em todas as ma
ne'rus possivp.is àe aprvpl'ial'·se du bem de outrem. Pur
exem pIo, def1'audar na qualidade da cousa vendida, entre
gar-se a uma agiotagem illegitirna, empreg'at' para nosso uso
um deposito coufiljdo li. nOSila guarda; tomar emprestado snm
~aber se póie pagat·, e, depois de havel' recebido o em
prestiwo, negar a di vida ou recusar -se II pag·al.a : Hão outras
tantas maneiras de se ap['Qpriar do bem de outrem, outras
tantas fórmas diversas do roubo.

Relativa.mente ao bem de outl'em, consiste, pois, o dever ne
gativo em não tomar o que pertence a outrem. O dever po
sitivo consiste em auxiliar a outrem com Eeus pt'oprios bens,
em o l:loccorrer em Slla miseria. E' o q ue se chama a bet/,e·
(icencia. a q ua1 se póde exercer por di versas maneiras. já
com o donati\To, já com o el'nprestímo. Póde·se tambem
exerceI-a quer em nalttreza, i:'lto é, dando os objectos ne
cessarias á subsisteocia ou á. manutenção; quer em dinheiro,
isto é, fornecendo os meios de os alcançar; quer em tm
balho, o qne é o melhor de todos os donativos, porquanto,

1 Socç. l. cap, l.
2 Os jurisconsultos fgzem distincçiio

entre a posse o a. propriedade. Consiste a
primeira simpl~smonteem deter o objoc-

to; a .egunda em ter o uso oxclusl.o
d'ollo, embom o objocto nuo esteja gctulll·
mente om nossas mãos.
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alliviando OS outros, dá-se-lhes ao mesmo tempo os meios
de occorrerem á sub:;istencia.

Ligando·se aodever precedente, como corol1arios, os deveres
relativus á observancla das convenções ou contratofl, e nem
sempre se fazendo na sociedade a transmissão dos bens de
mM para mllo, mas por via de promessa e escriptos, falt'lr
á promessa, defraudar no sentido das convenções juradas. é
por uma parte apropriar-se do bem alheio, e por outra parte
mentir e enganar; é, portanto, faltar a um du pIo dever,

3. 0 Deveres relativos á familia de out1·em. Já vimos quaes
sejam os deveres do homem em sna família; resta-nos
dizer algumas palavras a respeito dos deveres para com a
família de outrem. Póde-se fa.ltar a estes deveres, quer
tentando contra o lago conjugal, o que é o adulte1'io, quer
roubando aos antros seus filhos, o que é Q rapto, quer dd
pravando-os com máos conselhos ou com máos exemplos,
o que é a corl'·upção.

4.' Deveres relativos á honra alheia. Póde·se faltar a estes
deveres quer dizendo em face a um homem (que o nã.o me
rece) cousas insulLuosas e grosseiras, taes SfLO as injtt1'ias,
quer falIando mal dos outros; e aqui disting-uem- se dous

. gráos : se o mal que se diz é verdadeiro, é a maledicencia,. se
o mal que se diz é falso e inventado, é a calumnia. Em
geral, não se deve prejulgar com dema iada. facilidade o
mal nos ou tros homens: este genero de defeito é o que se
chllma juizos teme1'arios.

O dever positivo, relativamente á reputação alheia, é far.er
just.iça. a túdos, ainda mesmo a seus inimigos, e dizer bem
quando o mereçam, até daquEllles que dizem mal de nÓs. É
um dever ter em geral para com os homens uma disposiçao
benevola, uma vez que não vá até á condescendencia com
o mal. Nas relaçaes com o proximo, o habito social para evitar
as rixRs e as injurias, introduziu o que se chama a po
lidez, que, sendo uma virtude mundana, nem por isso deixa
de ser uma virtude necessaria á ordem da sociedade,

[) o Deveres para com a libe1'dade de outrem. Eiltas especies
de deveres sFto antes deveres do Estado que de simples parti
culares. Consistem em respeitar nos outros a liberdade de con
sciencia, . a Iiberdade do trabulho, fi. liberdllde inrli vid ual,
a responsfl bilidllde pessoul, as q naes são os direitos nutu
raes do hOlllem. Entretanto ospruprios p,articulal't's tambem
pudem faltar a esta especie de deveres. A violaçãO da li
berdade de consci~ncia chama -se intolemncia,. con iste quer
em empregar a força para. constranger as consciencia~, quer



44 MORAL

em suppor máos costumes, más paix~es em todos aqnelles qlle
nl10 p' ns»m como 1I6s. A vit,tude oppo!'ta á intlllefllllcia
é a tolerancia, disposiç!lo da alma que consiste, nil(, em ap
provar aquillo que se julga falso, mas em respeitar nos ol1tr'os
o que se quer vêr respeitar em si proprio, a saber, S.l consciencia.
P6de-se tambem tentar contra a liberdade individual, contl'a
a liberd,.de do trabalho, mantendo na escravidão seus se
melhantes; mas a escravidao é mais uma instituição social
'do que um facto individual. P6de, todavia, acontecer que
se busque prejudicar o trabalho alheio, constrangendo os
outros ~om ameaças de lhes faltar o trabalho, o que se
dá algumas vezes, por exemplo, nas coali:sOes de' operllrios.
Ainda l1a outra maneira de dominar a liberdade alheia, sem
a constranger materialmente, a qual constitue uma verda
deira tyrannia: é o imperio exercido por ullla vontade forte
sobre uma vontade fraca, e da qual é frequentemente tentada
a abul'ar. Pelo contrario, é um dever nllo s6 respeitar a liber
dade alheia, mais acoroçoal·a, desenvolveI-a, esclareceI. a por
meio da educaçllo.

6.° Deveres relativos á amizade. Todos os deveres prece
dentes são os mesmos para com todos os homens. Outros ha
que são particulares pllra com certos homens, para com aquel
les, por exemplo, aos quaes vos ligam, quer a sympathia de
caracter, quer a uniformidade de occupações, quer UlDa
educacno commum, etc. E:ises homens denominam-se os ami·
gos. O's deveres relativos á amisade são: 1.0, escolher bem seus
amigos, escolheI-os honestos, esclarecidos, para que se encon
tre em sua sociedade acoroçoamentos ao bem. Nada é mais
perigoso que os amigos de prazer ou os amigos interesseiros,
lIuidos pelus vicios e pelas palx0es, ela vez de o serem pel sa
bedoria to pela virtude; 2. 0, uma vez e::;colhidos 08 um igos, o
dever rHciprrlco é a fidelidade. Devem-se tratar com perfeita
igualdade, com toda a confiança. Devem- se o segredo, QII li ado
um contiou ao outro sens mais caros interesses; a dedtcllção,
se um careCE! dos soccorros do outro. Devem, finalmente, do
modo mais estricto e rigoroso, aquillo que é dever geralmente
para os outros homens, e as faltai! o os crimes para. com a
humanidade em geral tomam um caracter ainda mais odiuso
para com os amigos.

492. "ustl~a e carldade.- Dissemos acima que
todos os dtwere::; socilles podiam reduzir-se a estas duas ma
ximas: «Nito faças a outrem aquillo que nllo quererias que te
fizessem. Faze aos outros aquilLo que quererias que te fizes-
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sem». Estas duas maximas correspondem ao que se chama:
1.o, os deveres de justiça, 2.0

, os deveres de ca1idade.
Consiste a primeira em não fazer mal, ou pelu menos em

o reparar o mal já feito. Cunsiste 8 caririade em fazer bem.
A distincçilO destas duas virtudes foi feita com muita penetra
ção e firmeza por um celebre escriptor:

« Chama-IIe justiça o respeito aos direitos de outrem. Toda a violação
de um direito qualquer é uma injust.iça.

A mai'lr dlls injustiliaS, porque ellll. as abrange a todas, é a escravidão.
A escravidão é a sujeiçao de todas as faculdades de um homem em

proveito de outroo
A personalidllde mOrRI é tão respeitavel em vós, como em mim e pelo

me mil tituln. Relativamente a mim, ella me impunha um d~ver; em vós.
turna-se o fundamento de um direito, e assim me impõe um novo dever
relativamente a vós.

Eu vos devo a verdade, como a devo a mim mesmo •. e é para mimum
dever restricto respeitar o desenvolvimento de vossa intelligencia e não
deter sua marcha para a verdade.

Devo tambem respeitar vllssa liberdade; talvez até lhe deva mais do
que á millha; porquanto nem sempre tenho o direito de vos obstar de com
11Ietter uma falta.

Davo respeitar-vos em vossas affeições, que fazem parte de vós mesmo;
e d'entre todas as afteições nenhuma é mais santa do que a da fll.milia.
Tentar contra o direito conjugal e paternal é attento.r cuntra aquillu que
a pessoa tem de mais sagrad'l.

Devo respeito a vosso corpo. que vos pertence, como instrumento de
vossa pessl,a. Não tenho o direito nem de vus matar, nem de vos ferir, a
menos que seja eu proprio atacado.

Devo respeito a VeSSOS bens, porque são o producto de vosso trabalho;
devo reslleitu a voss trabalhu. que é vossa propria liberdade em exercicio;
e. se esses bens provêm de uma herança, devo respeito á vontade livre que
vol-a transmittiu. .

A jUStio<ll, isto é, o respeito da pesslla em tudo quanto a constitue. eis
ahi o primeiro dever do homem para com seu semelhante. Será este o
unico dever?

Pelo facto de havermos respeitado a pessoa dos outros, sem constran
ger·lhes a liberdade, sem suflocar-Ihes a intelligencia, sem maltratar-lhes
o corpo, sem attentar contra sua familia ou seus bens. poderemos dizer
que tenhamos cumprido toda a moral para c..m eUes? Está um illfellz
softrendo perante nós. Ficará satisfeita nossa consciencia pela conv1cçã()
de não havermos contribuido para os pndecimenf,os d'elle? Nã<J; algo nos
diz que ainda é bom dar-lhe pão, snccorros, cons\JIação... E entretanto
esse homem que soffre, e quo vai morrer talvez, não tem o minimo direito
á minima parte de vossa fortuna. embora immensa; e, se elle usasse de
violencla para vos arrancar um obulo, commetteria uma falta. Aqui en
contraremos uma nova ordem de deveres que não co"'respondem a dil·eitos.
O hllmem, comn já II vimos, póde recorrer á força para fazer respeitar seus
direitos. não póde impor a outrem um sacrificio. seja qual fôr. A justiça
respeita ou restitue; a caridade dã..

Não se póde dizer que não h:.lja obrigação em ser caritativo, mas cumpre
que esta obrigação seja tão precisa, tão inflexivel como a justiça. A cari
dade é o sacrificio. Ura, quem achará a regra do sacrificio, a formula da
abdicação de si mesmo? Para a justiça, a formula é clnra: respeitar o
direito de outrem. °A caridade. porém, não reconhece regras, nem limites.
Ultrapassa tuda obrigaçào. Está stia belleza exactamente em sua. liber
dade •
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Cícero, no de O/ficiis, assignaIou perfeitamente o caracter
delicado e livre da caridade, a que elle chama bene(icencia.

'A beneficencia, diz elle, é uma das virtudes mais convenientes á natu
rezn humana, mas requer bastantes precauções. Releva acautelar: 1.0 que.
querendo fllzer bem a alguem, nãu lhe façamos mal uu a outros; 2.0 que
1l0SS:l beneficencia não exéeda nossas faculdades; 3.0 que cada um receba
confurme seu merilo; por ser esse o fundamento da j u3tiçfl, á qual deve
tudo reportar-se.

Aqu~lIes, com elfeito, cuja b6neficencia prejudica a quem se afigura
objEcto delIa, devem ser repuLad..s como lisongeiros perniciosos, e nilo como
homens bemfazejus. Quanto áquelles que pr"judicam a uns. pam ser
generosos· com outros, )l'esses equivale a injustiça á de ;,e apropriarem do
bem de outrem.

A segunda precaução é proporcionar nossa beneficencia aos nossos
haveres. Com effeitu, aquelles que querem ser mais beneficentes do qlle
o podem são, além do mais, injustus para com seus proximos... Tal libe
ralidade importa algumas vezes enriquecer á custa dos uutros, para ter com
que alimentar a munificencia propria.

A terceira precauc;ão em distribuir nossas liberalid:'ldes é proporcional-as
ao merito, attendencl,} aos cos\.umes de quem é objecto d'elIas, á. dedicação
que .nos mostra, ãs relações difl.'tJrentes que comnosco póde ter, finalmente
aos serviços qlle nos possa haver. prestado.

. D'estas cousideraçoes segue-se que ajustiça é absoluta, sem
restricção, sem excepção. A caridade, posto q!le tilo obri
gatoria quanto a justiça, é mais iudependente na applicação ;
escolhe seu lugar, seu tempo, seus objectos e seus meios. Em
lIma palavra, para lembrar a phrase já citada de M. Coasin,
(( sua bondadí: está em sua liberdade ».

Para terminar quanto ha que dizel' a respeito da mOl'aI so
cial recorremos sem hesitllçáO ao apostolo S. Paulo em suá
admiravel apolog-ia da caridade:

. Ainda quando eu fallasse todas as lingulls dos homens e dos Ilnjos, se eu
não tivesse caridade, seria apenas um bronze sonoro, um cymbalo retum
bante.

Embora t\vesse o dom da prop1.lecia, c penetra~se todos os mysterios e
conhecesse a flmdú todas as sClencias; ainda quandu tivesse toda a fé. pos
sivel, até transportar montanhas, sem ter a caridllde, P.ll nada seria.

E quando eu distribua todos os meus haveres para alimentar os pobres.
e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, tudo
isso de nada me servirá '.

A caridade é paciente, é bemfazeja, não é invejosa, não é temeraria,
não se vangloria..

Nada faz contra a beneficencia, não busca seus proprios interesses, não
se itriLa, não pensa no mal.

Tudo elIa sofire, em tudo cre, tudo supporta 2. f

493. DeveI'es pal'~ Cotai Deus. - Se existe um
beus, isto é, um a.utOl' da ordem physica e dll. ordem moral,.
çonservando vigiluntemente o mundo, cujo é pae, segue-se'
que o' homem, fazendo parte d'este mundo e dIstinguindo-se
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das outras creatmaa, porque se reconhece filho de Deus, é
ohri"gado para com esse pae snpremo a sentimentos de gra
tidão e de respeito, para COUl esse juiz supremo a sentimentos
de temor e de esperança, aos q uaes corresponde uma categoria
de deveres.

N'este ponto suscitou· se uma duvida entre alguns pltiloso
phos, perguntando, em primeiro lugar, se o homem póde ser
obrigado li alguns deveres parll com um ente que lhe é intei
ramente desproporcionado. Em segundo 1l1gar, dizem, uão
ha dever algum para com um ente a quem se não p6de fazer
nem bflm, nem mal. Ora, sendo Deus perfeito e soberana
mente feliz, nada podemos acre. centar a sua perfeição e á sua
felicidade; nem tão pouco roubar-lhe. quer uma quer outra.
Logo, nllo temos obrigação alguma para com el~e.

1.0 Pelo que respeita á desproporção absoluta" imagil1avel
entre Deus e o homem. esta desproporção não chega até
impedir que eu tenha a idéa de DeliS: POl'qu:J me impediria de
amal-o e de reiacionar-me cum elle? Mui bem diz Fenelon:

Nada tão admiravel como a idêa de Deus, que eu trago no fundo de milll
mesmo: é o infinito contido no tiDito. O que tenho dentro de mim me excede
desmesuradamenle. Não compl'ehendo como posso tel-o em meu espirito,
e no entanto o tenho... Esta idêa indelevei e iuc"mprehensivei do énte
divino ê o que me faz assemelhar a elle, apezar de minha imperf€:ição e de
minha fraqueza. ClImo elle se conhece e ama infinilament€:, eu o conheço
e amo na medida de minhas forças. Só posso conhecer o infinito por um
conhecimento finito e só posso amar com amor finito comll eu ... oxalli.
que eu não podes!!e pôr limite algum ao meu amor por uma perfeição que
não é limitada. E verdade, mais um&. vez, que este cllnh~cimenlo e este
amor niio tem perfeigão igual a seu objecto; mas o homem que clJnbece e
ama a Deus, na medida de seu conhecimento e de seu amor, é iuc;mpara
velmellte mais digno desse ente perfeito do que o homem que existisse:
sem Deus, neste llllludn, não cogitando de conhecei-o ou amai·o. 1

D'aqui se p6de c0ncluir que os deveres do homem para
com o ente supremo estão implicitamente 110 c011!lecimento
que o homem tem de Deus.

2.° Quanto á segunda difliculdade, que consiste em dizer
que, 11a impossibilidade de fttzel' bem ou mal a Deus, nao
temos qne vel' com actos im possi veis de pmticarmos, a q ues
tã.o consiste jllstameute em sabel' se temos de{'er s6mente
pal'a com aqueltes a q uelll podemos fazer bem e mal. Assim é
qne, por exemplo, temos devert's de justiça, de amor, de res
peito p'lra com os morto:;, posto que, todavia, não pos
samos fuzer lhes nem bem, nem mal, pois que estão mortos;
e. embora seja permittido pensar que subsistem com outra
fÓl'ma, ::ão independentes d'esta considel'açllo os geveres que

l 'C~~~ ~;"4a $ mctà"'1"jii~\ ~tl~ 1'!\ Cap. l~.
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temos parl\ com os finAdos, porqnanto subsistiriam ainoa
qllHndo se duvidasse da perlllaneucia das almas 011 dt' sU>tS

relações CUIII os vivo:>: elitas all!lUS pllrleriall1 der tilo fd;zes
e em con lições tãu extl'llnhllS á nOSsa vida n'este lIlundo, qlle
St:: tornassem absolutamfmte iuuiffdl'enttls, au melll;S, para o
mal. Um histOl'iador, por exemplo, UrLO teria justific>lçao por
haver calumuiado seus herótls, H. pretexto (le q 'le, não acre·
dir.ando na immortalidade da alma, bem sabia não poddr
fazer lhes mal. AillJI1 n'esta vida póde o hJmem, por sua
pacieocia e brllndura, sobrelevar-se a todas as ioj urias e
tornltr-se ab"olutameute int!itferente a elias; o (1I1e não
iOlloceutllria as injuria:; q'le,.;e lue' p ue:>se irroga.r, O me 'mo
allmem podt:H'ia seI' til') mouesto, que di 'p~ndasse q lI>tlq lIer
huml:'nHg~m: o que uilo ,impediria que fOdse um dever de
justiça ren~er ,lhe quanto lhe é devluo, Os sl:'ntilOentos de
todo IOteriores que teUlos pelos outros homens e q ue se nl1n
mau ifestam pOl' ucto algu m nilo podem na realidade fazer
bem ou mal áquelle que lhe é o objecto. Entretanto nin
g'nem contesta qlle taes sentimentos sejam deveres. Vê·se,
puis, qne o dever nau se regula pelo mal que póde ser feito ex~

teriorLUente, mas pela ordem das cousas, a qual exige ue
seja CAda qnalamado e respeitado conforme seu merito. Ora,
sob este aspecto, nl10 ha duvida que Deus, que é a perfeição
soberana e o principio de toda a ordem e de toda a jUStiÇ/l,
seja o objecto legitimo do mais alto respeito e do mais pro
fundo amor.

Dir-se, ha, talvez, que estes sentimentos para com o Creador
59.0 antes deveres para comnosco mesmos do que JaVt:lres
para com Deus. POl'qnanto é para cumnosco mesmos que
somos obrigados a dar á sensibilidade, ao amOlo seu mais
elevado objecto. Ampliando a religillo, a perfeiçilo e
a dignidade da alma, ser relig-ioso é cumprir um devei' para
com <lo a'1ma. DIZ milito bem Féuél,lQ: « O homem ql~tl co
nhéce e ama a Deus é mais digrto d'elle do que aquelle
que vi've sem Deus)l. Nilo quer Isto dizer qne, tornando-se
o homem, lJeIa religiilo, lllais semelhante e proximo a Deus,
é dever seu elevar- se acima de si mesmo pela piedade e
pelo amor a Deus?

Pouco importa, porém, como se explicl\r~ a natllrera dOi!
,deveres para com DeLIS, uma vez que sejam recunhecidos.
Quer sejam considerlidos em classe distincta, qller, pelo con
trurio, ab.i se veja apenas o gráo mais elevado dos de-

. vel'es do homem para cOIDsiga mesmo, é inutll sémelha nte
discuSSllo especulat,iva. Pod~r-se..hia .alV~s retar<1,ui~.d.e modo
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plausivel á precedente applicação e dizer que os deveres para
comnosco não são mais que uma parte do dever para com
Deus; porq uanto, sendo o dever, na mais elevada idéa, attin
gir a mais alta perfeição possi vel, póde-se dizer com Platã o
q ue a virtude é a imitaçilo de Deus, e que por conse
quencia o homem se deve a si mesmo assemelhar~se o
ma.is possivel a Deus, e tem reciprocamente, para com Deus,
como typo soberano de perfeiçilo, o dever de approximar-sd
indefinidamente pelo aperfeiçoamento de seu ser. Como, porém,
buscaria approximar.se da soberana perfeiçlI.o de Deus, se
não tivesse para com eUa os sentimentos de amor ou de
respeito constitutivo do sentimento religioso em geral?

Dissemos, com todos os moralistas, que os sentimentos que
devemos a Deus são de duas especies: amor e respeito. Estes
dous sentimentos correspondem, effectivamente, aos dous
aspectos pelos quaes a natureza divina se nos manifesta: o
poder e a bondade. Um philosopho celebre descreveu com
summa eloquencia estes dous aspectos da natureza divina:

« Se a alma se alegra com a representação da bondade de Deus, não terá.
razão de atemorisar·se com a idéa de sua justiça, que lhe não é menos pre
sente? Deus é ao mesmo tempo brando e irritavelo A.o mesmo tempo
que alie é a vida, o movimento, a variedade, a graça inefiavel da natureza
visivel e finita, é o eterno, o invisível, o infinito, o immenso, a absoluta
unidade e o ser dos seres 1••• Se considerardes s6mente o Deus omnipo
tente, senhor do céo e da terra, autor e vingador da justiça. fareis do
medo uma religião, acabrunhare is o homem sob o peso da grandeza de Deus
e de sua fraqueza propria ; condemnal-o-heis a um temor continuo; na incer
teza dos jul~amentos de Deus, fazeis com qU9 elte tenha odio do mundo, e
da vida, e ue si mesmo, tão cheio sempre de miseria .. , Por outro lado,
se s6 vedes o Deus bom e o pae indulgente, cahis em um mysticismo chi
merico. Em substituir-se o temor pelo amor corre-se o risco de perder o
respeito. Deus não é mais um senhor, nem mesmo um pae, porque a idéa
de pae traz até certo ponto a de um temor respeitoso; é apenas um amigo s.

Isto posto, O sentimento religioso compõe-se de duas cousas:
o respeito e o amor. Estes dous sentimentos confundidos em
um s6, e dirigindo-se ao ente infinito, silo o que se chama a
adoração. A adoraçao é exclusivamente consagrada á Divin
dade: é por metaphora, e, nilo raro, por metaphora um pouco
sacrilega, que se emprega para desig'nar sentimentos pro
fanos. Chama-se culto o conjuncto dos actos pelos qunes se
manifesta a adoração. ::3e estes actos se encerram na alma, ha
o culto intemo. Se se manifestam exte1'iormente, ha o culto
exlerno.

I V. Cousin, o Vord<ldeiro, o Bel/o 6
6 Bem, XliI lição.

1.!1i/lT, Philo~ophiu.

2 Ld" ibid.

Tom. 11-~



~o :MORAL

Pergunta-se se é preciso um culto externo. Fénélon res·
ponde, mostrando que é a conse'luencia necessal'ia e natural
do cul to in temo.

cc Não se vê, diz elle, que o cuILo externo ê necessariamente o culto in
terno do amor? Dai-me uma sociedade de homens que se considerem todos
juntos sobre a terra como uma só familia, cujo pae estlL no céo; dai-me
homens que só vivam do amor deste pae celeste, que amem o proximo e a
si mesmos unicamente por amor d'elle, e sejam um só coração e uma só
alma: nesta divina sociedade não serlL verdade que a boca fallará inces
santemente com ablwdancia de coração? Admirarão o AUissimo; cantarãu
o summamenfe bom; cantarão seus louvores; bemdil·o-hão por todos os
povos do universo; qúererão ergller seus irmãos desde que os vejam ten
tados pelo orgulho e pelas paixões l'llins li. abandonar o Muito amado.
Gemerão, ao vêr o menor resfriamento do amor. Atravessarão os mares,
até aos confins da terra, para dár a conhecer e amar o pae commum aos
povos desgarrados qtle houverem esquecido sua grandeza. Ao que chamais
um culto externo, se este uão o ti? :::ieria então DfluS tudo em todos; seria
o, ~'ei, o pac, o amigo universal; seria a lei viva dos coraçoes. Ah! se um
l'e1 mortal, ou um pae de familia, attrahe por sua sabeJoria a estima e a
coufiança de todos os seus filhos, só se veem de continuo as honms que
lhes são consagradas, não ha perguntar onde estiL seu culto. nom 'se se lh'o
deve. Tudo quauto se faz para o honrar, para obedecer-lho e para reco
nhecer suas graças é um culto continuo que salta aos olhos. O que não
seria, se os homens estivossem possuidos do amor de Deus I A sociedade
d'elles sória um culto continuo, como o qbl,e se lias pinta dos bemavontu
radus no céo. 1»

Um g'rands moralista da antiguidade, Epictecto, exprimiu
magnifica.mente 0$ mesmos selltimentos que Félléloll :

Se foramos sensatos, diz elle, que outra cousa c1l}vêwamos fazer em pu
blico e em particular senão celebrar a bondade divina, () ronder-lhe eternas
accões de graças? Não deveriam os, quando cavamos, lavramos, comomos,
cantar este hymno ao Senhor: Deus é grande 1.•• Mas, como estais todos
cegos, cumpre que alguem por vós se desempenhe deste dever sagrado,
cantando por todo mundo um 11ymno a 110SS0 Deus. Que outra cousa po
derei fazer. eu velho, coxo e invalido, senão cantar a Deus. Se eu fôra
rouxinol. fazia o officio de rouxinol; se fôra cygne, o de cysne. Sou um
'~nte racional, cumpre-me cantar a Deus. Eis ahi meu ameio, e exerçe-o.
E um mister a que não faltarei q,uanto em mim couber; e vos emprazo a
todos para que commigo canteis. -

1 Fenelon - Canas sobre a mela
l,brsica. e ii. religião, curta JI. cap. r.

2 Praticas de E1Ü<:loclo. 1 cal'. Xli.



SECÇAo II

MOR AL THEORICA.

Sendo o homem livre (248), isto é, tendo o podel' de gover
nar-se a si mesI?o, tomar-se senhor de si propl'io, é-lhe mister
uma 1'Cgl'a de acção, que seja a lei desile poder e lhe indique
seu fim.

« Todos os seres têm suas leis, diz Montesquieu; a Divin
dade tem suas leis, o mundo material tem suas leis; as intel
ligencias superiores ao homem têm ~iUas leis; os irracionaes
têm suas leis; o homem tem suas leis ». Espi?,ito das le'is
liv., 1, cap. 1. )

O homem, pois, tem sua lei como os outros seres da crea~

ÇãO, com a unica differença, porém, de que estes seres obedecem
fatal e cegament::l a essas lei:; ignoradas por elles. Sendo o
.homem livre, deve, pelo contrario, conhecer qual é sua lei,
para lhe obedecer e siguil-a fielmente. Indag'ar qual seja
essa lei e determinar sua nature~a, tal é o objecto da moml
theo1'ica.



CAPITULO PRIMEIRO

A. moral do intere~so o li moral do sentimento. - O util e o honosto.

494. O pI'ineipio (10 lU"aZeI'. - Afigura-se ao ho~

mem, á primeira vista, que esta lei está impressa em sua pro
pria natureza, e que eUe não carece de razão para conhe
ceI-a, nem de vontade para preteril-a. Com effeito, leva-o
invencivelmente a natureza a buscar o prazer e evitar a
dôr. Será necessario outra lei além desta? O que chamamos
bem? Não será o que nos proporciona prazer? O que cha
mamos mal? NM será o que nos causa dôr? Poderá o bem
ser outra cousa mais que a felicidade? O mal outra cousa
mais que a infelicidade? Poderá a moral ter outro fim mais
do que ensinar-nos a ser felizes?

Póde-se affirmar, sem pel'igo de errar, que a moral nos
ensina a ser ditosos e nos encaminha para a verdadeira felici
dade. Não é, porém, como se podel'ia CI'er, obedecendo á cega
lei da natureza, nosso guia ao pI'azel', que seremos verda
deiramente felizes. O caminho indicado pela moral é" menos
facil, porém mais seguI'o.

Reflexões simplicissimas baste.rlI.o para nos fazeI' vêl' que é
impossivel affirmar de um modo absoluto que o prazer
seja o bem e que a dôr seja o mal, A experiencia e o
raciocinio provam facilmente a falsidade desta opinião.

1.0 O prazer nem sempre é um bem, e até póde trans~

formar-se em verdadeiro mal, seg'undo as circumstancias.
Reciprocamente, a dôr nem sempre é um mal, e póde até
vir a ser um grande bem, Assim, vemos de um lado. que os
prazeres da intemperança acarretam a enfel'lnidade, a perda
da saude e da razão, a abreviação da vida. Os prazeres da
preguiça, por sua vez, tra1.em a pobreza, a inutilidade, o des~

prezo dos homens. Os prazeres da vingança e do crime são
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acompanhados do castigo e do remorso, etc. Reciprocamente,
vê-se que as dôres e as mais arduas provações 'Proporcionam
bens evidentes. A amputaçito salva-nos a vida, o trabalho
energico e penoso nos dá commodidades. Nestes differentes
casos, em se considerando os resultados, o prazer é um mal, a
dôr um bem.

2. 0 Deve-se acrescentar que, d'entre os prazeres, uns sl10
baixos, vergonhosos e vulgares, outros nobres e generosos.
O prazer da embriaguez é desprezivel; o prazer de-fazer bem
aos homens é delicado e elevado. Entre os prazeres humanos
ha os que são communs aos brutos, outros proprios do
homem. Serão equiparaveis uns aos outros? Não convirá ao
homem g'ozar da felicidade humana, e não do que satisfaz ao
animal.

3 o Ha prazeres vivissimos, mas passageiros e fugitivos,
como os prazeres das paixões. Ha-os duradouros e continuas,
q uaes os da saude, da segurança, da commodidade, da con
sideração. Sacrificaremos taes 'Prazeres, que duram toda a
vida. l:l. prazeres que duram uma hora apenas?

4. o Outros prazeres são vivissimos, mas igualmente incer
to~ e entreg'ues ao ac~so, por exemplo, os prazeres da ambiçiIu
ou os pra7.eres do jogo; outros, pelo contrario, são mais
claros e menos embriagantes, porém mais seguros, por
exemplo, os prazeres da vida domestica, da aurea medio
cridade (aw'ea medioC1'itas), da economia, da temperança,
etc.

P6de-se, pois, considerar hoje como su-fficientemente de
monstrado, pelas innumeraveis analyses feitas anteriormente
a n6s, que o prazer, por si s6, é incapaz de servir de prin
cipio a qualquer moral, e deve p'310 menos ceder o logar
ao principio da utilidade. Com effeito, o prazer sem me·
dida, sem escolha, sem previdencia, o prazer tomado ao acaso
e segundo o instinclo do momento, o prazer solicitado e sa
boreado sob qualquer f6rma em que se apresente, o prazer
brutal e sensual preferido ao prazer intellectual, o prazer
assim entendido destróe-se por si mesmo, porque a expe
riencia nos ensina que é acompanhado de dôr e se trans
forma em dôr. Semelhante principio é, pois, contradictorio
e não resiste a suas proprias consequencias. Já entre os an
tigos, os defensores da moral do prazer, os epicuristas, ha
viam distinguido duas especies de 'Prazeres, a que eha
m&.vam o prazer estavel e o prazer em movimento. Haviam
notado que o prazer das paixões. que chamavam prazer em
movimento, era um prazer mixto, que, ag'itando a alma,
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lhe causava mais dôr do que alegria: o repouso, a paz, a insen
sibilidade lhes pareciam mu~ superiores, e o' sobel'ano bem
para elles consistia exclusivamente em Dão soffl'er, indo·
lentia. Igualmente se ha observado que esta moral volup
tuosa do epicurismo, tão seductora em apparencifl, era no
fundo appnas um ascetismo triste e assás melancolico. Um
ramo desta escola considerava o suicidio o sobel'ano bem, e
dizem que Lucrecio poz em pratica os preceitos desta seita.
Tão extl'avagantes comequencias da moral voluptuosa bastam
para. mostrar que o principio elo prazer em si mesmo é
absolutflmente insufliciente, se a elte se não junta algum
elemen to intellectuaL q l1e lhe regule e purifique o uso e o
gozo.

Platão demonstrou na Théétele que o prazer, sem certa
mistura de intelligencia e sabedoria, era como se não exis
tisse. Com effeito, sem intelligencia não existe lembrança
nem pre\'iSão; eis-nos assim privados, não só d0s prazeres
passados, mas tambern dos prazeres futuros: e mal se póde
dizer que, sem alguma refleXãO, seja licito gozar do prazer
presente. Platão mostra, além di so, que é mister distinguir
os prazeres falsos dos prllzares verdadeit'os, prazeres mixtos e
prazeres puros, prazeres nobres e prazeres vergonhosos. Fi
nalmente, foi elle o primeiro que teve a idéa de uma a1'ithme
tica dos pmzeres 1, idéa realisada mais tarde por Bentham
com summa perspicacia.

495. () pl'ioeipio da. utilida(lc.- Bentham mostrou
que us prai'.eres podem ser cOlIlpari:l:ios e classificados sob diffe
re~tes aspectos, sendo os principaes : a ce1'leza, a p1.t1'eza, a du
1'ação, a intensidade, etc. Com effeito, entre dous prazeres, um
ce1'lo, outro incM,to, a prudencia e a experiencia evidente
mente nos ensinam que convem escolher o primeiro; assim
tambem, entre um prazer PU1'O, isto é, sem mescla de dôr, e
um prazer mixto, entre um prazer dU1'adouro e um pI'azer
fugitivo e tmnsitorio, entre um prazei' vivíssimo e intensis
simo e ':Im prazer meclioC?'e e sem attractivo, é evidente que a
razão nos ensina a preferir a pureza, a duração, a inten~i

dade. Combinai estas differentr.s relacões, acrescentai-lhes o
numero provavel dos prazeres, cht>gareis assim a formar re·
gras cujo conjuncto constitue a Q.1'te da vida, e cujo effeito é,
assegurar-nos o que se chama vulgarmente a felicidade, isto é
a rnaio1' $omma de p1'a.zeres possivel com a men01' dó?' possivel.

1 i\feplhly.~ ,ix.Y"I), Pro!agorall, 357, Ed, H, Estienne.
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Vê-se que esta arte é inteiramente empírica, que se não
eleva um só instante acima de lima moral toda individual,
toda subjectiva: porquanto é sempre o prazer, isto é, certo
estado de consciencia, o unico objecto, o unico fim da. vida
humana. Nenhum outro objecto além de nossas sensações i
nenhuma lei f6ra dallas. As cJifferentes I'egras que nos offe
rece esta moral são apena.s meios de attingir o tim desejado,
a saber, o pI'azer. Se a razúo, a sabedoria. a intelUgencia se
juntam á sensação, como o requeria Platão, não é para diri·
g'ir o prazer, mas para servil-o; são apenas auxiliares, instru
mentos do prazer. Esta doutrina parece elevar-se acima da
"pura sensação, intltllllindo-se mora\ da 1.Llilidade. Com a. Sll.

'bedoria vulg'ar, ensina-nos ella a preferir o ntil ao agl'ada\"el,
a prudencia á paiXá')' Mas na essencia o util nunca é em
si mesmo um bem: não é e nem p6de -ser s~não um meio' de
obter o agradavel. A prudencia, pur sua vez, outra cousa não
é senão a arte de satisfazer impunemente as proprias paixões.

Queixam-se os utilitarios de se haver imputado algumas
vezes fi. sua doutrina dons viciai:' contradictorios. Ora, di·zem
elles, ,6 nos exprobra a desencadear as paixões, a arrastar os
homens ao culto impetuoso e desordenado da voluptuosidade
e dos sentidos; ora, pelo contrario, nos exprobram a sequi.
dão, a frieza, o calculo da moral, que extingue todos os senti
mentos, tod'as as emoções, todos os impulsos da .alma. Não
haverá nisto, dizem, urna contradiccno?

Esta contradicçM é apenas appal:ente. Tl3nto se póde affir
mar que a moral do prazer é desordenada e entibiante, como
dizer q ue é violenta, impetuosa, desregrada, e qne é pallida,
fria e mesquinha. São verdadeiras ambas as accusações, con
forme se considere o prazer sem calculo ou calculado. A mo
ral voluptnosa €I apaixona,da, por eXemplo, a c1e Aristippo na
antig'uidade, a de Callicles no (;o1'gias de Platão, ou tambem
r\ de alguns poetas e Jomancistas . modernos, é com effeito
uma moral que, desancadeando todas as paixões, incita ao
mesmo tempo todos os appetites. Abre aos sentidos livre

. curso, e por isso desce alg'ul1Ias vezes a excessos vergonhosos';
mas, em consequencia de libertar de todo paixões, tem por
isso mesmo nma especie de gl'andeza feroz, a enormidade da
natureza; tem até uma como que innoc~ncia, a innocencia
de torrente cega, que não sabe POI' onde corre; e finalmente,
só porque não distingue de modo algum as paixões e os pra
zeres, dá curso, lls vezes, aos instinctos gp,nol'osos; e assim
tem uma nobreza que falta ao calculo frio e á virtude mer~

cenaria. Pelo contrario, a moral do prazer calculado tem isto
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de superior á moral apaixonada :.põe freio ás paixões e aos
sentidos; de modo que é mais conveniente e accommoda-se
melhor ás necessidades e á ordem social. Pode-se até dizer
que. fallando praticamente e no que respeita á ordem vulgar
da vida, a moral interesseira não differe muito da moral do
dever, a não ser quanto á::; maximas e aosprincipios. Se, porém,
sob esse primeiro aspecto, póde-se considerar a moral utilitaria
mais proveitosa que a moral apaixonada, em compensação,
exactamente porque sebmette a paixão ao calculo, tem ella
menos 'enthusiasillo, meuos nobreza e g'enerosidade do que a
moral das paixões. Pouco a ponco vai ella fazendo predominar
o temor do soffrimento sobre o desejo do prazer, e, para impe
dir uma, esgota as fontes do outro. Dahi vem esse caracter
de sequidão e de pobreza moral que se tem cem vezes expro
brado aos utilitario~. Dahi tambem essa especie de austel'Í
dade triste e vasia, que caracterisa a vida egoistica e q ue se
tem notado no epicurismo. Dest'arte, conforme se inclina
para a paixão livre ou para o frio calculo, a moral do prazer
oscilla entre a vida dos brutos ou a vida morta de uma pedra
ou de um cadaver. NãO ha, pois, contradicção em censurar
á semeihante moral ora uma, ora outra de suas canse·
quencias.

Póde-se dizer que a moral do prazer refuta a moral da uti
lidade, e que a moral da utilidade refuta a moral do prazer;
em outros termos, estas duas fórmas de um mesmo principio
refutam-se uma a outra. Por uma parte, os partidarios da
utilidade reconhecem que ninguelI! pMe limitar-se /!-O pra
zer. E porque se não adstringem elles ao prazer? Se é mis
ter fazer uma escolha en.tre os prazeres, é porque o prazer
nllo é um principio su:fficiente para si mesmo. Mas, por outro
lado, a utilidade tam bem não é um principio. Que signi
fica utilidade? Aquillo que serve para alguma cousa. O Iltil é
um meio, e não um fim. O fim é que é o bem; o util só é
o meio de o alcançar. Ora, esse fim, para os partidarios da
utilidade, não póde ser outro senão o prazer, isto é, esse
mesmo principio, cuja futilidade demonstrou. Se o prazer é
o bem, deixai·me procural-o como eu entendet', e neste caso
tem razão a moral sensualista contra a moral utilitaria.
Se, pelo contrario, como o querem os utilitarios e como o exig'e
apropria idéa de uma moral, cumpre escolhet' entre os praze
res, necessito para isso de uma razão e esta razllo, não se deve
deduzir do proprio prazer, porquanto é este que deve ser
disciplinado e dirigido.
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496. Objec~ões de Kant contra o utilita
rismo. - Esta doutrina está exposta nas objecções seguin
tes de Kant I.

1.° É contrario á consciencia moral de todos os· homens
confundir o bem moral com o util, e a virtude com o interesse
pessoal.

Supponde diz Kant, que um de vossos amigos julga justificar-se pe·
rante vos de haver prestado um testemunho falso allegando o dever, sa
grado a seus olhos, da felicidade pessoal, enumerando todas as vanta·
gens que obteve por este meio, finalmente indicando as precauções que
emprega para escapar ao perigo de ser descoberto, mesmo por vós, a quem
revela este segredo pnrque o póde negar a todo o tempt.>, e pretende assim
desempenhar·se de um verdadeiro dever de humanidade: ou vós lhe re
rieis na cara, ou vos afastarieis, deHe com horror. Se porém, estes princi
.pios se fundam unicamente na vantagem pessoal, nada ha que objec
tar·lhes. Tão clara e distinctamente traçada está a linha de demarcação
entre a moralidade e o amor proprio, que nem mesmo a vista mais cUl'ta,
em caso algum, poderá confundir uma destas cousas com a outra.

2." « O interesse aconselha, a moralidade o1'dena. » Nin
guem é obrigado a ser um homem habil, mas é forçoso ser
honesto.

3. 0 O interesse pessoal nãO póde fornecer materia para uma
lei universal e geral applicando-se aos outros como a nós
mesmos, visto como a felicidade de cada um depende de seu
modo de vêr. Cada qual apossa-se de seu prazer onde o
eoc mtra.

Ainda sob este aspecto, o partidario da moral utilitaria nada
tem Ú. re~pooder ao' partidario do prazer a todo o transe, que
áql!l111e que tomar para divisa da sua vida: « Curta e boa ».
Purq uao to, SP, lhe a praíl matar-se para gozar mais depressa,
em virtude de que direito lh'o probibireis?

4. 0 A consciencia declara immediatamente a todos o que é
o b lJ1 UO o mal; mas para calcular todas as conseq'1encias pas
sive!,] de nossas acções é indispensavel uma experiencia mui
exercitada, e muitas vezes sel'-nos-bia até absolutamente im
po sivel prevp.l-as. Mas ~ moralidade não espera que estas con
stJquencias sejam claras para se nos imporem de maneira ir
resostivel e manifesta.

5. 0 Póde-se sempre fazer o bem; mas nem sempre fazer o
que é ne~essariu para ser feliz. O prisioneiro póde sempre

1 Kant, Cr'tUca da Ra~ão prat'tca Liv. 1. eh. I theor. IV,oseolio, ou traducçiio fra 
ceza de Jules Barni, p.183.
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supportar corajosamente sua prisão, mas nr~o póde sahir
della i,

6.· O jnizo que fe faz de si proprio differe conforme o prio.
cipio de acçúo que se admitte. Aquelie que pe1'deu ao jogo
póde desgo~t'1l'-se de si mesmo e de sua i~prudencia; mas
aquelle que tem conscienda de hav,~r enganado ao jogo (a
,despeit0 de lUl.Ver g'anho por este meio) deve desp1'eza1'-se a si
proprio, quando sejulgne perante a lei moral. Deve, portanto,
ReI' esta lei cousa di Ver3R. do principio da felicidade pessoal.
Effectivamente, para poder dizer comsigo mesmo: « Sou um
misemvel, embora tenha enchido minha boI a)l, é preciso cri
terium diverso daquelle que se felicita dizendo: « Sou um
homem p1'l./'dente, porque enriqueci minha caixa )}.

7.· A idéa de ptmição ou de ca. tigo é ioexplicavel ante a
hypothese do interess9 pessoal.

E' evidentemente ab!'lllrclo di7.er que consiste o crime justamente em
chamar sobre si um castigo tentando contra a propria felicidade pessoal
(o qlle, se?(undo o principio do amor de si mesmo, seria o conceito pro
prio cio crime). Send0 neste systerna a punição a unica razão que faria
qualificar de crime uma acção, consistiria a justiça em deixar de lado
qualquer punição; porqlle nesse caso nada mais haveria de mão na acção,
porque se teriam afastado os males resultantes, e pelos quaes unicamente
se tornava má semelhante acção.

8.· Observa.se O mesmo contra os que fazem conllistir a
virtude ou o vicio em buscar ou em temer os praí:eres e os
soffl'Íment03 da conscÍrll1cia.,Para se poder rl'presentf\l' um cri·
minoso atormentado pela consciencia de "'eus crimes, é mister
attribui-Ih~' primeiramente um caracter 'que, no fundo e
ao menos em q ualq uer gráo, não esteja privado de toda a bon
dade moral, assim como deve-se ter em conta de virtuoso
nql1elle cuja consciencia se feli~ita de suas boas acções. Isto
posto, cumpre qne o conceito da moralidade e do dever pre,
ceda á oonsideração desse contenta.mento de si mesmo, em·
vez de derivar-se deHa.

497. S3TstcmB .1c StUBt't iUill.- Entretanto um
eminente pensador tentou recentemente dar nova feiçãO ao
utilitaI'ismo 2; julgou poder encontrar no proprio prazel' um
principio capaz de sobreleval'-se do prazer, uma razão de
escolha que nos permitta differeneiar e graduar nossos gozos

1 Objectar-5e-ha, lalvez, 11. este ar
gumento de Kant que para o prisioneiro
11 re ignaç~o ;, o unico meio que lhe
resta para ser feliz. Seja assim, mas por
ahi se ,ê '1ue sua felicidarle consiste em

privw'-se da felicidade. ao passo que ja
muis é forçado a privur-so rio virtude, O
pensamento de Knat é esle.

2 Stuart MiIl, 'he Utilitan'a"islI'.
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em nome do proprio prazer. Recouhr.ce Stuart Mill que a
maior parte dos utilitarios commetteram o erro de aqui
latar exclusivamente os verdadeiros bens pelas vantagens
exteriores que elles nos proporcionam, e não por sua natu
reza intima. Dest'arte recommendaram aos homens a pie~

dade pelo temor de cahirem na desgraça, a amizade pelos
serviços que podem esperar dos outros, a fidelidade ás pro
messas pela esperança de justa reciprocidade. E por demais
semelhante apego ás conseqnencias dos actos e não aos pro'
prios actos. Mas estes philo 'ophos teriam podido, diz Stuart
Mill, sem contradicção alguma ao principio da utilidade,
collocar·se em terreno mais elevado. Tal principio I1[i,O

inhibe de recouhecer que certas especies de pra'zeres SãO

mHis preciosas qlle outra. Em tedas as cousas, os homens
distinguem, effecti vamente, a qualidade da quantidade. Por
que não succederia assim na estimaçã.o dos prazeres? Os uti
litarios frequeutemente se têm limitado a só fazer valer
a quantidade no prazer, isto é: duração, certeza, intensi
dade, etc. É indl.lbitaveJ, não omiUiram de todo o outro ele·
menta; porquanto vê-se, por exemplo, que os epicuristns
col1ocavam os prazeres do espirita acima dos prazeres dos
sentidos; mas em geral, sobretud.o para Belltham e slla escola
o bem avalia-se mai~ pela quantidade, flomma, e intensidade
dos prazeres do que por seu pl'eço e valor intrínseco. Dahi o
pouco apreço graogeado por esta philosophia nas almas puras
e nobres; e Sr. Mill reconhece que e1la nã.o póde inteira
mente justificar-se; parecendo-lhe, porém, qUg o erro é dos phi
losophos, não do principio: porquanto nlJda nos obriga a
medir tã.o vulgarmente o valor do prazer. A reforma pl'O
posta por Mill é, pois, incluir o principio da gttalídad'B na

. avaliação dos prazeres. Graças a este novo principio, sua
moral se engrandece e sobe de ponto. Não a ristriuge ao pnro
epicurismo, ma" julg'a que é indispensavel acre centar-Ihe
« elementos estoicos e até cllristãos. ))

498. ({.oUiea do llItilita.oislUo (te Stna.ot HiU.
- Aqui é bem diversa a comprehensao do utilitarismo em
confronto com o de Bentham. Póde-se dizer qne a discuSSãO,
reduzida a estes termos, tem apenas um valor theorico. Por
quanto a razã.o principal que DOS leva a combater a moral
utilitaria é porque esta só toma em considern.ção a quan
tidade, e nã.o a qnalidade. Substituam uma pela outra, e
nos entenderemos: mas em tal ca o nã.o se terá unidade de
principio? O que chamais a qualidade dos pI'uzeres não seria
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exactamente aquillo que os homens chamam o bem, e o que
lhes parece uma regra superior ao prazer ~

Se o prazer é o bem, séo derradeiro elemento a que che
gamos na analyse do bem não deveriamos distinguir dous
prazeres, nem poderiamos devidamente preferir um ao outro,
julgando um melhor, outro menor, senão quando um contivesse
mais bem que o outro, isto é mais prazer: dous prazeres
nilo podem, portanto, differir senllo pela quantidade. Se dizeis,
pelo contrario, que de dous prazeres um é, em si e por Rua
propria natureza, melhor qlle o ontro, é forçoso que haja
alg'uma cousa que não seja o proprio prazer, mediante a qual
se torne um superior ao outro. A qualidade dos prazeres
não póde derivar do proprio prazer, mas das differeutes cau
sas que o produzem; porquanto como prazeres, a não ser
pela quantidade, todos tem o me"mo valor. Se unR valem
mais que os outros, se são mais ou menos nobres, puros,
delicados, se assim devemos disting'uil-os e aquilatal-os, força
é dizer que o bem nilo é o prazer como tal, mas o prazer na
qualidade nobre on delicada, e por conseguinte o bem será
precisamente esse nobre, esse delicado que collocfl. certos
prazeres privilegiados acima de todos os outros.

O proprio Mill o reconhece, quando diz que a felici
dade humana lião é da mesma ordem que a felicidade do
animal, pois que deriva de felicidade mais elevada 1 O que
é, porém, llma faculdade mais elevada? Nilo será uma fa
culdade que, em si e antes mesmo de nos proporcionar
prazer, é mais nobre, mais excellente, melhor que outra?
Ha, portanto, um principio de apreciação que não será o
prazer; e então as cousas differirilo em grão, em excel
lencia., em valar intrinseco, antes de differirem pelos pra.
zeres que nos ca:usam; se já nilo differissem por alguma ex
cellencia intrinseca, os prazeres resultantes denas poderiam
differir em quantidade, não em qualidade. Logo, o bem existe,
e antes que haja prazer, e o prazer não é o bem, mas a conse
quencia do bem; o prazer não é a medida do bem, mas é o
bem, pelo contr&rio, que é a medida do bem.

O Sr. Mill comprehendeu perfeitamente à difliculdade de
co~ciliar o principio do prazer,' como principio fundamental
da moral, com o correctivo que lhe addiciona, a saber, a es
colha da qualidade no prazer; bllsca um cl'Íterio para dis
tinguir a qualidade dos prazeres sem renunciar ao principio
fuudamental da doutrina utilitaria, e eis o meio engenhoso

I The Utilit(lria"isll~:« O genero humano possue faculdades elevadas, emquanto que
o animal os appetites.) P. 11.
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que lhe veiu á idéa: « Se me pel'guntam o que entendo pela
differença de qualidade nos prazeres, ha só uma resposta pos
sivel. Quando de dous prazeres ha um ao qual todos, ou
quasi todos os que têm a experiencia de ambos, dilo preferen
eia notoria, sem que sejam a isso levados por alguma obriga
ção moral, é esse, indubitavelmente, o prazer mais desejavel.
Se pessoas competentes para julgar esses dous prazeres collo
cam um por tal fórma acima do outro, que o preferem, com
quanto o reconheçam acompanhado de maior somma de
desgosto, estamO:3 no direitn de attribuir ao gozo prefe
rido uma preeminencia d.e qualidade que excede á quan
tidade 1 ».

Por aqui se vê que o Sr. Mill procura descobrir um cri
teria empirico da qualidade do prazer, criterio que nilo seja
tirado do valor intrinseco e absoluto das cousas, mas unica
mente da apreciação geral dos homeus ; e este cl'iterio está,
a seu vêr, no juizo das pessoas competentes, isto é, daquellas
que hilo feito a experiencia de ambos os generas de prazeres.
Por exemplo, um libertino vulgar, ou um avido especulador,
poderá desprezar os prazeres da sciencia, das artes, da vir
tude; mas ambos são incompetentes, nos dirá Sr. Mill; não
fizeram a experiencia desses prazeres qlle desprezam. Muito
bem; mas não se poderá. retorquil' ao argumento 'I TIm S. Vi
cente de Paulo e um Newton são bem competentes, quando
desprezam os prazeres dos sentidos, os gozos das loucas pai
xOes? NilO podel'ão os libertinos sustentar llue a vida de pra
zer tem alegrias de uma profundeza infinita que os ascetas ou
os pedantes Silo incapazes de apreciar? Vêde, no Gorgias de
Platão, com que enthusiasmo poetico celebra Callides a vida
de paixao e o direito do mais fOI'te, e como pinta, sob apparen
cia ridicula e baixa, a vida prudente e sobria. Assim tambem os
poetas modernos acharam accentos mais lyricos para pintar os
bandidos (Schiller j, os corsarios (Byran l, etc,; e serão os
moralistas assás competentes pam apreciar os prazeres encon
traveis em taes vidas selvagens e revolucionarias? Assim
serão rejeitados os santos e os sabios, como incompetentes,
por aquelles, cujas paixões e vicios condelUl.laul. Demais, vemos
homens supel'iores ( um Julio Cesar, um Mirabeau, um Fax l,
que experimentaram as duas especies de prazeres, os prazeres
do espirÍ"to e simultaneamente da alma, e os prazeres das pai
xões e dos sentidos, bem .long;e de sacdficarem uns aos ou
tl'OS, passarem destes áquelles alternativamente, durante a

1 Ibià,. P. 12.
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vida inteira, por desenfado. Eram bem competente;,; mas a
competencia delles serve apenas para nos mostl'ar que essas
differen tes especies de prazeres são boas conforme as occasiões.
Outros fiualmente (como os Ag'ostinho e os Rancé) passa
ram da paix.ão á virtude, da vida desregrada á vida piedosa;
e certamente, em sua segunda vida, deveriam ter horror
á prillleira; lias o juizo denes póde aiuda ser contestado,
porquan to não fizeram a ex.periencia nas mesmas condições;
foi durante a mocidade que se entregaram aos prazeres; foi
na idade madura e na velhice, quando estavam amortecidas e
sem fog'o as paixões, que suas almas arden tes e acti vas foram
cm busca de outros objectos. Dahi não resulta que os segundos
prazeres sejam mais deseja veis que os primeiros.

Não é, pois, pelo gosto de quem goza que se póde medir a
qualidade do pl'azer j lUas a qualidade elos prazeres é que
constitue o valai' de nossos g'ostos, e lhes asseg'ura uma gra
duação desigual na estima do:> homeus. Mais urna vez o
repetimos, Sil os prazeres differem pela qualidade, não é por-,
q ue uns agTadem mais q ue antros, ainda quando as peEsoas
competentes (o que detinitivameute reduz a qualjdade á
quantidade), é porque emanam de fontes mais puras, e,
ramo o diz perfeitamente oSr, Mill, porgue nos vêm das facul
dades mais elevadas'e mais nobres. E mister q ue já haja
bens de si mesmo excellentes, para que os prazeres, que
lhes são addiciona veis, se manifestem a nós, em condicoas de
menus excellencia. •

Mas, dir-se-ha ainda, esses bens que chamais excellentes
por si mesmos, e que sAriam taes por uma perfeição intrin
seca, se reduzirão sempre a ser alguma cousa desejavel, senão
para vós, ao menos pam os outros; é pela obrigação de
proporcionar prazer a taes ou taes de vossos semelhantes,
aos homens mais esclal'ecidos, ou, se o quizerdes, a creaturas
angelicas, etc" que vó,;; os chamais bens; e assim, o que
chamais a excelJencia intrínseca nunca é senão a capacidade
de proporcionar o prazer.

Respondo que, ainda qunndo se definisse o bem « o que é
deseja veI », con vem entender-nos q \lanto ao sentido deseja
val. EUe aqui não significa o que será desej<ldo effectiva
mente, mas o que é digno de o seI', o que o deve ser. Com
effeito, não vemos que os bens mais desejaveis sejam os mais
procurados em geral pelos homens, A maior parte preza mais
a riqueza, o bem-estar, do que os bens mais preciosos, a
familia, a patl'ia, a sciellcia, a religião. Entretanto conside
ramos estes bens como superiores aos outl'OS, como mais
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'desejaveis e mais excellentes ; ainda quando não nos sintamos
capazes de os preferir a bens mais vulg'ares, não deixamos
de reconhecer que valem mais que os que lhes preferimos,
e lamen tamos não ter a força de sacrificar o q ue ruais nos
agrada, l) que daria a nosso ser um valor maior se fossemos
capazes de o gozar. Deve pois La ver nestes bens alguma cousa
de mais que nos outros para que os considel'emos dignos
de preferencia. Esta aptidão para proporcional' uma felici
dade de mais alto preço ~ó póde provil' de sua lillperioridade
mauife.sta.

Comquanto o desejo nos advirta da presença d:> bem, não
é, todavia o proprio Jesejo que faz com que urna certa causa
seja boa; é apenas um signal qlH: attesta a pl'es'3nça do bem;
mas podemos depois considerar o bem elT. si mesmo, iude- H
pendenteo::ente do signal que \101-0 revelon ; port.anto lião
admittimos esta proposiçãO de Spilloza : « Nã.) de:ejamos uma
cousa, porque é boa; ellu é boa porque ade,~ejl:itnos I,)) Oque não
fôsse bom nem ma não st~l'ii.l nem susceptivel de seI' de::iejado;
o que não tivesse alg'uma qualidade determinada não poderia
proporcionar prazer, e pOl' conseguinte provocar desejo. Logo
é a propria natureza do objecto que o torna desejavel, e, por
conseguinte, é já bom por si mesmo nntes de ser desejado; e
só isso 110S permitte medir e avaliar a nobreza ou a 'excel1encia
dos prazeres, porquanto são os prazel'e::> mais ou menos excel-
lentes conforme ha mais ou menos excel1eucia intrio eca em
sua causa; pelo contrario, e é o desejo que decide do bem,
tudo o q ne agrada sera 11m bem por i5s0 mesmo, e a pnixão
tornar-se-ha o nnico juiz e a \lnica :nedidd do bem e do mal.

O proprio Spinoza elisina qne o bem nilo é aquillo que
cau a o prazer, mas « o que nos faz; pas ar de uma perfeição
menor a uma perfeiçã.o lDaior; e o mal, pelo contrario, é u
que diminue nossa perfeição » (Ethica parttl IV, prefacio); ora,
comquanto este augmento ou dill1inuiçH.o de er, que con
stitue o bem ou o mal. seja attestado pela alegria ou pela
tristeza, estas duas paixões sã.O os efi'eitos e não a::; causas
do bem: o homem é suspetivel do gozo emquanto desen
volve suas faculdades, e o mais alto gozo para Spinoza é o
que resulta da acção mais elevada e mais pura, a saber,
da contemplação e do amor de Deus. Assim é que para
Aristoteles a maior felicidade .é igualmente a contemplaçãO,
quer de Deus pelo homem, quer de Deus por si mesmo. Mas,
se a mais elevada acção resulta da contemplação do seI' abso-

1 Er-hica: d= Affecr.ibus, p .. III, prop, IX, e5co1i~.
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luto, isto é do belIo e do verdadeiro, não será certo que I)

beIlo e o verdadeiro são bens em si mesmos? É, pois, como
taes que devem ser procurados e desejados; e assim Spinoza
errou quando disse que é o desejo que faz o bem, e não Q

bem que produz o desejo.

499. O ploazelO e o bem.- Faça·se o que se guizer,
se se não incluir na moral do prazer um elemento estranho
e superior, nunca haverá regra que permitta explicar por que
devem certos prazel'es ser preferidos a outros: ora, se não ha
esta regra, não ha moral. A arithmetica do prazer, tal qUe I /
a creou Bentham, é certamente um methodo assás engenhoso,
e faz honra ao pensador que o formulou e realisou; mas é
duvidoso que nos forneça uma escala de avaliação para os
dJf'ferentes bens accessiveis aos homens,

Na theoria pura do prazer não póde havel' criterio para
classificar os bens; nenhum bem occupa absolutamente e de
direi to talou tal lagar; porque, sendo o prazer essencial
mente rela'tivo ao individuo e variando com as diversas orga~

nitaçoes e as di versas circumstancias da v ida, aq uillo n~e
para um é um bem, não o é para outro, e o que para un é
o maior bem, não o é para os outros. Por exemplo, a cc rteíl,êl.
do prazer é, sem duvida, um elemento de calculo, mas Ill10

para todo o mundo, e haverá quem se compri:lza mai Cad} 11

probabilidade de obter um bem mui grande do que CJITI a
certeza de um bem mediocre. O mesmo sllccede quao t" á
pureza: muitos homeos, por exemplo, apreciarão mais os
prazeres vivos e excitantes da paixão do que os prazeres me
diocres da vida regular; e quando collocados sob o ponto
de vista do simples prazer, é impossiveI demonstra'c-Ihes que
não têm razão.

Sem nos extraviarmos nas mil p~eferencias, e nos infi
nitus dissentimentos das paixoes indi viduaes, buscaremos
alguma fixide~ na apreciação dos ben:; humanos, pergun·
tando á experiencia quaes seja:n os objectos que os homens
mais amam em g'eral, e em que ordem os amam? Se recor
rermos a esta prova, sorprender-nos-ha este facto já as
sig-nalado, isto é, que os homens prezem em geral os bens
deste mundo na raziio inversa de sna excellencia e de sua
belleza. Para estabelecer este facto basta invocar o testemunho
dos moralishs, dos prég-adores quer religiosos, quer moraes e
politicas. Por toda a parte vereis sempre uS homens esclarecidos
e superiores exprobrarem á multidão suas baixas affeiçoes.
Se se trata de religiãO, exprobrarQse-lhe-ha o preferir os



idolo8 ao verdadeiro DAUS ; se se trata de politica, preferir a
segurança. á. liberdade; se se trata de moral, preferir o inte
re88e material á honra. Oil poetas, que nã.o se escandaUilam
muito em nome da moral, dl\ religiã.O e da politica, el'guerllo
lamentos ante os baixos instinctos das turbas ignorantes dos
pr~zeres di vinos do 8nthusiasmo ou do bello. Finalmente,
esses mesmos apolügistas da paixao ainda se dedicam eru
fazeI-a brilhar a nossos olhos como mais nobre e mais excel·
lente do que os interesses grosseiros e as frias combinaçOes que
presUlem ao trato ordinario da vida.

Qt1e concluir destes factos? Que, se consultamos só o cri
terio que possui mos para medir o gráo de prazer pl'oporcionado
aos homens pelos ddferentes bens, vemos que, de eommum
necordu, sã.o os prazeres maIS vulgal'es os preferidos, em
quanto os de umÓ. natureza mais excellente são apenas
procurados por um numero diminnto. Dahi se d~ve concluir
ou que os prazeres superiores sao puramente ehimeric08, e
assim renunciar a todo iJeal, ou então que existe um outro
principio de classificação e que devem ser avaliados nao pelo
prllzer q ue nos proporcionam, mas pelo que nos deveriam
proporcionar, su estivessemos em estado de os comprehender
e fruir; em outros termos, por seu valor intrinseco.

Assim desapparece toda distincçilo moral, toda escolha
entre o bem e o mal toma·se arbitraria, se nilo se suppOe
algum fundamento real, eSileneial, objectivo, que perrnitta
grltduar e avaltar os prazeres em ordem opposta á dos nossos
instinctos. O bem nlto deve ser procurado em um modo de
nossa sensibilidade, nem mesmo em um resultado ou com
paraçM de UOSS/IS estados de conilieucia, mas em alguma
cousa de mais profundo. O prazer não é por isso excluido da
categoria dos bens, mas nao é o princi pio delles.

500. Doutrina do interesse g-eral.- Oil utilita
rios têm muitas vezes Ji::lsilOulad" a,; 1III I.Itll'ttllçCiHS e as lacllnas
de seu sYiltema confundindo a ulili latle individual, que é seu
verdadeit'o principio. com outro pl'ÍUCiplO vi~illho, lUas dilfe·
rente, o da utilidade geral. Pur exemplu, Se, Mlll nos diz:
« O criterio ULdttarlo lIil'J é a felicidade prupl'ia do agente,
mas de todos os intel'esSltdos: o utilitarismo exige que o
agente. coll,)cado entre seu· proprio bem e o dos outros, se
mostre tlto ·estrictamente imparcial, comn o seria um es
pectador benevolo e desinteressado. » Se assim o entendem
cessa. a discuss9.o; porquanto os adversarios do utilitll.riilffio

IUU, Ilt.iJoIopAi.. T. 11- 6
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s6 O combatem precisamente na hypothese de cingir-se a sua
doutrina ao interesse pessoal e não ao interesse geral.

Mas, dirão os ulilltarios, basta a exptiriencia para sttestar
que, sacl'ificando o interesse dlls ontros ao nosso pl'oprio inte
resse, nos arruinamos a 06s mesmos. O interesse dos outros
está sempre de acr.ordo com o nosso PI'( prio. Se fizel'des bem
a vossos amigos, vos!'os amigos vol-o fdrão. Se servirdes aos
bomens, elies vos serVlrào. A estima, a consideração, a paz
sao recompensas da virtude. Pelo contrario, a avareza, o
egoísmo, a cobardia, todos os vicias tornam· se para os. ho
mens que sãO suas victimas occasião de verg'onha e miseria.
Independentemente do ca::>tigo da lei, ha o c>\stigo da opi
niM, Existe, portant':l, um sccordo const!lnte entre o interesse
individual e o interesse geral.

Responderemos: 1. 0 eose accordo não é verdadeiro de facto;
2. o embora o fôsse, não é a acção pai' si só que constitue a
moralidade. é o motivo da aecãO.

1.o É fulso que a utilidade g'erai coincida sempre com
a utilidade particular de tal sorte que aquelle que faz o bem
dos outros faça ao mesmo tempo o seu proprio bem. Nada ha
tao opposto á experiencia. Sem duvida, demonstra ·se em ec\}
norria politica que o que serve á sociedade serve ao inti i
viduo. Este principio, pOI'ém, só é verdadeiro de um modo
mui geral; é, por assim dizei', na média e depois de ct:'rto
tempo que o maior de todos os bens se constitue ao mesmo
tempo o maior bem de cada um j mas dahi nilo se segue
por fórma alguma qne em cada caso particular o individuo.
seja mais feliz sacrilicando-se aos outl'os do que solicitando
seu proprio interesse. Sem duvida, uma SOCiedade qlle es
tabelece leis justas e geraes faz o bem de cado. um ao
mesmo tem po q ue o do Estado em geral. O bem de cada
um é que se cumpra a justiça, reiue a ordem e o soldado
defenda a pa tria. Isto, porém, não pl'Ova que ql1em se a pl'O
veite dos. abusos seja mais feliz quando sílO elles destruidos
do que aquelle que espolie os outros SEja mais feliz pri
vando-se de suas espoliaçOes, e aq uelle que morrer pela
patria seja mais fdiz mandando os outros morrerem em
seu lugar.

Em verdade, faz-se observar que quem pratica o mal é
punido, quer pela lei, quer pela descoufi.-mça dos homens,
quer pelo seu desprezo; pelo contrario, quem pratica o bem
é recom pensado, quer pela estima dos homens, quer pela re
ciprocidade dos serviços, quer pelas recompensas publicas,
ql1er pela satisfação de cOn15CiellCia, quei' pelo amor ~a glol'ia,

. . '. '.
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quer pelas recompensas fllturas. Mas póde-se responder:
1.0 a lei não pune todos os culpados, e um grande numem de
nomes está fóra de sua alçada: egoismo, ingratidão, maldade,
et(~. ; aq uelles mesmo;] que eUa pune podem esca pai' ao cas
tigo; em ultima analyse, a \lnica con~equBncio. da moral da
utilidade seria que releva tomar precauçOes para a impu.
nidllde ; quanto mai~ geitoso tanto menos culpa.vel, o qne
é absolutamente con tral'lO da verdade; 2.° asa tisfaçllo moral
e o remorso não têm sentido na doutrina da utilidade;
aquelle que tomou todas as suas precauçOes para fazer o
mal com segurança nada tem que o temer de sua con
sciencia, pois que se expCíe a diminuto perigo; se sua con
sciencill lhe faz increpaçoes, ha outro principio de acção afora
a utilidade; emfim, quanto á satisfaçao moral, deve elIa
nesta doutrina confundir-se com o prazer do bom exito ; por
conseguinte, aquelle que pratica o mal com bom exito deve sei'
fe1Jz, é aquelle que é mallogrado na pratica do bem deve ser
infeliz; logo, a satisfação mural e o relllOr",o não podem entrar
como elementos no calculo; 3,° O mesmo succede com a estima e
com o desprezo: estes dous sentimentos su ppoem adis·
tiuccilo do bem e do mal; se o bem nilo é senao o util, os
hon1ens devem só estimar os habeis e deciprezar os desa
~fldos. Cc.uvem. pois, er ha bil; é esta a uuica consequencia
da doutrinlil da utilidade; 4.° as penas e as recompensllS fu
turas não têm nenhuma razão de ser na doutrina da uti.
lidade: se esta doutrina é verdadeira, é mister pôr á mar·
gem a idéa de taea pt'nas e recorn pensas, e por conse
g'uinte essa idéa nilo deveria entrar em linha de conta no
calculo da gente honesta.

Vê-~e que os utilitarios chegariam a fazer coincidir o
principio do interesse pessoal com o do intt,resse geral, só
quando a intl'oduzissem nestes motivos, que nilo teriam razilo
de ser, se fôsse verdadeira a doutriua do interesse pessoal.

2.o Acrescentemos que, ainda q \l;-lUdo os doua princi
pias coincidissem na applicaçil\l, o principio moral se dis
tinguiria sempre do principio utilitario. Com effeito, ha um
grande numero de acções praticaveis simultaneamente por
110necitidade e por interesse, nas quaes, por consequencia, o
honesto e o mil se confundem, e que diciting-uimus tudavia
pai' Sf'US princi pios. E vi tumos o i'OU bo, por exelll p.lo, quer pela
conscieucia, quer pelo temor da lei. Quem uilo se envergonha
ria, entretanto, de dbclarar publiclilllente, e até de confessar a
si propl'io, que se abstem do l'oubo pelo temor da pri:;ãO uni
camente? Quem conseil tiria em confessar '1ue. s6 é UOlle.,to



6S MORAL TIlEORlCA.

dentro dos limites do Codigo, e, por consequencia, dentro
destes limites, s6 o é em razilo do Codigo? A verdadeira
moralidade dá a entendel' que a acçilo é boa em si mesma,
independentemente das conseq uencias: em bora sejam essas
conseq uencias agradaveis ou penosas, nilo é jsso o que consti·
tue a boa ou a má accão.

Em uma palavra, é clal'issimo que, sendo a recompensa a
consequencia legitima do merito moral, deve o bem, segundo
as leis da justiça, coincidir a final com a felicidade, quer neste
mundo, quer no outro; mas não é licito invet'tel' estes termos
e fuzer da propria recompensa o principio do mel'ito.

Outros philosophos, sem confundirem o interesse particular
e o interesse geral da humanidade, e até dietinguindo-os ex
pressamente, fizeram consistiL' a essencia do bem no q ue é util
a todos I.

São, pois, aqui necessarias algumas observaçaes para dis
cutir o que de vago e confuso neste principio existe.

Póde·se fazer vêr, desde ja, que esta doutrina, bem como
o utilitarismo vU\l2'ar, assenta em uma expl'essão' equivo.
ca, a saber, a utilidade. Cumpre lembrar o qlle dissemos
acima no sentido proprio da palavra, uma cousa util é
urna cousa que serve para a]cançlll'illOS um certo bem. Isto
posto, o util nS,o é mais do q ne UIU meio; não é um
fim, é apenas um bem relativo. O verdadeiro bem é a pro-
pria cousa que se busca paI' meio da utilidade. A medicina
é um bem, ~ó porque faz obter a saude; o dinh'3iro é um
bem, só porque p6de sel'vil' á satitifaçàll de nossas necessi
'd'ldes: eill si mesmo, é indifferente. Ainda mais, urna cousa
póde ser util para o mal: ue;ite CflSO não pDderia seI' consi
derada um bem. Um punhal é utilissimo para no~ livrarmos de
um inimigo; mas uma cDrua é utillssilOfl para nos enforcar
DlO~. Nau basta qne ulDa cousa seja util para que eUa seja
boa; cumpre ainda saber para que é Utl1. Nilo é. pai:'!, o
m~io que deve ser chamado bem no sentido rigoroso dos tel'
mos: só o póda ser o designio ou o (im. Resta saber se est':l fim
é o prazer (;u outra cousa qualquer, Ora, esta diflicllldade pesa
sobre a doutrina da utilidade g'eral, tanto quanto sobre a da
utilidade particulal'.

Segundo o principio do interesse g'eral, ver !le-ha que o
bem é a felicidade dos homens. Mas en1 que coo8iste a fe
licidade? ~'quanto a isto que releva insistir. Cada qual

1 Jí;sta doutrin~ foj particularmen te moral Ç911;i4~radq, C01IlO $ciellq~. fari'l
exposta e desenvolvida em um notav"! ll;i(i~.

e~ijlW de.~• .1:;. Will4t; Pr~~pWa à4
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entende a felicidade a seu modo, Um localisa a felicidade
no pnder. outro nas riquezas. a. mflioria nos gozos nobres
e delicados do coração e do e,~pirito. S9 d ixal'de;:; qlle os ho
mens s~jH.rn jlJize- dI) qne enl,mdem por felicidade, dhreis ao
amb'cioso pL~tos, ao avaro dinheir I, ao voluptuoso prazAres \
sensuaes. Os imperadores que davam;lO povo panem et Cih-
censes davam-lIle o que elIe pedia e o que o tornava feli~. .
Os escravo~ nem sempre pedem a liberdade; havp.rá, pois, ge- .
nerosidade para com elles em. deixai-os escravos. Se pelo con·
traria, em vez de tomar cada um para juiz da verdadeira
felicidade, aceitamos um typo ab::ioluto e geral da felicidade
humanll-, tal qual deriva da essencia da natureza humana,
admitte,se por isso mesmo, como o fizemo~, que existe já
para cada homem um bem em si, um verdadeiro bem, dis-
tincto do pnlzer, independente da utilidade geral, e qn~ logi-
camente ao menos, é anterior ao bem commum, ao bem de
todos.

Os defensores da utilidade geral admittem implicita~

mente e~tes principios. Por exetnplo, na obra citada, M.
Emile Wiarb, pergunta se a escra vidilo é legitima, se é
um bem ou um mal, e raciocina deste modo: « Quanto
a n6s, verificaremos que um interesse imperioso da na
tureza protesta no homem em favor da liberdade; que a
servidno produz, as mais das vezes, no e:ocravo a ignorancia,
o aviltamento; prohibe-Ihe o gozo dos instinctos mais sa
grados; que, no senhor, excita a preguiça, o orgulho, a
crueldade; que sob o aspecto social impede a melhor organi
sação do trabalho, e de todos estes males concluiremos que a
escravidao é um mal ». Mas o que é um instincto,sagrado?
Porque é o aviltamento um mal? Nilo será precisamente intro
duzir aqui um prinl:ipio diverso do d'a utilidade geral, a sabel',
o principio da excellencia da pessoa humana e da superiori
dade das faculdades constitutivas do homem sobre as que lhe
silo communs e aos outros animaes ? Em vez de tomarmos o
proprio escravo, com sua consciencia ignorante e pervertida,
para juiz de sua propria felicidade, aqui lhe oppamos um typo
absoluto da felicidade humana, segundo o qual não nos de
vemos r.viltar, e cumpre sacrifical' os appetites baixos aos
instinctos mais sagrados. Nilo será isso precisamente dis-

'tinguir o bem do prazer ou da utilidade vulgar, e reconhecer
,que em cada homem, abstracçãO feita da sociedade e do inte
resse gel'al, existe algum bem excellente por si mesmo e in
dependente da felicidade dos sentidos? NilO nos devemos
aviltar porqne um homem aviltado é inutil; ou perigoso á
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sociedade; mas porque isso é máo em si mesmo, ainda quando
nno existisse a sociedade. Robinson, em sua ilha, qnal se esti
vera em sua patria, não se devia embriagar; e a belleza moral
deste immortal romance consiste em nos repre entar de um
modo sOl'prendente os devel'es do homem para comsigo, ainda
mesmo na solidãO, e em completo e absoluto abandono.

O mesmo autor distingue· mui bem, e com razão, os bens
?'eaes dos bens sensiveis, e acrescenta que, « se o moralista
deve contar com a di versidade das sensacOes, é só de um modo
secundaria», Diz mais: « Uma vida ocioiH~, mU~ldclllél, repartida
entl'e os prazeres dos s~l1tidos tomados com certa moderação,
produz muita vez uma parte de gozos maiol'es, e sobretudo
menos dôres, do que uma vida activa, heroica, inttlligp.nte,
na qual o ideal da vida humana é todavia melhor preenchido,
e donde os instiuctos de n08sa natureza recebem n'l realidade
uma satis ração mais plena e mais elevada. » Ol'a, destas
duas vidas, tão oppostas nmA. á. outra, prefere o autor a se
gunda; aq ui não é ainda in vocado o crite?'io da utilidade geral,
mas o principio da excellencia de nossas faculdades e do ideal
humano que consiste no pleno desenvolvimento d~ nossus in.
stinctQs mais elevados.

501. .t\. doutl-ina (lo 8enthnento. O sentimento
moral é um phenolOeno tão euel'g'i(,:u da alma hnmana, que,
não raro, tem occultado aos olhos dos homens, e até mesmo dos
philosophos, o acto essencialmente racional qu~ distingue o
bem do mal e que impOe 11 obl'igação á vontade. Dabi a celebre
dou trina que se chama a moral do sentimento, que faz do
sentimento moral (sob uma ou otra fôrma) o un~co principio,
o uuico moveI, o unico criterio do bem e do mal.

Esta doutrina é superior á moral da utilidade porque ad·
mitte e mantem o principio do desintere.'lse; mas é em si
mesma insufficiente.

M. V. Cousin 1 demonstrou perfeitamente: 1.0 que a moral
do sentimento SUPPÕd um pl'incipiu anterior a el1e; 2.° que
esta moral não explica os dous caracteres e,'lsenciaes da lei
moral: a universidade e a obrigaçãO,

1,0 Ser·nos-hia possivel sentir alguma satisfação interior ou alguM
remorsos, se nãu s\lubesseonos previmllt:llle que procedemos bem ou mnl?
O sentimento moral suppo(;J, portanto, um juizo moral anterl"l'. Longe
de .fundar a idéa do bem, suppõe·n'a. Sllccede o mesmo com a sympathia;
aSlllm aconte!l'l com a benevolencia II todai ai outras afl'eiç3ei moraes.

1 o Vrrl1adeiro, o Bell. e o BeIT' XTX liç.
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A idéa do bem está já em todos os sentimentos: todos a. implicam ou delllL
se derivam: os sentimentos pois, não podem explicai-a.

2.0 O sentimento moral nào póde fundar uma lei universal. Não é o
mesmo em tor!.s os homen~, nem todos estão d.spostos a apreciar com
a mesma delicRueza os prflzeres intlmllS do coração. Ha naturp.z!1s gr••s·
seiras e natureza selectas. O estariA L1a atmosphera. a ~allde, a enferml..tade
embolam 011 nvivam a se'lsib,lidade mm·al. A sulidãJ deixa ao remorso
toda slla energill ; a presença da m .rle 'I redobm. A SOCiedade. o 11lIlicill.
o enlevll, o hllbit. o atordoRm sem sllf{.I()fll·o ... () espirito respira á sua
hora .. :E: conhecida a celeb"e phl"flse: Foi bravo em tal dia.

Nã.. será uma rtJllrn da prndellcin e da jusl.iça não escutar p.r demais,
sem todavia desdellhal·as, as in plra\'ões cllprich"SRS do coração? Sem
duvida. sob o governo da razão, nii,) se desvia o sentlml'nto, e até se ten la.
para Polia um ap .io admil"flvel. Elltregue·o, pJrélll, a si mesmo, e j,i nào
terá priocipi,) linlle; de~enera em paixiiu; e a paixão é chimerica. illjusta,
excessivll. .•. Sem a vista sempre presp.nte do bem e da IIbrigllçãu ioflexivel
que lhe é ligada, a ai 111 11. niio sabe no que f1pegar·se nesle terreno mO\'ediço
que se chama a sensib.1idade; llllCtll1l. dll sentimento para a paixão. da
Renernlidade para o eg'Jisl1lo, ergllldll U'll dia ao tom do enthuslasmu, El
no dia seguinle baixaudu a todas as miserias da perstJnalidnde.

502. Dout.'ina .da sympathia.- A{Iam Smith.
- Uma das fÓl'tnas mais engel1llOsa8 da moral do sentimento
é a «outrina da sympathia, cujo autor é o celebre lDordista
e economista Adam Smith, em seus tratados dos sentimentos
m01'aes t.

E' flicto universalmente observado que o homem soffre com
09 soffrimentos dos outros homens e rigosija-!;le com as alegrias
delles. Este flicto é a sympathia, que tem sua origem na
imaginllção, isto é, na faculdade de nos collocarmos no lugar
de nossos semelhantes e de nos representarmos suas dôres ou
suas aleg-riaR assás vivamente para as partilharmos. Nllo 86
as grandes dôres e as alpgrias mui vivas, mas em geral toda
espeeie de sentimentos reaes ou imaginarias, determinam
em n6s sen timen tos sympathicos : ~ssim é que sympathisam03
com os he1'6es de thea tro e de romance; ou tambem com per
sonagens verdadeiros, mas nos q uaes nossa imaginação em
pres~a sentimeutos q'le el1es não tJxperimentam realmente,
por exemplo, ~om o homem que perdeu a razão, comqu'lnto
elle nllo sinta sua desgraça. Eilta correspondencia de senti
mento, esta. resonancia de uma emocão estranha em nossa
corllção é acomp nhada de prC'zer; 'é até agradavel soffrer
com os que soffrem, mas é ainda mais agl'adavel conhecer
q le os homens soffl'em comnosco e que os ~eus corllçO~s ba
tem com o nosso. A sympathia apl'oxima as almas, torna a
alegoria m/;\i:~ viva e a dôr mais leve .
. Uma vez que fique bem firmado o facto da sympathia, ve·
Jamos de que maneira p6de este sentimento tornar-se, segundo

;-t1 V. a arlloaiçll.o e 11 erltica AlI. Smith, no Curso de D. Nat. d.lonll'roj.
- lç. XVI, ){Vll " XVIII.
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Smith, a fonte da approvllçl1o e a medida exacto. da eonve~
niencia ou da desconveniencia dos actos.

Desde que sY01pathi~amos inteiramt:nte com os sentimentos
de urna pessoa, deode q ue tomando nós o seu lUg'flr pela imo.·
ginaç!lo, se ncs afigura que sentiriamos o que el1a sente, nos
parecem convenientes; pelo c;>ntrario, julgnmoloos ia~onve

nientes quando nlJ.o podemos syrnpathisar com elIeR. E sAo
mais ou menos convenientes conforme se a proxirnam ou se
afastam do pnnto em que os partilhamos sem reserva: ora,
declarar os sentimentos dos outros homens couvenientes ou in
e n vfmientes é approval-os 011 desapproval-oso Approvar ou
desapp!"ovar °as acçOes dos homens é, pois, simplesmente re·
couhecer qne sympathisamos 0\1 não com elies. Póde entretanto
acontecer que I1pprovemos certtl!l sentimentos com os qlllles nno
sympulohisl:Imos muito no momento tlctual; nem sempre nos
faz rir um graceju qUd approvamos, i~to é, que IlchanJos espi
rituos:l e bem cabIdo; neste caso, tem nossa approvaçl!.o por
principio a sympathia que nos foi inspirada por um gracejo
do mesmo genel'o, e que ainda nos inspiraria, se estivessemos
dispostos a rir. Da mesma fórma podemos ser testemunhas da
magua de um homem que perdeu uma pessoa cara, sem que
com elie sym pathisemos extremamente; e no entantiJ appro"
vamos essa magu8, porq ue nos lembr<tmos de uma dôr seme·
lhante, sabemos que merece a sympathia passada ou condi·
cional, embora no momento presente nao esteja nossa alma em
condiçOes da tornar a sentil-a. Em uma palavra, nAu ha
outra regra, para julgar os sentimentos dos outros homens,
~en9.o a analogia dos sentimentos que lhes correspondem em nós
mesmos.

A sympatbia não é s6mente juiz da conveniencia ou incon
v~niencia das acçaes, mliS tambem do merito ou demerit.o do
ágente. E' um ponto engenhosissimo da doutrina de Smith.
Existe na alina uma especie de sym pathia dupla, que se des
pel'ta sempre q ue vemos um bomem fazer bem 8 outro
homem, e este corresponde a essa benevolencia com vivos sen
timentos de gratidão e amizade. Sympathisamos entAo ao
r;nesmo tempo com os sentimentos do belDfeitor e com os do
beneficiado: com o primeiro qlleremos o bem do segundo,
com este qneremos retribuir ao OULro o bem que fez; comfJur
tilbamos li benevo~encia de um e o reconbecimento do outro;
dizemos, em summa, que o reconhecido tem razl'i.o de querer
bem a seu bemfeitl.r ; e, de accordo, pois, com elIe, entendemus
que o bemftlitor merece um bem proporcional ao que fez.
Dahi a idéade merito, á qual se liga a de reeompel1!ll. Pelo
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contrario, quando vemo~ um homem offender injustamante a
outro homem, e o úff,mdido se revoltll contra a injustiça, re~

cllllOl.1udo rep'lraçao, e putlindo o offóusor de um modo pro..
porclouI.11 á uffóUdll, sYLDpathi~amos com este justo resenli
menta, approvamol-ú; isto é, em nOS:3O juizo o Ulalfeitor. o
mão, merceu a pena soffrida; dahi a ídéa de demerito, que
acompanha a do castigo.

Como, porém, é e\'idente que o homem, leVAdo pelo seu re
sentimento, 0\1 ainda mesmo pelo seu reconheCImento, ná.o
fórma uma idéa justa do merito ou demerito das acçOes cujo
objecto é, o espectador p6Je tambem enganar se, quasi arras
tado pelas toesmas paixOes: elle proprio poderá l'lympathi!lRr
muito com o recoóhecimtnto deste, com a gratidl10 daquel1e,
e collocllr o ofIensor e o bemfeitor um muito baixo, o outro
muito alto; talllbem o juiz verdHdeiro e infnllivel nlto é a
pessoa interest:'ada, nem a que esposa 8uas pllixOes; é um es
pectador tl'Rhquillo e imparcial, como diz Smith: « uni
homem razoavel dotl\do de humanidade ». Isto, posto nem
todo homem é o juiz da conveniencia do merito das acçOes; mM
todo o humem razoavel e humano, todo <> espectador desinte
ressado e imparcial.

Como agora explicar pela .sympathia os juizos que fáie·
mOs de nos mesmos, e esse juizo interior, reconhecido pelos
moralistas e por todos os homens, que chamalilos a (!un
llciencia? A sympathia sl1ppOe sempre dilas pessoas, que tBttI.
Sentimentos communs ou differentes, que se appt'ovall1 oU
desapprovam, conforme a analogia ou opposiç!o de seus sen
timentos; parece resultar dahi que a pessoá que pratica oti
que approva certos sentimentos nl1.o póde por si mesma appro
var ou desapprovar suas proprias aéçOtlS ou seús pl'oprios seu..
timeIitos: carecerá de luz para guiar.se. Este jllizo da Mn
sciencia nilo é directo e pl'lmitivo na doutrina. da sJlnpathia;
nllo temos melhor noçi1o primitiva da conveniencia úU de~eon·

veniencia de nOdsas acçOes, do que dOa bellezá ou da deformi
dade de nosso rosto; a alma, por si só, jámtds con~eguit'ia dis
tinguir o bem do mal; nlio teria espelho em que mirat'-se;
esse espelho é para nós a pbysionomia e oS sentimen\Os dM
outros humens, que pouco a pouco, mostrando-nos o qúé lhes
egnda oli o que lhes desagrada. em nÓ:3, indicam-nos ó qUI!
convem e o que nl1.o convem.

Dest'llrte a sympathia dos outros homens pa.ra com óS nõ~sos
sentimentos é que se torna a medida de nossas id~a$ de cott·
'\'enieneia e desconveniencia. Mas porque ha de ser assim" qt.lal
é para n6s a autoridade do juizo de outrem' É que, quando
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um espectador imparci< 1 sympathisa com os nossos senti
mentos, nó~ !'ympAthi!'amos porno"sa vez com SUA l"ympHthia,
e al"sim sympatl1isHmns comnn cn, por interrnf'dio dellt". SYIl1
patlJisar comnílSCO é il?IHOVar nos; e l'1pprO v ill'-.e fi si ITIPSIIlO
em gpr,l, é llpprOVlll' a I1pprovaçãu do e"pectador illlpllrcial :
orig-pm sing-nl .. rmente longiqua e comp:icHda de um seu ti
mpnto qne n(IS paJ'pce tãn simples e tào inlluediato,

Por Ulflis engf'nh. so qne seja o . y.~tema da l"ympathia, não
p6de resistir corno todos 08 >:yst~m;\sfilO ladlls no sp.tlliml"'uto
á;;; duas objf'cçõPS fundamentaes já expostas: 1.0, não póde o
sentimento da sympathia fundaI' u JUIzo da 8pprovHçilo ; IDHS,

pelo cnntrlHio, o E'lIppõe. Qnul é realmente esse e'pecthdor
imparcial de que faUa Smith, se nilo é fi pr,jpl'ia razão qlle
nos ensina qnaes as al'çõea com que devemos sympathisar o,u
não? 2.° A sympathia, como todos os outros nossos sentl
mentos, está sujeita a todas as fluctuaçües e a todas as con
tradicções da sensibilid, de, o que lhe ba o caracter de uma
regra immutavel e absoluta.

503: O bonesto.-Acab'lmos de ver que nem o prazer
nem a utilidade são o objecto legitimo e supremo da vida hu
mana. Sem du vida, é li~ito bus~ar o prazer, porq \lanto a isso
nos convida a natureza; Ulas nilo devfmos limitar ao prazer
o nosso destino; sem duvida, tflmbem nos é licito, e até
algumas vezes ordenado, que bll~quemos o que nos é util,
porquanto I), razil.o exige que procuremos consel'var-nos. Mas
acima do prazer e da utilidade outro fim existe, fim superior,
que é o verdadeiro objecto a que se deve propor a vida
humana. Este fim superior e derradeiro é o que se chama o
bem, o honesto, ofu.,to, conforme as cÍ1'cumstancias.

Já fizemos vêr como se dishing-ue o homem por sua dupla
naturt'za: o corpo e a alma; e na p'~opria alma duas partes,
uma su perior, outra inferior: u ma para a qua 1 se reserva
mais particularmente o nome de alma, a outra ma;s carnal,
D::1ais material, se assim se pMe dIzer, e que se aproxima
do corpo. Em uma palavra, distinguimos os sentidos e a
intelligencia, os appl3tites e os sentimentos, o instiucto e a
vontAde ( 32, 33). Ora, o que distingue o homem do animal
é o ele'lar-se acima dos sentidos, dos appAtites e do instin~to,

e ser capaz de pen~llr, de amar, de querer. ,
Preferir á liberdade o arrebatamento cego da paixl11, ás no

bres affeiçoes do coroção os appetites carporaes, e ás luzes da
razão os prazeres tenebrosos dos sentidos, Á, como diz Al'Ís
totel'ils, «em lugar dQ homem, fazer reinar o corpo e o bry.to».
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Platão exprimiu o mesmo pensamento por esta celebre com.
paração de dous corceis :

A alma humana, diz e11e, li semelhante a uma parelha cuja razão é o
cocheiro, que é conduzido por d.ms corceis, um de boa raça, o outro vicioso.
O primeiro tem o porte arrogante, as fórmas regulares e bem talhRdas, a
cabeç~ altaneira, as narinas um pouco recurvadas: é branco, cllm ns .)lhos
negrus; aspira a gloria com prudente comedimento; e. sem qne o fustigue
o cocheiro, obedece a suas exhortações e á sua voz. O segundo tem OlS
membros retorcidos, espessos. a cabeç!l volnmosa. pescoço curto, as ventas
chatas: é negro. de olhos verdes e injectados de sangue; só respira furor
e vaidade; tem as orelhas pelludas e não ouça os Rritos do cocheiro. e
diflicilmente obedece ao latego e !lO ferrão. Este curcel vicios,) é a imagem
da parte inferior da alma, principio da sensação, do medo, da coler!l ce~a.
do aOlor grosseiro e popular. que tudu ousa, tudo corrompe; o outro é a
coragem, principio da culera nubre e das afieiç·5es generusas. do am',r puro
e do enthusiasmo. Quanto ao cocheil'll, elle é a propria razão; é a fllcul·
dade que conhece, que discerne nas cousas, o que etlas têm de verdlldeirn.
de puro e de eterno, o que se eleva até Dtlus, isto é, até ao principio de
todas as cousas. (Phedro-traduc. de V. Cousin, t. VL, pag, 64.)

Isto posto, O bem moral consiste em preferir em nós o que
ba de melhor ao que ha de infp.rior, os bens da alma aos br'ns
do corpo, a digmdade da natureza humana á servidão das
paixaes animaes, as nobres affciçnes do c0raçao ás inclinaçaes
de um vil egoismo.

Em summa, o bem moral consiste para o homem em tor
nar-se verdadeiramente homem, isto é, uma vontade livre,
guiada pelo coração, esclarecida pela razão.

O bem moral torna differentes nomes, seg'undo as relações
sob as q uaes é considerado. Por exem pIo, toda vez q lIe se
tem principalmente como objecto o homem individual, em
.sua rl"laçll.o comsig-o mesmo, o bem torna-se o ,qne reclama o
honesto, e tem priucipalmente por objecto a dignidade pessoal.
Com relaçãO aos Outl'OS homen:-, o bem toma o nome de justo,
e tem prinCipalmente por objecto a felicidade de Outl't~ill.

Consiste, quel' em nno fazer a outrem o que não qlleriamos
que se nos fizesse a nós masmos, q lIet· em fazer a outrem
quanto querel'illmOS que nos fizessem a nós mesPlos. Emfim,
com relaçãO a Deus, u bem ch~ma·se o pi..edoso ou o santo, e
consi 'te em tl'Íbutur ao pae dos homens e do uni verso tudo
quanto lhe é devido.

Assim, o honesto, o J'usto, e o santo sã.o os difft!rentes Domes
que toma o bem moral, segundo consideramos a nós mesmos,
ou os outros, ou Deus.

Sob estas fórmas dlfferentes, o ~em morAl se apresenta
sempre com os mesmos caracteres. E;

L o Desinteressado, isto é, deve ser almejado pelo seu va·
lor illtrinseco e Dão por suas consequencins ;
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2.o Oh'1'igat07'io, isto é, logo que o concebsmoB, reconhe
cemo·ne,s como obrigados a cumpril-o ;

3.· Aleritorio, isto é, uma vez cumprido, comquanto o
fôsse 11vr~lDente tl com couhecimen to de Cllusa, iu vellte o
agente moral de uma Certa qualidllde que se chama o me
rito 6 cuja natureza será ulteriol'lnen le determinaull.

O primeiro destes C>lracteres foi examinlldo e demonstrado
neste mesmo cllpitulo, em que didtinguimos o honesto e
o util. Os outros dous serl!.o o assumpto dos capitulo~ se
guintes '.

1 Em nono li,.to da Moral. anll1)'Ha
moa d. UDI modo mail prolundo o prInci
pio do b,m : definimal o a idBnlldado ta
'Per{eiçiJo e da felicidade, e demoj a elta
duutdn. o nOllle de endemonumo racional,

mas nlo noa pareceu dOT.r Introduzir
eatl1& ,.iotaa pe.aoa. llDl UIII uata<lo clas
.ico elementar. (Vida • Moral iif. {
V. III, t. I V.)



CAPITULO II

o principio do de.,or.

Sendo distincto do prazer e da utilidade o bem moral
ou o honesto, nao p6de ti. lei da actividade hUluan'\ ser
procurada nem na paixao, que tem por objecto o prazer, nem
no interesse bem entendido, que tem por objecto o nul, nel1l
finalmente no sentimento. Essa lei existe em outJ;'O principio
de acção que se chama o dever.

504. Natureza e deBuieão do dewer. - Não se
p6de conceber bem moral ou hon;sto, sem reconhecei-o imme·
diatamente como o verdadeiro bem, e, segundo diziam os an
tigos, como o soberano bem. E de facto, o q ue de melhor
p6de haver para o homem, do que ser verdadeiramente ho.
mem, isto é," gozar das vet'dadeirasfacul.lades humanas, daquel.
las que o distinguem do animal? Nenhum homem consentiria
voluntariamente em ~er transformado em hruto, tornar-se
idiota, loucn , cahir em deli rio, etc.; e no entanto é precisa..
mente disso o que succede, desde qne se obedece voluntaria
mente a todas as paix0es, sendo toda paixao verdadeiramente
um delírio. É pos.sive1, sem duvida, que por fraquez/\ nos dei
xemos arrastar para o mal; masé impossível nao amar o bem
qua nuo o conhecemos verdadeiramente.

Sendo o bem moral ( isto é, o honesto, o justo e o santo) in.
divisivelmente nnidos, o nosso verdadeiro bem, e até mesmo
todo nosso bem, segue-se manifestamente qne é o fim extremo,
o verdadeiro fim da vida humana.

Se o homem fô.~se s6 pura razão e PUI'O amor (como se
diz que o são os santo:». elle se inclinal'ia tão naturalmt:>nte ao
honesto, ao santo ~ lJO insto, como se inclill3 actualmen te ao
prazei' ou á utilidade. Sendo, porém, duplo o hOlDelO, como
já. vimos, e ligado por UI1l lado ao corpo e â animalidade, como
o é pelo outro a Deus, á verdade e á justiça, segue-se que
nelle existe Uma guerra jnterior, e qq.9 sua ra~ao pOf ulUa



78 MORAL THEORICA

parte mo~tra·lheObem, ao passo qu.e àa outra sua paixão o
arrasta ao prazer. .

Esta. lei que nos conduz ao bem, e que apenas seria uma
lei de liberdade e de amor, se o homem fôra todo espil'ito, essa
lei tom1l. a fÓl'lna, em que se impõe ás paixap.s, de um cons
t?'agimento, de uma o?'dem, de uma necessidade. Toma uma
fórllla impe?'ativa e p/'ohibitiva: é um illlJndamento, uma
prohibiçao: « Faze o ·bem.- Nao flJças o mal». Tal é sua
formula. E apsim falia como um legislador, como um senhor.
E o que se chama o deve?', .

Eutretanto esse constrangimento é um embaraço mO?'al; e
distingue. se do constrangimento physico, porque este é fatal
e irresistivel, ao passo que o constrangiment0 imposto a nós
pelo dever é supportado por nossa razao, sem violent,,1' a
liberdade. Este genero de necessidade, que só se impOe á
razao sem constrang'er a. vontade, é a obrigação moral. Dizer
que o bem é obrigawrio é, pois, .dizer que nos consideramos
como ob/'igados a yumpl'il· o sem qne sejamos a isso (m'çados.
Pelo contmrio, desde q ue o cum prissemos pOl' força, cestiaria
de ser o bem. Dave, portanto, ser exercido livl'emente, e o
de,,:er póde ser definido uma necessidade consentida.

E o que está expresso nesta definiçao de K~Ult, «O dpver
é a necessidade de obedecer á lei pelo respeIto á leL» F-un
damenlos da metaphysica dos costumes (trad. de J. Barni,
pago. 2"!). . .

Póde se, pois, obedeceI' por dous modos a UlUa lei: 1. 0 ou
porque é eUa um meio cel·to ou pL'ovavel de attingiL' um
fim qualquer; 2,0 ou independentemente de qualquer fim,
pela propl'ia lei, unicamente porque eUa ordena. Assim é,
por exemplo, que posso ob3docet· a uma senha,. já pelo
temor do castigo ou outro qualqnel' motivo, já por causa
da pt'opria senha, porque me pal'ece essencial a uma senha
o ser executada. O mesmo sLlccede quaqto á obediencia ás
ordens dos magistrados, e em geral dos sUpel'iOl'eS, de qual
quer natureza que seja!Il. Snb::ltitue aqui os superiol'es pela
propria lei: obedece ·l3.e porq ue é lei, e não por outra razao
qualq ner: terá a lei mora I, e esse genero de necessidade
particular a. qual obedece é o deve?'.

505. Imperativo hYI)othctaco e iml)c.oativo
cate~oloico.- Este caructer do dever, obrigaturio pUI' si
me:-llUO e nM por suas con::ieq uencias, é o que foi expresso
por Kllnt em Rua distinr.ção do imperativo categorico e do
imperativo· hyprllhetico. Toda reg-ra" tudo que ordeua als-um!lt
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acção, é para elie um imperativo: ou a regra nos ordena
sem condição, e a isto denominaKRnt o imperativo categorico;
ou então a reg'ra apenas nos impo~ uma acção, com o fim de
atting-il-R s6 e unicll.mente: nesse caso está o imperativo
hyrolhetico ou condicional, no qua1 a ordem é subordinada
a uma. condicão. '

É deste módo q ne as ordens do dever se diõtingupm das
'regras ou dos conselhos da prudencia interetisada. Neste ul
tilol.> ~aso a regl'a UlJnca é mais do que um meio de attingir
um fim differente; no primeiro caso, pelo contrario, a leI s6
tem por fim a lei, já nilo é um meio; deve ser obedeciLla.
pelo respeito á lei, e não por outra q ualquer razão.

As regras de interesse ou maximas da pl'Udencia representam a necessi
dade praLIl,:n de uma certa acção cumo meio par~ qualquer outru cousa
que se deseje. As regras da lei moral, pelo clmtrario, representam uma
acção como sendo por si mesma independente de qualquer Outl'O fim abso
lULamente necessal'io. No primeiro (Jaso, a acção é apenas relativamente
boa, b"u a respeiLo do objecto desejado. No segundo caso, a aCt:ão é abso·
lutamente boa, boa em si.

Nas regl'as da primeira especie não ha que indagar se o fim a que nos
propomos é bom ou mão; só se trata do que convem fazer para aLtingil-o.
Os preceitos seguidos pelo medico que quer curar radicalmente seu d'lente
e os seguidos pelo envenenador que quer matar um homem com toda a
segurança Lêm para ambos um valor ignal num sentid,', i-to é, porque lhes
servem ii{ualm8l1le para attingll' o fim, Durante a juvtlutude, por isso
mesmo que ninguem sabe qual o fim a atLinglr no decurso da vida, esfor
çam-se os paos cuidadosos de que seus filh..s aprendam muitas c.msas;
despjam dar-lhes hnbilitaçõe, para tlJdos os fins, e tamanho é este cuidado
nelles. que de ordinario descuram de formal' e rectlÍlclU' o juizo de seus
filhos qltul1tO ai) proprio vaLlIr das cousas que lhes puderam servir de fins.
Em gemi. a f .rmuLt1 pela qual se p-ldem representar estas especies de pre·
ceiLlIS as~im subul'dmadus a uma certa condlçiiu, iSLO é. á !.lypothese de um
certo ubject~ desejadu, é este proverbio popular: « Quem qUtlr os fins quor
os moios II »)

Os preceitos do dever distinguem-se essencialmente dos
pr~ceitos precedentes, porque eXIg-em desde logo certo pro
cedimento, sem que POI' se LOesmos tenham urna condiçao
rehltivaDJente á qual este procedimento seriu apenas um
meio. Por exemplo, si eu digo: « Não d.eves fazer promessa
enganadora », nada mais acrescento a. este pl'ecei to, que
é por si mesmo uma reg'I'a absoluta, sem que seja ne·
cessario indicar um fim para o qual elle apenas seria Un1
meio. Pelo cOlltrario, se eu acrescentasse talou tal con
dição, como POI' exemplo: « Não enganes, para que nilo
prejudiques teu credito », esta ordem cessaria de ser im
mediatamente uma regra lQoral ; seria apenas uma das ma
.ximas de prudencia, e não um principio de moralida.de.
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Isto posto, o principio moral caracterisa-se easencialmenta
pelo flicto de ordenar sem cc>ndiça.o, Bem attender a al~

gum fim ou intuito determinado. mas por si mesmo: o
que em linguageln popular Be exprime por este prover
bio: (,( Faze o que deves, aconteça o que acontecer ».

506. V"'l'acteres do dever.- Resulta do que pre
oede que o primeiro Cl:1racter do dever é ser ab801uto, iS~l)

é, ordenar sem condiçl\o e sem ter em consideraçll.o os da.
sejos, as paixões, os iuteresses daquelle a quem ordena.. É
indep'mdente da constituiçll.o individual de cada. UIll. Por
exemplo, porque Full.o acha pra~er em mentir, nao se se.
gue que seja um bem para elle mentir. Porque tendes
uma paiXllo, nl10 se seguA que vos sf'ja licito satisfazel·a.
A morlll nao depende de nossos gostos e de nossas fan
tasia~; porquanto, se Iissim fOsse, deixaria de haver mo
ral. Quem diz regra diz alguma cousa que tem um valor
intrinseco e absoluto, independente dos casos particulares
aO::l quaes se applica, Dizer que o dever é absoluto é, pois,
dizer qlie tem por base a natureza das COUS8r3 e na.o as
apreciaçoes individuaes de ci;lda um.

Deste primeiro cal'Rcter deduz-se um segnndo. Sendo ab.
soluto o dever, é ao mesmo tempo univeJ"cU. isto é, ap
plicavel a todos os homens, da mesma maneira, nas mesmas
eireumstaucias; donde S8 segue que cada. um deve reco·
nhecer que esta lei tanto Be impOe a si mesmo, quanto
aos outros homens. .

507, VrUerio de Kant. - Deste segundo caracter
do dever dtlduziu K>tDt a regra pela qual elle propOtl re
couhecer 8e uma al'çllo é ou nM é conforme ao dever:
Obra s~mpr', diz e11a. segundo uma 1'eg)'a tal, qu.e PO&SfU
querer que elta s,'ja uma lei universal t.

Expliqul'mos esta imp'lrtante rtlgl·1:I. servindo~nos de alguns
exemplos tomados ao proprio philosopho já citado:

1.0 Um homem levado ao desespero por uma serie de infelicidades tomou
tedio da e~istencia; mas ainda está assás senhor de sua razão para que
pORsa c"nsiderar se não é clln~rario ao dever para camsiR" mesmo aUelltar
contra sua vida. Ora, elle indllga se a maxima de sua açção pôde ser uma lei
universal da natureza. Eis a maxill1a; Admlttll como principio, por amor
de mim mesmo, que posso abreviar minha vida, desde qlle, prolollgando'a,
te041) maia males a receiar que prazeres a esperar, Per~unte·se, seme.,
lhante principiu pôde ser uma lei unlversal da natureza '1 Ver-se·ha
immediataroente que uma natureza que tjvesae por tlm dlllilotu.ir a villa
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por essa mesma inclinação cujo fim é conserval·a, estaria em contradicção
comsigo mesma; donde se segue que uma tal maxima é contraria ao
principio supremo de todo o dever.

2.0 Outro homem é compellido pela necessidade a pedir dinheiro empres
tado. Bem sabe eUe 9,ue o não poderá restituir; mas lambem sabe que
não encontrará quem lh o empreste se se não obriga formalmente a pagal-o
em um tempo determinado. Deseja fazer a promessa, mas ainda tem con
sciencin bastante para considerar que é prohibido e contrario ao dever
livrar-se de um embaraço por semelhante meio. Supponho, todavia, que
se decide a tomar este expediente. A maxima de sua acção se traduziria
assim: Quando creio ter precisão de dinheiro, tomo-o empreRtado, promet
tendo embolsal·o, não obstante saber que nunca o reembolsarei. Ora, esta
maxima não póde revestir o caracter de lei universal da natureza sem se
contradizer e destruir a si mesma. Com efleito, seria isso tornar toda a
promessa impossivel, pois que ninguem mais acreditaria nas promessas, e
todo o mundo rir-se-ha deUas como de vãos protestos.

3.0 Um terceiro sente-se CJm talento que, cultivado, poderia tornai-o um
homem util a diversos respeitos. Mas vê-se na abastança e gosta mais de
entregar-se aos prazeres do que de trabalhar para desenvolver as felizes
disposições da natureza... Ora, elle bem vê, em verdade, que uma natu
reza da qual esta maxima fósse uma lei universal poderia ainda subsistir
(como entre os insulares do mar do sul), mas lhe é impossivel quere;- que
isto seja uma lei universal. Com efl'eito, em sua qualidade de ente ra
cional, elle qtte?- necessariamente todas as suas faculdades desenvolvidas.

4.0 Finalmente um quarto, que é feliz, mas ~ue vê em luta com a
adv"ersidade homens que eUe poderia soccorrer, diz comsigo mesmo: Que
me import:i? Seja cada um tão feliz quando praza ao ceo, e possa ser
por si mesmo; eu não lh'o impedirei, nem seqUp.T o invejarei; apenas não
estou disposto a contribuir para seu bem-estar e a prestar-lhe soccorro na
necessidade. Sem duvida, este modo de vêr poderia em rigor tornar-se uma
lei universal da natureza, sem que a existencia do genero humano ficasse
necessariamente compromettida. E', porém, impossivel que;-er que seme·
lhante principio seja admittido por toda parte como uma lei da natureza.
A vontade que a quizesse seria contradictoria commigo mesma, porque
muitos casos póde haver em que se tenha necessidade da sympathia e do
auxilio dos outros. e em que se esteja privado de toda esperança de soc
corro, erigindo esta maxima em uma lei da natureza,

A reg-I-a de Kant é uma regra excelleute, que é sempre
bom termos diante dos olhos, se no quizermos aperfeiçoar mo
ralmente Com effeito, bem sabemos, sem pensar, que o pl'in
cipio moral é uma regra que ordena a mesma cousa a todos os
homens, tanto a nós como aos outros; mas somos as -ás dis
postos a esqueceI-a, toda vez que nos achamos presos pela
paixãO e pelo interesse.

Ora, se adquirirmos o habito de genel'alisar os motivos de
nossas acções, este esquecimlilllto, esta omissão do principio
da moralidade se vai tornando cada vez mais diflicil, e a
complacencia com que perdoamos a nós mesmos o que con~

demnamos nos outros torna-se impo~sivel. Kant explicou
com muita agudeza este pauto: cc O que acontece, diz e11e,
na mór parte das vezes em que violamos a lei? Pretenderemos
na realidade tl'ansformar em regra e em lei geral nosso
procedimento particular? Longe disso: queremos que o COll
traria de nossa acçilo torne-se uma lei universal. T<?mamos

J.l.N&T, Philosophia. Tom. 1I- 6
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apenas a liberdade de fazer u:na excepção em nosso favor,
ou, para melhor dizeL', em favor de nossas inclinações, e por
esta só vez, .. comquanto nosso juizo, q!lando é imparcial,
não possa justificar esta especie de compromisso, todavia
ahi tl'anspareca a prova de qu~ reconhecemos real men te a
validade do principio do devei', e que, sem cessaI' de res
peitaI-o, permittimo-Qos, mão gratlo nosso, algumas excep
ções que nos parecem de pouca importancia.»

Tem-se objectado á regra de Kant « que cada um é legis~

lador para si mesmo antes de \) sei' para outrem, e qlle será
sempre mais facil sabei' o q l1e cada um de ve fazer do que o
que devem fazeL' todos os homens sem excepção 1», Isto seria
verdadeiro, se não houvesse as paixões e o in tel'esse pessoal.
Pelo contrario, ninguem é bom juiz p'tra si mesmo; e, pam
sabermos se temos ou não razi:i.o, é sempl'e prudente despir
o nosso proceder de tudo quanto tem de pessoa.l e de indivi
dual para o consid~l'ar ab3tractamente com olhos de um es
pectado1'impa1'cial 2

• Quotidiauamente damos aos àutros opti.
mos conselhos, que d6ixtlmos de SE'guit'. Um homem desllO
nesto póde ser um excellente al'bitl'o; e muita vez os que
fazem as melhores lei::! nem sempre são os que as applicam
melhor. Nada ha, pois, mais conforme á experiencia e á pra
tica do que seja o conselho dado POI' Kant de univel'salisal' as
maximas de suas acções para lhe reconhecer a moralidade.

Este principio é tall1bem de uso [reg uen te em educação.
Quando um menino commette uma acção injusta (espauca
ou rouba), faz-se-lhe sentir a injustiça de sua acção: 1.',
applicando-lh'a a elie mesmo 3; por exemplo: « Que dirias, se
te batessem, se te roubassem, etc. ? » 2,', g'eneralisando mais
e dizendo-lhe: « Que aconteceria se tl)do mundo espan
casse, roubasse, etc. ? » Tenho sempre notado que a criança é
mui sensivel a esta especie de argumento; e, quando a pai
xão não é vehemente em excesso, este raciocinio basta para
a conter. Muitas vezes mesmo, quando vai' além, é com o
auxilió de algum sophisma, e, cowo diz Kant, e.stipurando
alguma excepção em seu favor 4; mas nunca negando direc
tamente que aquillo que se applíca aos outros se applica
ig'ualmente a elle nas mesmas circumstancias.

1 Objecções de Gane. Considerações
a ".sT'etto dos di/le,oentes prúwiptos da mo
,oal 1798.

2 Vimos que Â. Smith propunha
collocar-se perante um e.'pectador ""pa,o_
cialo toda vez qlle esl~mos a ponto de
praticar uma ac~ão.

3 O que 6 a ma.."l:ima do Evangelho
«Não faças aoutl'em «o qne llão qtlererias

que te fizessem a Li ».
'1 Gomo por exemplo: «F. um tal que

começou ),
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508. A lei natu."al e as leis eS4.wiptaso- A lei
moral, quandfl npposta ás leis civis, ou leis posilivas, cha
ma-se lei natl),ml. Chamam-n'a tambem ás vezes lei não
esc1'ipta, em opposiçã.o ás leis civis, que são chamadas leis
esc1·iplas.

O::; antigos conheceram perfaitamente a oppOSiÇão entre
a lei natural e a lei civil, e exprimiram-n'a. em tel'l1lOS
admiraveis :

Existe, diz Cícero, uma lei conforme á natlU'eza, commum a todos os
homens, racional e eterna, que nos preceitua a virtude e nos prohibe a
injusLiça. Esta lei lião é das que é licito transgridir ou illudir, ou que
parlem ser mudadas inteiramente, Jem o povo, nem os magistrados têm
o poder de desligar das obrigações que eUa impõe. Kão é uma em Roma,
ollL"ra em Athenas, nem dilIereute hoje do que será amanhã; universal,
infiexivel, sempre ,\ mesma, abrange Lodas as nações e todos os seculos.
Por eUa instrue e governa Deus soberanamente todos os homens; só elle é
pai, o arbitro e o vingador 1. ----Em uma tragedia de Sophocles, Antigona, accusada pelo
tyranno Créon de haver, a despeito de sua adem, dndo á
.epultura seu irmuo Polynice, responde. lhe admiravelmente
oppondo a esta lei arbitraria:

A lei immuLavel e niio escl'ipla, promulgada pela divimlade, esLa lei
que não é de hoje, nem de !Jontem, é elerna; ninguem sabe quando ella
nasceu 2.

Um dos maiores sabios da antiguidade, Socrates, foi
um dos primeiros que perceberam esta distincção entre urna
justiça primitivél, eterna, natural, e a justiça 1egal que
depende das leis escriptas. Xeno~honte nos relatou a con
versaçã.o em q ue se esforça por félzer comprehellder esta dis-
tincção ao sophista Hippias : +

" Julgas, ){íppias, lhe diz elIe, que aquillo que é legal e o que é justo-'
seja uma e a mesma cousa, ou és de parecer dilIerente? - Bofé, diz \
llippias, nada tenho a dizer contra tua opinião.-Conheces, Hippias, leis
que não sejam escriptas? - Sim, sem duvida, as que são as mesmas em
todos os paizes.- Poderias dizer que foram os homens que a estabele·
ceram. - Oomo poderia isso assim ser, desde que não se puderam reunir
Lodos, e nem faUam a mesma lingua ?- QLlem, pois, a teu ver, estabeleceu
essas leis?- Penso que foram os deuses; porque, entre todos os homens,
a primeira lei é respeitar os cleuses.- O respeito aos paes não é tambem
uma lei universal ?- Sem duvida..- Dize-me: por toda a parte não exige
a lei que se testomunhe reconhecimento aos bemfeitores 3 ?»

Eis, pois, os caracteres que distinguem a lei moral, ou lei
natural, das' leis positivas, ou lei::; civis. Emquanto a lei na~

tural é unive1'sal e absoluta, as leis civis, pelo contrario, são

1 Cio., de Legiblls, II. 3 Xenophon, Métnoi1'es SUl' Sac1'a!e, lív.
2 SOl'hocles, ..d.ntifJone, v. 450 e sego IV, cap. IV.
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va1"iaveis e 1'elativas. Dependem: (a da vontade mais ou
menos mudavel, fullivel, tyrannica, de quem as promulga;
(6 das circumstancias em que são promulgadas.

(a As leis civis não derivam da natureza, e não têm im
mediatamente por auctor o proprio auctor das cousas. SilO
feitas pelos homens e para os homens; são os actos de uma
vontade humana (seja aliás qual fôr esta vontade, principe,
povo, ou aristocracia); e esta vontade razoavel ou não, se·
gundo as circumstancias, ordena a outras vlJntades ; deter
mina as relações q ue hão de unir essas vontades entre si; ella
faz aos homens o que a Providencia fez para com a natureza,
isto é, prescreve-lhe:; (pelo menos no que respeita a um grande
numero de suas acções, senão a t ldas) a maneira pela qual
devem proceder.

Não se deve certamente acreditar que as leis civis sejam
inteiramente a?'bitra1'ias e só dApendam do bel-prazer do
legisladGr: l1eria um erro; eUas se dirigem a dous objectos
principaes, qne são propriamente limites e freios á vontade
sempre mais ou menos caprichosa do legislador:- o util e o
justo; regulam os interesses e os direitos dos cidadãos, e são
tanto melhores quanto melhor resguardam os primeiros e
respeitam mais os outros; se fôssem perfeitas, exprimiriam a
maior utilidade passiveI de todos os cidadãos sem excepção,
e o mais alto gráo de j Ilstiça passiveI para todos os homens.
Mas, sendo feitas pelos homens, peccam sempre por algum
lado, e ainda nos melhores existe sempre alguma cousa de
arbitraria e artificial: são essencialmente obras humanas, e
por isso se distinguem das leis naturaes.

(b Isto nilO é tudu: não só as leis ci vis são feitas por
homens, mas são feitas p,a1'a homens. Ora, os homens nllo
são os mesmos em todos os tempos, nem em todos os lugares;
não têm nem as mesmas necessidades, nem as mesmas paixões,
nem os mesmos interesses, nem os mesmos habitos ; o fundo é
sempre o mesmo, mas os accidentes mudam incessantemente;
e por conseguinte devem ai.:l leis variar com os tempos ou com

~os lugares. Sem duvida, ajustiça é sempre a. justiça; mas o
interesse nem sempre é o mesmo, e varia com as circumstan
eias; dahi resulta uma primeira razão da variação das leis.
Além disso, a justiça, seÍll variar em sua essencia, se desen
vaIve e se modifica entre os homens, pelu razão de que a
mudança das circumstancias traz novas relações, e por canse·
quencia novas difTiculdades; e por isso tambem novas leis são
necessarias. Vê-se outrosim, pela historia e pela observaçuo
dos diversos povos, que as leis sã') differentes conforme os
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tempos, os climas, a constituiçãO do solo, segundo o genero
de vida dos povos (nomadas ou sedentarios, agricultores ou \
maritimos). em summa, segundo mil circumstancias, cuja I
theoria o illuatre Montesquieu esforçou-se para dal·a no seu ----.--rl-~

EspiTito das leis.

509. A lei natm,"al na.o del"iva das leis posi
tivas.- Sem embargo de tas opposições da lei natural e
das leis escriptas, alguns philosophos ou jurisconsultos pen
saram que a lei moral é o resultado das leis escriptas, e
que foi inventada pelos legisladores para firmar a paz entre
os homens. Refutam, porém, esta opiniãO muitas razões que
é superfiuo desenvolver:

1.0 A lei moral deriva tão pouco da lei escripta que, se
gundo nos parece. appr0vamos e condemnamos a lei escripta
em nome da lei moral. Quandó dizemos que talou tal lei é
jU::lta ou injusta, boa ou má, comparamos esta lei a uma lei
não escripta, que nos serve de criterio e de modelo para
apreciar as leis existentes. Demais, q ull.ndo se trata de fazer
nma lei nova, esta lei que não existe ainda não p6de servir
para decidit' o que ha dH ser justo ou injusto; pelo contrario,
para fazel·a, consulta-se esta idéa de justiça que em nós
existe e que é o pt'incipio e não a c'msequencia da lei.

Dit'-se-ha que não se trato. das leis de hoje, mas de certas
leis primitivas que crearam habitas e opiniões de que se
compOe o que chamamos a lei moral, e com cujo auxilio
julgamos as leis escriptas de nosso tempo? Mas semelhan te
hypothese é refutada por este facto: as leis nos parecem ca da
vez menos justas á medida que vamos retrocedendo para os
tempos primitivos e barbaras: sacl'Íficios humanos, escra
vidão, polygamia, g'uerras privadas, etc., taes são os costumes
e as leis dos primitivos tempos. Como é que dahi hou
veramos podido tirar nm typo e um ideal de justiça que nos
permitta conceber leis muito superiores ás dessas primeiras
edades e ainda mesmo da nossa?

2.° Bem longe de derivar a lei moral das leis civis, as leis
civis, pelo contrario, não têm autoridade se não ha uma lei
moral. Com effeito, é a lei moral que nos diz que é justo obe
decer ás leis civis. Suppondo, pelo contrario, que não hou
vesse obrigação alguma deste genero, não poderia a lei civil
approvar-se para ser obedecida, r::enllo em dous meios: a coacção
e o interesse. Mas a coaccãó, com~ vimos, é extremamente li
mitada em sua acçã') ; ,e, no que respeita ao interesse, é de
notar que, embora seja de nosso interesse que os outros
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homens obedecam ás leis, nem semnre o é obedecer-lhes nós
mesmos; tendo todos por consegllint~ in teresse em escapar á
lei, e sendo isto verdadeiro em todos os gráos da escala, para
os q ue fazem a lei ou as fazem executar como para os que
a execu tam, é evidente que !taverá em todas as condições da
sociedade e em todas as categorias uma tendencia para violar
li lei, isto é, pal'a destrui l-a, em não se admittindo e não se
considenmdo como obrig'atorio este principio: é justo obedecei'
ás leis. Por isso todos os publicistas são concordes em reco
nbecel' qne as lE.is são impotentes sem os costumes, A que a
moral é indispensavel á manutenção e ao prog'l'esso das
ociedades.

3,° Emfim, as leis escriptas estão longe de abranger todo
...---.-- l o dominio da lei mora1. Quantas acções condemnaveis não

escapam e devem uece."sariamente escapar á sujeiçãO da lei:
primeiramep.te as que se passam no que se chama o fot'o in
tintO, isto é, na propria consciencia, a sa bel', os máos desejos,
os máos pensam~ntos, a bypocrisia, a Jissimlllação; em se
gundo lug'ar, todas as que não sabemJ do interior da vida
domestica, onde a lei deve penetrar o mAnos possivel, para
não submetter os cidadãos a uma inquisiçãO arbitnll'ia; em
terceiro lugar, todas as que não ameaçam materialmente a
ordem publica, posto que sejam condemnadas pela conscien
cia de todos: por exemplo, a ingratidão, o egoismo, a golo
dice, a luxuria, etc, Até as acções que a lei reprova nunca
podem ser por tal fórma determinadas e tão precisamente de
finidas qU'3 se não possa passar do lado da defeza sem se

~
expôl' á punição. Quantos actos de má fé, de improbidade,
de pel'fidia não podem ser nem previstos. nem qualificados
peb lei I A lei civil é, portanto, incapaz de fundar a moral.

4,° Fazer derivar as leis mOl'aes das leis civis é dar razão a
todas as tyrannias, como o diz Oicero tlIU seu tratado das Leis:
« Se as vontades dos povos, os decreto.;; dos cbefes do Estado,
as sentenças dos juizes fundas sem o direito, o roubo seria de
direito; o adulterio, os falsos testamentos seriam de direito,
desde que houvesse () apoio dos suffl'agios ou dos votos da
multidã.o )). O mesmo aconteceria com as veleidades do principe
em uma monal'chia. Om, nem os povos nem os principes podem
fazer com que o que é justo seja injusto, e o que é injui:1to seja.
justo. E', pnrtanto, a justiça superior' á vontade dos homens,
e não uma consequeucia dos decr.etos do 1<Jgislaclor.

A lei llat....al e a vontade (livilla. &. lei e a
saneção. - Segundo alguns philosophos e theologos, fi, lei
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moral é a obra da. vontade arbitraria de Dens, que teria po
dido, se o quizesse, decidir que o que 'actualmente é justo
fôsse injnsto, ou reciprocameute. Isto equivale a destruir os
fundamentos de toda lei moral e até os fundamentos da
crença na Di vindaue. Porquanto, se cremos em Deus, é por
que sentimos a necessidade de crêr em uma justiça e em
uma bondade perfeitas. DizeI', porét.fi, que Deus crea o bem
e o justo por uma vont' de absolutamente livre é dizeI'
qne não ha nada de natul'almente bom e justo, e que o pro
pl'io Deus nãf) é outra cou a mais que um ser soberanamente
pode1'Oso, qne fIz tudo quanto (luer, sem seguir regra
alguma de justiça e de bondade. Como, porém, esta omnipo
tencia se di~tinguiria do cego destino, nCl qual acreditavam
os pagã.os ~ .E, pois, forçoso reconhecer que a lei moral tem
seu fundamento em Deus, mas não sómp.nte em sua vontade:
emana de sua vontade unida á sua soberania e á sua justiça.

Consiste ontro- erro em confundir a lei moral com a sanc
Ção da lei.

A sancção de uma lei, como havemos de vêr mais adiante,
compõe-se de todas as recompensas e punições que têm por
efi'eito firmal' a execucão desta lei. Dahi uma confusão de
idéas assás frequentes' entre os homen', á qual nem mesmo
os philosophos escaparam. E' a confusã.o do bem ou do mal
com o q ue é apenas sua conseq uencia, a saber, a recompensa
e o castigo. Ha geute disposta a acreditar que uma acção é
boa porque será l'ecompensada, que é má porque será punida.

a
propria educação é, não raro, complice deste erro, apre

sentando ás crianças como fim a atting'ir a recompensa da
acção em vez da propria acção, e inspirando-lhes o temor do
castigo, em vez do horror ao maL Melhor se comprehender
a falsidade deste preconceito, quando houvermos estudado
a natureza da sancção moral e seu principio. Lemitemo-
nos, aqui, a dizel' que a doutrina que confunde alei moral
com a recompensa e a punição não é mais do que ·uma
applicação particular da doutrina já refutada do interesse
pessoal.

511. A i(itSa (lo (Ih'cito.- A' idéa do dever associa-se
muitas vezes, e até se oppüe algumas vezes, urna outl'a idéa de
mais alta importancia em moral, a idéa do direito. f5 que é
o direi to? .

512. Dc6lli~ão do (li.'cito.- O direito, diz Leibniz,
é um podet' 7nÓl'a/;, como o devel' é uma neces idade mo'ral.
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Chama·se em geral pode?' ou (o?'ça toda causa capaz de
produzir' ou sustar uma acção. Assim, em mecanica, toda
causa de mcvimento ou de repouso é chamada (orça.. Ora, tudo
o que é capaz de sustar a acção de uma força ou de um poder
nóde ser r.hamado igualmente força e poder, seja qual fôr a
natureza dessa força ou desse poder. Se, por exemplo, eu sup~

ponho que tenho nas milos um martelIo e diante de mim
uma criança adormecida, é indubitavel que com esse mar
tello pOS30, se quizer, quebrar a cabeça dessa criança: nãO
o farei todavia; embora disponha eu de superioridade de
fórça, alguma cousa existe perante mim que me detem, um
obstaculo in visi vel, idéal, mais forte que toda a minha força,
um poder mais poderoso q ue todo meu poder, que é bastan te
para desarmar o meu. Este poder, do qual esta criança
nem sequer tem consciencia, este poder é o direito que tem
uma creatura vivente da minha espede de conservar a vida,
emquanto não ataca a dos outros.

-Dir-se-ha que o que me detem nesta conjunctura é minha
sensibilidade, minha sympathia por uma creatura fraca e in
nocente, e nãu um direito, no qual nem sequer penso nesse
momento? Outro exemplu tornará a mesma idéa igualmente
sensivel. Encontro um thesouro, cujo dono conheço, mas cuja
existencia só eu sei: elIe é rico e eu sou pobre. Assim, todo
motivo de sympltthia poderá ser desviado. Tenho o poder
physico de me apropriar desse thesouro ; sou, porém, detido em
face do pensamento de que nào é meu, mas de outrem. Essa
C0usa que me detem, que equilibra o poder physico que
eu tão facilmente podeda exercer, é o direito.

O direito é, pois, um poder, uma força, pois que estorva
a força e o poder de outrem. Não é, todavia, uma força phy
sica da mesma ordem que a que é estorvada. Nada existe no
objecto do direito, nada na pessoa-sujeito do direito-que seja
de ll<ltureza a obstar a minha força. A mecanica não póde aqui
encontrar o equivalente da força pedida ou latente, que pode
ria ser exercida e nilo se eX~l'ce. E' um poder, mas um poder
moral.

Seria talvez mais justo chamar-se este poder antes pode?'
ideal, do que poder moral. O poder moral é uma força que se
exerce com reflexão e consciencia, uma energia, uma ·verda
deira actividade, como é a virtude. Mas o direito pó1e ser exer
cido; póde existir naquelle que o ig.10ra (como o proprietario
desconhecido de uma heranca sem dono, como a crianca ador
mecida); existe ahi um poder que nG.o é acompanhado, nem

!
-t- I
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de energia, nem de esforço. 118m de acção, e que no entanto
me estorva tanto quanto poderia fazer uma força physica
ig'ual á minha. Este poder sÓ consiste em uma idéa, a idéa
de que tal objecto não é meu, de qu~ til homem é meu eme
lhante: isto é UIQ poder ideal, e a este poder ideal eu chamo
o direito.

513, A fOl'~a e o dit·eito. -' A força é um poder
physico e o düeito um poder moral: estes dous poderes silo
oppostos um ao outro,

Tres ca~os principaes existem: ou tenho a força sem ter
o direito, ou tenho o direito sem ter a força, ou tenho ao
mesmo tempo a força e o direito. No primeiro caso, minha força
excede meu direito; no segt.:ndo fica-lhe aquem; no terceiro
silo iguaes. Toda vez que minha força. ultl'apassa o direito, 11a

. um poder que absorve o outro; mas este não deixa de existir,
e, apezar de destituido de força, l1em pOl' isso é menos um
poder; é o que se vê no segundo caso: porquanto, quando
tenho o direito, sem tel' a força, eu constraujo aquelle que me
oppl'ime a maior desenvolvimento de força do que sel'ia neces
sario, se asim não fôra: por exemplo, um povo opprimido
impelle um oppressor a mais esforço e a mais violeucia, do
que se o povo fôsse livremente submisso, e por l1hi se vê bem
que o direito é um poder que se equilibra com a força. Final
mente, quando a força fi igual ao direito, póde-se dizer que
existe um poder duplo, como no caso do poder paternal,
que é ao mesmo tempo 'um poder physico e um poder
de razão.

Sem duvida, casos ha em que o direito pareça destituido de
todo o podel'; por exemplo, quando quem é investido de tal
direito o ignora e nenhum e forço emprega para o defender
ou rehaver, como no caso acima citado de um thesouro achado,
não tendo sequer conhecimento delle o proprietario. Succede
com o direito o mesmo que com o dever, O dever é uma neces
sidade que oão necessita, e o direito é um poder que nada
póde. Porque um é uma necessidade moral, o outro é um
poder moral 011 ideal. Em outros termos, o dir.eito, como
o dever, não é sen[o Ilma idéa. Uma idéa por si mesma
não age, E' mister sempre que a actividade humana tome a
iniciativa. A força physica póde assim passar por cima da
idéa, e algumas vezes até· se!Jl carecer para isso de nenhum
esforço. Entretanto a idéa subsiste e exerce seu poder supero·
gataria, quer pela consciencia, quer na lembrança dos ho
mens, e fielmente, ainda quando todos estes meios de acç~o
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lhe são interdictos, sobrevive, e opprimida, despojada, ven
cida, é ainda mais nobre do que o que a affronta e mais
soberana do que o que a conculca. O direito não vem,
pois, da força, comquanto o digam certos publicistas, como
por exemplo, Hobbes e Proudhon. Esta theoria não é outra
cousa mais do que a suppressão do direito. Se ha quem se
equivoque quanto á significaçuo de forç.a ou de poder, se
ha quem distinguI!. com Spinoza duas ordens de estado, o
estado de natureza e o e::ltado de razão, e se ha g uem funde
o direito no poder da razão, não faz mais g ue exprimir sob
uma outra fórma a idéa já por nós enunciada, a saber, que
o direito é um poder ideal; mas resta explicar de que modo
este poder n~m sempre é o mais forte. A antincmia dn força
e do direito bem mostra que ha no direito alguma cousa de
ideal que, embora não se trad uza em factos, nem por isso é
menos sagrada. Ora, o que importa explical' é como póde
uma idéa deter a força, ou, quaudo a não detenha, possa

. prescreveI-a e jlllg·al-a. Se não ha alguma cousa que se
chama dever, porque se deteria a força perante o quer que
seja? Sllpprimi a idéa do dever': os phenomenos já não têm
outras reg'l'as além das leis physicas; tudo o que é deve ,ser,
e, como o diz Hobbes, tudo o que é necessario.é legitimo.

314. O dhacito e a neeessidatle.- A theoria que
funda o direIto sobre a necessidade, sendo mais generosa, na
apparencia, que a precedente, a esta se redu7, em ultima
analyse. Com e1feito, a necessid~ide tem alguma. COUSH. de
indeterminado e de vago: tem-se necessidade de tudo quanto
se deseja. Fundar o direito sobre a neces'idade equivale a
dizer com Hobbes f1 ue todo o homem tem direito a tudo
q uan to deseja; mas, como póde deseja l' todas as cousas, qller
dizer que tem direito a tudo; e, teudo todos os homens, ao
mesmo tempo, direi to a tudo, eis a guerra de todos coutra
todos; e em tAl g'uerra. quem fará a partilha, a não ser a
força, ou, se se quiz~r evitar a força, uma convençã.o que
só poderá ser g!l-rantida pela força? Se por necessidade uão
se quer entender toda especie de desejo em geral, mas
unicamente o que se denominará desejos legitimas e neces
sarios - qnem fixará a parte do legitimo e do neces urio?
Limit!lr-se·ha o direito á estricta necessidade, isto é;á ne··
cessidade de viver? Desde então, todos os mais nobres e
mais beIlos dons da imaginação' hão de sel' proscriptos como
corruptores e illicitos. Admittil'-se-ha acima do necessario o
superfino? A que superfino limitar-~e·ha o direito de cada
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um? Entender-se-ha, emfim, por necessidade o exercicio na·
tural e livre de nossas faculdades? Passará in cientemente
á terceira opinião, a que funda o direito não sobre a sensibili
dade e a necessidade, illas 80bre a li herdade.

515. O (Iii-cito c a Iibcl"tIacIe.-Esta terceira dou
trina é a mais solida e a mai:; nobre. Pa~·te ella da liberdade
humana como de um facto. O homem é livre, e e. ta liberdade
faz dene uma pe;;;soa moral; ora, é da essencia da liberdade o
ser inviolavel, porquanto quem diz livre diz um poder cuja
essencia é escolher entre duas acções, e por conseguinte será
causa da acção escolhida. Quem quer' que impeça nossa
liberdade vai assim contra a natureza das cousas; é destruir
apropria essencia do 110rr:em , é transformar a pessoa em
cousa constranger 011 violentar a liberdade. Assim, a liber
dade é sagrada; é esse o fundamento do direito; o direito
nada mais é que a liberdade da liberdade. E' proprio da vir
tude ser attingida pelos e::forços de cada um; é o icdi
viduo que, sob sua responsabilidade, deve a si mesmo
adquirir incessantemente Ullla perfeição maior. Esta respon
sabilidade do individuo em seu aperfeiçoamento proprio é o
que se chama o di?'Bito: é a faculdade de concorrer por si
lOesmo para o seu proprio destino.

516, O bOlncu. finl CUI si. - Kant firmou o prin
cipio do direito quando disse que o homem é um fim em si,
isto é, que nã·o póde ser tratado como um meio: ninguem
póde servir-se deIle como de uma cousa. Pertence·se a si
mesmo, é senhor de si, campos sui,. é por este titulo urna
pessaa, e toda a personalidade é inviolavel. E' este mesmo
principio que inhibe o homem de se tratar a si mesmo coroo +
uma cousa e o veda igualmente aus outros homens em rela-
ÇãO a e11e. O direiro é inalienavel, não póde ser nem vendido, I
nem comprado, e niuguem póde de pojar-se deIle sem des-
pojar-se de sua qualidade de homem. E' imp?'eSC1'iptivel, isto
é, que as infracções de que póde eIle sel' o objecto jámais
têm por effeito suppri m.il-o.

517. Bit'cito c tievcl'.-E' o dever que se baseia no
direita, OtI o direito no dever'? Em 11m sentido, póde-se con·
cordar que o dever baseia-se no direito; porquanto, justa.
mente por ser o homem um fim em si, é· que o .dever lhe
prohibe attentar contra Sllas faculdades. Mas reciprocamente
será tambem verdadeiro dizer que o direito repousa liO dever;
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porquanto, se sou ob?'igndo & concorrer por mim mesmo
para meu proprio de.:itino, sou um fim em mim mesmo. Na
realidade, nenhum delles é a base elo outro, mas. assentam
ambos na mesma base: a dignidade do ser hnmano, prin
cipio cuja condição essencial é que seja cada homem res
ponsavel pelo seu proprio destino.



CAPITULO III

A conscieucia moral e o sentimento moral.

518. A. consciencia luol'al.- Quando se diz que a
lei moral é obl'igatoria, é claro que se trata da lei moraLtal
qual em si mesma, em Slla pureza, em sua verdade absoluta~
Esta lei não póde, todavia, obrigai' a nenhum agente, sem
que lhe seja conhecida, sem que 811e seja presente, isto é, sem
que elle a aceite como vel'dadeit'a e lhe reconheça a appli
cação necessaria em cada caso particulal'. Esta faculdade de
reconhecer a lei e applical-a a todas as circumstancias que se
apresentam é o que se chama a consciencia.

A conscieuc:ia é, pois, o acto do espiritopeloqual applicamos
a um caso particular, a uma acção por praticar.se, ou já.
praticada, as regras geraes dadas pela moral. E' tambem o
}uiz inte'l'ior que condemna ou absolve.

Por um lado dieta o que cumpl'e fazer ou evitar; por
outro julga o que foi feito. E' assim a condição do cumpri
mento de todos os nossos deveres. Com effeito, posto que
não constitua o dever, q~e lhe é superior. sem ella, todavia,
nenhum dever seria conhecido. e consequentemen te toda
moralidade seria impossivel.

Kant diz com razã.o a este respeito;

A consciencia não ó uma cousa qualquer que se póde adquirir, e não
ha dever que prescreva conseguil-a; mas todo homem, como ser moral,
traI-a originariamente em si. Dizer que se é obrigado a ter consc!enc~a
equivaleria a dizer que se tem o dever de reconhecer deveres. A conSClenCla
é um facto inevitavel e não uma obrigação, um, dever. Quando dizemos
que um homem não tem consciercia, queremos dizer que elle não liga im
portancia aos seus juizos; pOl'quanto, se realmente a não tivesse, não
imputaria a si acçãll alguma conforme ao dever, nem se accusaria de haver
procedido em sentido contl'ario. A falta de consciencia não é, pois, a
ausencia da consciencia, mas uma inclinação a lhe não dar apreço aos
juizos.
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A. conscieucia inspirou a J. J. Rousseau uma apostrophe
mag'nifica, freq uen tes vezes citada:

Consciencia I consciencia! instincto divino. voz immortal e celeste;
gLlÍa seguro de um ser ignorante e limitado, mas intelligente e livre ;)uiz
infallivel do bem e do mal, que torna o homem semelhante a DeLIs I es tu
q,te fazes a excellencia de sua natureza e a moralidade de suas acções;
sem Li, nada em mim sinto que me eleve acima dos brutos, senão o triste
privilegio de cahir de erro em erro, auxiliado de um entendimento sem
regra e de uma razão sem principios I.

Sendo a consciencia o juizo pl'atico que, em cada caso
particular, decide do bem e do mal, apenas se póde exigil' de
c:J.da homem uma cousa: proceiler seg'l1ndo sua consciencia.
Uma vez chegado o momeuto da acção, não ha outra regra
senão esta. A consciencia, porém, diga o que disser Rous.:ieau
no trecho citado, nem sempl'e é um juiz infêlllivel, não faUa
sempre a mesma linguagem; passa por di.fferentes estados
ou gráos, que foram distinguidos com razão, porquanto estas
distincções têm muita importancia na pratica.

POI' exemplo, tem-se distinguido a cousciencia 1'ecta ou
esclcl1'ecida" igno1'anle, C1'I'OI'l.W, duvidosa, p1'ovavel, etc.

519. li eOIl§cicncia. .·ccta.-l.° A consciencia1'ecla
uu escla1'ecicla é a vista clara, illltDediilta e certa do bem e do
mal nas acções humanas. Tal é, ponco mais ou menos, o
da consciencia em todos os homens, uo que respeita ás acções
simplissimati e de alguma sorte elementares. Por exemplo,
não ha cGnsciencia humana que não saiba que é máo mal
tratar uma criança, calumniar um amigo, offeuder seus paes.
A regra, pois, aqui é que não devemos procurar obscurecer
quer em nÓs mesmos, quer nos outros, com duvidas subtis, as
decisões claras e distinctas da consciencia.. E' o que succbdeu
na theoria, a certos casuistas combatidos por Pascal ~ e na
pratica a certos espi ri tos g ue, para fecharem os ouvidos,
qua.ndo querem praticar certas acções más, combatem com
sophismas sua propria consciencia. .

520. li. consc.iencia ~wi·oJlca.-2.oSob a influencia
de taes Sopllismas, torna-se e1'1'onea a consciencia; isto é,
acaba por tomar o bem pelo mal e o mal pelo bem. É o que
succede com os fanaticos, por exemplo. No seculo XVI

1 llosseau, Emilio. liv. V.
2 V. Cartas p,·ovillcianas. Chamal11

se casuistas aqueUes que examinam rasos

de consciencia, isto é, as djffi~uldades que
nascem algumas vezes dos conflictos de
nossos deveres.
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Poltrot, Jacques Clément, Ravaillac chegaram por sophismas,
que em dUVIda lhes eram suscitados em parte pela educação,
a suffocar em si proprios a voz da consicncia que pr()hibe o
homicidio. Embora uma como indulgencia geral pareç t~r

desculpado o crime de Carlota Oorday, principalmente por
causa do horror inspirado pela victima, não é menos verdade
que foi esse um ado inspirado por uma consciencia e1'1'Onea.
Em outros casos, a consciencia erronea, em lugar de ser o
resultado do sophisma, procede, pelo contrario, da falta de
luzes; taes são os erros da consciencia na criança, entre os
povos selvngens, ou ainda mesmo entre os povos civilisados,
que os aceitam como tradições inatacaveis. Neste caso, a
con~cieucia erronea confunde-se com a con::;c iencia ignorapte.

521. A conseicncia ignol·Rnte. ~ 3.° Chama-se
consciencia ignomnle a qne faz o mal, porque não te:u
conhecimento algum do bem. Assim, a criança que atormenta
os animaes nem o sem pre faz por maldade; ignora ou não pensa
que os ftlz soffrer. Ac;. 'im, os selvagens que, dizem, matam
seus velhos pae quando não podem mais alimentai-os crêm
e q'lerem fazer-lhes bem impedindo que soffram fome. De
mais, acontece com o bem o me::;fUO que succede ao mal: a
crianca é boa ou má antes de ter o discernimento de um ou de
outro: E' o q ue se chama estado de innocencia, que é de al
guma. fÓI'ma o sortlno da conscieucia. Mas este estado não
póde durar; é mistel' esclarecer a consciencia da criallca, e
em geral a consciencia dos homens. E' o progresso da razão
humana que nos ensina todos os dias a conhecer melhor a
differeoça do bem e do mal.

522. &. consciencia dnviclosa.- 4.° Acontece al
guma vez que se fica p.erplex entl'e duas c llsciencías; não
entre o devel' e a paiJ.ão, mas entre dous ou mais deveres.
E' o q ue se chama a consciencia duvidosa ou pe1'plexa. Neste
caso, a regra mais simples, quando praticavel, é a expressa
por esta celebre lllaxima: iVa duvida., abslem-te. Por exemplo,
se não sabeis qual é melhor, conservar uma lei ou derrogai-a,
o melhor é nada iazel' e deixar as cousas corno estão. SEI
houverdes de recommendar duas pessoas, tendo exactamente
os mesmos titulas, os IDesmos meritos, e a escolha vos em
baraçar, podeis ou não recommendar nenhuma, ou recom
mendal-as ambas. Nos casos em que é impossivel abster-se
absolutamente, e em que é preciso não só agir, mas escolher,
a reg'l'a é escolher então sempre o partido que fôr lllais
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conforme ao nosso interesse, porque pod.emos sem pre suppôr
que o qne torna n'lssa consciencia duvidosa é um motivo
iULeresseil'o despercebido. Se não existe intel'esse, nem 'por um
lado, nem POl' outro, então só resta decidir-se pelas circum
stallcias. E' bem l'aro, porém, que a consciellcia se ache neste
estado de duvida absoluta, e quasi sempre !la mais razão de
um dos lados que de outro, e a consciencia inclina-se natu
ralment'3 para o lado que màis justo lhe parece. E' o que
entilo se chu'lla a consciencia p7'ovavel. Sem nos emaranhar-

. mGS aq ui nns diffi.culdadl~s suscitadas a este ~'espeito, diremos
que a regra mais simples e mais g'eral é sempl'e escolher o
pa rtido mais prova vel l

•

:523, AlItol"itlade da ·collsciencia. - Comquanto
a lei moral seja obrigatoria em si mesma, nilo podemos, toda
via obedecer-lhe senão sob condicão de a conhecer, isto é,
sob condição de passar por nossa éunscienci.\, q ue é a unica a
decidir em cada caso particular, Na ordem da acçilo, pertence
h consciencia a autoridade suprema. Dahi esta regra de
Fichte:

« A lei formal da moral, diz elte, é esta: Procede sempre
consoante á couViCÇão de teu dever (em outros tel'mos: Pl'O
cede sempre Regundo a consciencia). Esta regra abrange
outras duas. Procura primeiramente convencel'-te do que é teu
dever em cada circumstancia; urna vez de posse do que j ul
gas ser teu dever, fal.o, pela uoica razão de estares con
vencido de que é teu dever» !.

Portanto, o uuico criterio pratico possi vel da moralidade
é a convicçílO actual, ou a consciencia actual. Se nos objectam
que estas circu ms taocias devem esclarecer-se consultando a
cODsciencia. dos outros homens, responderemos que isto já
está comprehendido !la regra, porq.uanto é minha propria
consciencia que me diz, que cumpre consultar a consciencia
dos outros. E demais póde-se apresentar caso tal em que a
consciencia de um homem, sentindo-se moralmente superior á
de todos os outl'OS (Socrates, por exemplo), não póde, não deve
sacrificar-se-Ihes.

O principio da convicçã.o pessoal, como regra suprema do
dever, não exclue por fórma alguma esta pratica tão recom~

mendada pela religião, e que os pl10prias philosophos nilo têm

1 Vide a dissertação de Nicola sobre a 2 Syste,n der S'ittenlellre, p. 142, 147.
P"obabilidade (os P"ovineiaes com as notas
de Vendrock).
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ignorado, a saber, a di?'ecção da consciencia 1. Esta pratica. é
perfeitamente conforme á experiencia e ao bom senso. O que é
mais natural do que guiarem e esclarecerem os mais sensa
tos aos que o são menos? Cada um de nós é naturalmente
disposto a illudir-se quanto ao estado de sua consciencia; ar
rastado e mais ou menos cego por suas paixões, carece o ho~

mem collocar-se em face de um espectador impareial e
generalisar os motivos de suas acções para lhes apreciar o
valor moral (523). Este espectador, porém, abstracto e invi
sivel, é assás frio; é difficil ser evocado; cumpre ser já
superior ás suas paixões e vêr claro em si proprio para ser
capaz de sahir de si e contemplar-se com olhos desinteressa
dos. Não será mais efficaz escolher um espectador e um
juiz vivo e que faUe, cuja consciencia disperte a nossa,
cuja autoridade nos imponha, a perante a qual receiamos
corar?

Tudo isto é verdade; mas a direcção de consciencia não
deve ser, nem naquelle que o emprehende, nem naquelle
que o busca, um meio de desembaraçar o individl10 s.e sua
propria consciencia, substituindo-a pela consciencia de outrem.
Toda direcção deve ter por obj<Jcto tornar aquelle que nisso
consente capaz de se dirigir a si mesmo.

Por outro lado, a regra « Obedece á tua cunsciencia» não
significa por fórma alguma que tenha de agir ás cegas e sem
razão; e é obrigatorio para cada um fazer todos os seus es
forços para conhecer e escolher seu verdadeiro dever e o dis
tinguir do dever apparente. Por mais longe, porém, e por mais
profundamente que seja levado este exame, é mister que
acabe, porque ahi está a necessidade da acção: ora, nesse
momento derradeiro, estando esgotado o exame, havendo dito
tudo a reflexão, qual poderá ser, pergunto eu, a regra de
acção? « Faze o que deves», dir-me-hão. Seja; mas que
devo eu fazer? eis o problema. Reflicta-se nisto;' vêr-se·ha
que não ha outra regra senão esta: « Faze °que Julgas deve~'

fazer». O que importa dizer: « Obedece á voz de tua
consciencia ».

524. Consciencia l"elativa e consciencia ab
soluta. - Porque a consciencia individual é o juiz derra~

deiro, quando cumpre agir, deveremos crer, com a escola

1 V. em les Moralistes sous l'e1npire capitulo intitulado Seneca, director de
romaine, de M. C. Martha, o interessante COllsciencia.

J,UlEl', Philosophia. Tom. II - '1
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ingleza contemporanea 1 que é eHa. esse juiz denadeiro de um
modo absoluto 'I

A nosso vêr, concedendo á consciencia. a derradeira palavra
na pratica, não se contradiz por isso de fórma alguma a dou
tl'ina de uma vtn'dade em si, de uma moral em si, mais ou
menos bem percebida por todas estas razões iodividuaes, que
se approximem lImas das outras á medida qne se vão appro
ximando do fim commum.

Cada homem, tomado em pnrticular, não póde e nem deve
. indubitavelmente ser julgado senão em sua consciencia actual,
e nem mesmo deve agir senão conforll\e esta consciencia ; e,
neste sentido, é licito dizer que a moralidade é subjectiya.
Esta permiSSãO, porém, só é dada á conscieocia actual, porque
suppõe-se que sejH. como a autecipação e a representação
approximativa e pr:ivisoria de uma c~nsciencia absoluta que
conhecesse immediatamente a verdadp.ira lei, tal qual é em
si. Porque o flgente, embora siga a consciencia do momento,
á falta de melhor, tem no fundo a intenção de agit' segundo
êl consciencia absoluta (o que elle faria SP. a conhecesse), é
ppr isso, digo RU, que esta intenção é reputada como o fucto.
E neste sentido que Fichte tem r3:t.ão em dizer que o unico
dever é qutrel' obrar conforme ao dever proprio.

F. evidente que esta assimilação da cunsciencia relativa e
individual com a cOllSciencia absoluta só é legitima sob con
diçãO de q ue o agente, embora obedeça iL consciencia actual,
fuça incessantemente todos os esforços para esclarecer esta
conscie::lcia e approximal-a da consciencia absoluta, sem
nunca poder assimilar inteiramente uma com a outra. Com
effeito, se se admitisse em principio que só ha consciencias
individuaes, ningnem poderia vêr porque uma seria preferivel
á outra; e nem mesmo se veria razão alg'uma de mudar o
estado moral das sociedades, pois que, equivalendo-se todas
as consciencias, tauto faz conservaI' a que se tem, quanto

1 J1{' Alo Bnin em seu livro til. Emo
ttons and tile Will (11. xV. G), combate \
a opinião doDr. Whewell o qual, em seus
Elemento< of J1foralitJ/. dissera: "Não nos
podemos reportar li nossa consciencia in
dividuai como a uma derradeira e su
prema autoridade subordinada e interme
diaria interposta li suprema lei e nossas
proprias acções ..• 1l. medida moral não é
uma medida para cada homem, soniLo por·
que suppõe-se que representa a suprem"
medid"•.. Assim como cada homem tem
EUõl razão por purti~ipl1çào á razfio com
lYlum <la humanid:lde, assim tambem cadlL
pomem tem sua consciencin por partici-

pação li conscioncia. commllm da huma
nidade». M. Euin argllO da falsas estas
pala.vras. <l On"de existe, pois, esta medida
suprema? rergulltaelloj em que se fUllda'l
Produzam-na. S rá. uma cODsciencia mo
delo, semelhallte ao homem virtuoso, de
Aristotelos? Será a decisiio de uma cor
llora .' . arragada de decidir

ura a cOlllmunhito 'I l'to~tllamos nussos
rologios. tliz ainda o phI1osopbo inglez,
pelo observatorio de Greenwich: onde
existe o typo. a medida, a escala pela qual
cada um puderia regtlhl1' seu rologio em
moral? É um abuso do linguagem. ))
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passar a uma outra. Quando muito, mudaremos de consciencia
como mudamos de gostos.

O que vem a ser, pois, a consc.iencia ideal, absoluta, in
fAllivel, a consciencia do genero humano, como a chama
Whewpll? E' a consciencia que veria immediatamente, in
tuitivamente, o que devesse fazer o homem ideal em qualquer
circumstancia, dadl!. com a mesma clarezfl. e a mesma certeza
com qne o vemos em certas circurnstancias particulares.
Por exemplo, supponhamos um amig-o que vai denunciar
calumniosamente um amigo intimo, e isso sem provocação,
pfl.ra o arrastar á morte e enriquecer-se com seus despojos
como delatol'; não hli uma consciencia que não veja clara
mente o que faria. o homem ideal em semelhante conjunctura.
Supponharnos agora uma consciencia tal que podesse com
prehender com a mesma clareza o que faria o homem ideal
em toda circum tancia: tereis a consciencia ideal e absoluta.

Semelhante consciencia não é certameutp. mais realisavel
na pratica do que o typo absoluto ao qual correspondesse.
Assim como não ha homem perfeito, t!l.mbem não ha con
sciencia perfeita. E ta consciencia, porém, que não existe no
estado effectivo e actual, existe no estado de tendencia. E' o
esforço que faz tL humanidade para atting'ir este estado de
conscien0ia perfeita que serve para afastal~a progl'essi vamente
dos desvios e das illusües da consciencia imperfeita. Se nilo
se admittir alguma cou a de semelhante, nenhuma consciencia
poderá ser j llhrada superior á outra cousciencia; e, desde
entl1o, nada de progresso moral, não ó para a especie, mas
tambem para o individuo; e realmente porque p'refereria eu
minha consciencia de hoje á de hontem, e pOI'que esfor
çar-me-hia para attingir um gráo de consciencia mais ele
vado? Em uma palavra, para que procurar aperfeiçoar- me?
Todo gráo de aperfeiçoamento moral é um aperfeiçoamento
de consciencia: e obedeceI' ii. SUfl. consciencia não é o unico
dever; senão tornal-a cada ve7. mais delicadà e exigente;
é o que não teria sentido, se toda cousciencia tivesse valor
igual. Ol'!l. nilo se podem estabelecer, gráos entl'e as con
sciencias senão com parando-as com UlUa conscien('.ia typo,
para a qual nos elevamos incessantemente sem nunca attin
gil-a, e que, por mais latente que seja, nem por isso deixa

. de ser o principio motor da actividade moral.

525. O sentimento mOloal.- Acabamos de vêr que
a consciencia nada mais é qne o discernimento do bem e do
mal nas acções; é eminentemente uma f",culdade pratica1
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isto é, que se pronuncia sempre a respeito das acções reae·s
e precisas, cumpridas por nós mesmos ou por outros e consi
deradas como presente3.

O caracter de percepção immediata e repeutina que possue
a consciencia moral e que tã.o bem se assemelha á intenção
das cousas sensiveis, tem dado muita vez occasião de com
parar a eonsciencia a um sentido, e foi chamado, e ainda
se chama frequentemente o sentido mm'al. Do homem que
não tem moralidade, que não manifesta nem escl'Upulo, nem
remorso ao praticar o mal, diz-se que é destituido do senso
moral. Com effeito, certos homens ha que, a este respeito,
parecem cegos e surdos, a@s quaes todo discernimento do
bem e do mal parece ter sido recusado pela natureza. Tão
justa e frisante é a analogia, que não ha privar-se (le seme
lhante expressão.

.Note~os, entretanto, que aqui existem duas cousas dis
tinctas, posto que estreitamente unidas e quiçá inseparaveis:
por uma parte, o discernimento do bem e do mal, que é um
verdadeiro juizo, isto é, um acto intellectual ; por outra parte,
os prazeres ou pezares as emoções ou impulsos que acom
panham este juizo. Embora, talvez, em suas raizes estas
duas ordens de factos possam reduzir-se a uma só, di'!
tinguem·se todavia emseu desenvolvimento; porquanto vemos
muita vez homens de uma consciencia recta e severa dotados
de pouca sensibilidade; outros, pelo conteado, e principal.
mente as mulheres, têm uma sensibilidade moral vivíssima
e mui ardente, mas um juizo incerto e sujeito a ceder em
certfl.S circumstancías particulares. Reservaremos o termo
conscieneia para o discerni menta do espirita e abrangeremos
sob o termo sentimento moral todos os phenomenos que
nascem da sensibilidade.

O que caracterisa toda especie de sentimentos são os dous
phenomenos correlativos e oppostos do prazer e da dôl'; ora, nã.o
ha prazer e dôr sem certos movimentos que nos levam para
os objectos ou que delles nos afastam. Os 5entimentos moraes
são, pois, as diversas affecções de prazer, de dôr, causadas
na alma pela presença do bem e do mal, e os impulsos que
acompanham, e seguem ou precedem essas affecções.

526. Divisão dos sentimentos mOloaes. - Têm·
se distinguido os sentimentos moraes em duas classes, con·
forme se referem ds nossas P1'op1'ias acções ou ds acções da
outrem.

-Relativamente a nossas proprias acções, modificam-se os
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sentimentos, conforme a acção é por fazlw ou está feita. No
primeiro caso, experimentamos por um lado certa attracção
para o bem (quando a paixão não é assás forte para a suffo
cal' ), e por outro lado uma repugnancia ou aversão para o
mal ( mais ou menos attenuada, segundo as circumstancias;
pelo habito ou pela violencia do desejo). Esses dous senti
mentos não receberam do uso nomes particulares: é o senti
mento do bem e a ave?'são ao mal.

527. Satisfação mOI"al, BI"rCpcndimento, re
mOI"SO. - Quando, pelo contrario, a acção é effectullda, o
prazer que delIa resulta, se procedemos bem, é chamado sa
tisfação mm'al, se procedemos mal, remorso ou m'rependi
menta.

O remorso é a dôr pungente, e, como o indica a palavra, a
mm'dedu?'a 1 que a:ffiige o coração depois de um acto culposo.
Este soffl'ímento póde-se encontrar até mesmo naquelles que
nenhum pezt\r sentem de haver praticado o mal, e que o
tornariam a praticar. Não tem caractet' algum °moral e deve
ser considerado com uma espede de castigo infligido ao crime
pela propria natureza.

Montai&"M pintou de modo admiravel as angustias e os
espinhos do remorso :

Parecia a este homem, diz-nos elie, falIando de um culpado que se
suppunha descoberto, que através de sua mascara e das cruzes de seu
casaco ir··se-hia ler até em seu coração suas secretas intenções, tão mara
vilhoso é o esforço da consciencia. Elia nos faz Lrallir, accusar e com
bator a nós mesmos, e, em faUa de testemunhas estranhas, ella depõe
contra nós. .

Occultum quatiens animo tortore (lagellum 2.

Este conto anda na boca das crianças: Bessus Preonien, reprehendido
por ter de proposilo derribado um ninho de pardaes e haveI-os matado,
dizia ter tido razão, porque esses passarinhos não cessavam de o accusar
falsamente da morte de seu pae. Este parricida, até então tinha-se con
servado occulto e ignorado; mas as furias vingadoras da consciencia o
fizeram descobrir áquelle mesmo que devia sofl'rer a penitencia. )

... Todo aquolle que espera a pena sofirea·a, e todo aquelle que a
mereceu es era-a. A maldade fabrica tormentos contra si, como a vespa
ferroa e oflende a outrem, porém mais a si mesma; porque perde o ferrão
e sua força para sempre 3.

Diz tambem O m~smo Montaigne com admiravel energia:
-+

1 Da palavra latina "Iordere, romorso,
morcJer ús dentadas.

2 «Fustigam-nos com um azurrague

secreto, seudo '1 alma seu proprio car
rasco) JauaJ, sec. XJU, v, 195.

3 Mautaigne, Ensaios, liv. II, cap. V.
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A maldade euvena·se com seu proprio veneno. O vicio deixa, como uma
ulcera na carne, um arrependimento na alma que se arranha e se ensan
guenta sempre a si propria.

o a?'?'ependimento tamb1m é, como o remorso, um soffd
'mento que nasce da ma acção; 11 esta, porém, junta-se o
praze?' de a hayer commettido, e o clesejo (l:ienãO a firme reso
lUÇãO) de nunca mais cornmettel-a.

O arrependimento é UlUa tristp.za da alma; o remorso é uma
tortura e uma angustia. O arrepedimento é ja quasi uma
virtude; o remorso n:m castigo; mas um conduz ao outro, e

'quem não sente remorda nã::> póde ter arrependimento.
Montuigne pintou não menos energicamente as alegorias da

boa consciencia.

rIa, diz elle, não sei que congratulação de fazer bem que nos alegra a
nós mesmos. e uma altivez generosa que acompanha a boa cansciencia.
Uma alma corajosamente viciosa póde ao acaso revestir-se de sinceridade,
mas não dessa complaceneia c satisfação. Não é um prazer mesquinh
sentir-se preservado do contagio de um seeuIo tão estragado e dizer com
sigo: (( Quem me visse até dentro da alma não me acharia ainda culpado
nem da affiicção e ruina de ninguem, nem de vingança ou inveja, nem de
oftensa publiclt das leis, nem de innovações e disturbios. nem de falta ele
palavra. " » Estes testemunhos da conscieneia agradam, e nos é grande
beneficio este gozo natural, e o unico pagamento que nunca nos falta I.

52~. Sentimento da hOD.oa, vc."g·onlta.-Entl'e
os l:ientimentos que :são Jlrovocados pOl' nossas prupI'ias acç0es
dous existem, que São os auxiliares nuturaes do sentimento
moral, ou que lhes São mesmo pal'tes p.ssenciaes: é o senti
mento da honm, on o sentimento do peJ·o.

O pejo é o sentimento opposto ao da honra: é o que expe
riwentarnos 11uando praticamos uma acçãO que nos rebaixa não
só aos olhos dos outros, mas aos nossos proprios oluos. Todo
o remorso é mais ou menos acom panhé1do de pej o : entre
tanto o pejo é maior nas acç0es que parecem o sigual de certa
baixeza de alma. Por exemplo, teremos mais pejo de haver
mentido que de haver espancado, de haver enganado ao
jogo, que de nos havermos batido em duello.

O que é ~ honra? E' um principio que nos determina a praticar as
acções que nos elevam a 110SS0S proprios olhos e a evitar as que nos
l'ebaixam. O principio do dever governa pura e simplesmente sem que
haja questão de nós mesmos. O principio da honra nos determina segundn
a idéa de nossa grandeza. A virtude não faz cabedal da grandeza: é
grande sem que o saiba e pense. Algllmas vezes a virtude exige o saeri
ficio da grandeza, e, quando se tem laltado ao dever, ordena a hllmilhação 2 ;

r:Montaigne, Ensaios, Jiv. lIT, cap. n.
2 Esta expressao é talvez llm pouco

fortg: lIunca ha humil.haçjjo em reparar
'0 mal que oe fg.; mus sob o pOIllO dA

vista do mundo, julga-se a gente muita
vez humilliado em reconhece,· que s"
errou.. di.Lr sRti~façõe~, etc. E n justiça,
todavia, o exige em certos cu~os.
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a honra nunca vai nté lá. Muita vez até faz-nos sacrificar deveres gra·
vissimos á uma idéa falsa e exagerada de nossa prnpria grandeza. A. honra
é, pois, um principio moral mui insufliciente e incompleto... E', além
disso, um principio superior ao desejn da reputação e até da estima: pois
que a honra não requer ser approvada; tp.m de commum com a virtude o
satisfazer-se em si mesma. E' tambem differente do principio do amor pro
prio, Consiste o amor proprio em amar a si mesmo, grande ou pequeno,
e deliciar-se com a superioridade propria. C"nsifOte a honra em fazer
cabedal só do que é grande, não dos grandes talentos e das grandes van
tagens da natureza, mas un;camcnte dos grandes sentimentos e das bellas
acções 1,

Por isso mesmo o pejo 11em sempre é uma medida exacta do
valor moral das acçõeti; pOl' menor bl'ilho que tei1ha o ho
mem, bem depressa fi1z por despojai-o de todo pejo; é o que
acontece, .por exemplo, em relaçã/.l Ú, prodigalidade, á dis
solUÇão, á ambição. Pratica· se o mal, 11ão sem remorsos,
mas com certa ostentaçã.o que suffOl;a o sentimento do pejo.

Independentemente do sentimeutos que acabamos de enu
merar, que '&'0 ou os movei:l, ou os resultados de uo~sas_

acções, sentimentos ha que brotam do juizo que o homem tem
de si mesmo: por exemplo, a estiilla 0U o desprezll de si
mesmo. Oomo, porém, sejam estes sentimentos effectivamente
do mesmo g'euero que os que experimentamos pelos outros
homens, examillal··os-hemo:l sob e:ste segundo aspecto.

529. SYlul)athia, benevolencia., estima e des·
p."ezo. - Ati difterentes t'Ónnus do seu timento moral em :lua
relaçüo com aS acçõe's de outrem 'ao cambiantes delit;ados cuja
definiçãO pertence, de alguma sorte, mais á litteratnra do
que á sc;encia, SãO os diversos gTáos de prazeI' 011 de pezar,
de amol' ou adio, suscitados eUl nós pela vista ou pela nar
ração das acções presentes ou preterit~s, e modificadas pelus
diversos juizos que fazemos a respeito des:las acçOes. Sympl\
thia, antipathia, benevoler.cia, estima, desprezo, respeito,
eu til usiasmo e i ndignu.çao: taes sãú as diversas expres~ões

pelas quaus exprimimos os diversos sentimentos da alma em
presença da virtude e do vicio.

A sympathia é a disposiçãO para sentir as mesmas impres
sões que os outros homens: sympathisar com u alegria delles
é partilhar dessa alegria; sympatllisar com a dor é partilhar
dessa dor, PÓde succeder que syrnpathisemos com os defeitos
dos outros homens, toda vez que são os mesmos que os nos
sos; mas em geral os h()illens Ílympathisam, sobretudo, com
as boas qualidades, e só sentem anypathia pelas más: No

1 Esta passagem é extrahida de 110 so lino d~ F4l/lil'ia, VI lição.
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Útheatre, todos os espectadores, bons ou máos, querem vêr a
virtude recompensada e o crime punido. O contrario da sym
pathia é a antipathic. A sympathia é um sentimento tão vizi
nho ao s6ntimento moral, que um engenhoso philosopho
escossez, Adam Smith, fundou sobre este principio um sys
tema. moral de que já falIamos acima (519).

A be'Rtévolencia é a disposição para querer bem aos outros
homens. A estima é uma especie de benevolencia, misturada
de juizo e reflexão, que experimentamos pará aquelIes que
procederam bem, e se, se trata principalmente das virtudes

. medianas e convenientes, se se trata devirtudes mais elevadas
e mais di:fficeis, a estima converte-se em ?'espeito: se se
trata de heroismo, o respeito complica-se de admiração e en
thusiasmo; a admiração é o sentimento de pasmo que nos
fl:lz experimentar tudo quanto é novo e grandioso, e o enthu
siasmo é o mesmo sentimento mais apaixonado, e nos ele-

_-vundo de alguma sorte a nós mesmos, como se um deus exis
tisse em nós 1. Odesprezo é o sentimento da aversãO que expe
rimentamos por aquelIe que obra mal, e principalmente em
se tratando de acções baixas e verg'onhosas. Quando se
trata de acçOes condemnaveis, mas não odiosas, o senti
mento que experimentamos- é o do vitupe?'io, que, como a
estima, está mais proximo de ser um juizo que um sentimento.
Quando se trata finalmente de acçOes criminosas e revoltantes,
o sentimento que provocam é o hOr?'o?' ou a execração.

530. O ..eSlteito. - Entre estes differentes sentimentos,
ha um principalmente, que merece ser estudado com parti
cularidade e do qual o philosopho Kant deu uma analyse
belIissima; é o sentimento do respeito. Reproduziremos aqui
resumidamente os pl'incipaes resultados dessa analyse.

o respeit'J, diz Kans \ dirige-se sempre ás pessoas, nunoa ás cousas.
Podem as cousas excitar em nós a inclinação e até mesmo o amor, quando
são animaes (por exemplo, cavallos, cães, etc. l, ou med'J, como o mar,
um vulcão, uma fera, mas nunca respeito. O que mais se assemelha a
este :oentimento é a aãmil'ação, e esta, como allecção, é um pasmo que as
cousas podem tambem produzir, por exemplo, as montanhas que se elevam
até ao céo, a grandeza, a multidão e a distancia dos corpos celestes, a
força e a agilidade de certos animaes, etc. Tudo isso, porém, não é res
peito. Um homem póde tambem ser um objecto de am,)r, de medo, ou de
admiração, e até de pasmo, sem que seja por isso um objecto de respeito.
Sua jovialidade, sua coragem e sua força, o poderio que deve á posição
que occupa entre os outros homens, podem inspirar-me estes sentimentos

1 Enthusiasmo de Evlloua{<xÇlll J (EV IlE<ji :~lv<Xt );

2 Kant, ent'illa da ra;ão pratica, t~aduc. fl'auc. de J. Batni, p. 262.
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sem que eu sinta interiormente respeito por sua pessoa. Inclino·me pe
rante um grande, dizia Fontenelle ; meu espú'ito, porém, não se inclina.
E eu acrescentarei: Perante o humilde burquez, em quem vejo a hones
tidade do caracter levada a um gró.o que não encontro em mim mesmo,
meu espirito se inclina, quer eu queira quer não, e por mais erguida que
traga a cabeça para lhe fazer notar a superioridade de minha posição.
Porque é isso? Porque seu exemplo me faz lembrar uma lei que confunde
minha presumpcão, quando a comparo com o meu proceder, e cuja pratioa
não posso considerar impossivel, pois que tenho debaixo dos olhos um
exemplo vivo. Se tenho consciencia de ser honesto no mesmo gráo, ainda
assim subsiste o respeito. Com effeito, como tudo quanto é bom no ho
mem é sempre defeituoso. a lei, tornando-se' visivel por um exemplo, con
funde sempre meu orgulho; porquanto a imperfeição de que poderia estar
eivado o homem que me serve de estalão não me é tão conhecida como a
minha, e assim apparece-me sob um aspecto mais favoravel. O respeito
é um tributo que não podemus rE:CUSal' ao merito, quer queiramos quer
não; bem podemos niio o deixar transparecer, mas não nos poderiamos
impedir de sentir interiormente.

O respeito é tão pouco um sentimento de prazer que ninguem se lhe
entrega de bom gl'ado, em attenção a um homem. Como que se busca al
guma cousa qtle possa alliviar a carga, algum motivo de censura que com
pense a humilhação causada pelo exemplo que se tem debaixo dos olhos.
Os mortos mesmo, sobretudo quando o exemplo que nos dão parece ini
mitavel, nem sempre estão ao abrigo da critica. A propria lei moral, a des
peito de sua imponente magestade, não escapa a esta inclinação que temos
para. nos defendermos do respeito. Se nos apraz rebaixaI-a até á classe de
nossa inclinnção familiar, e se n6s nos esfo"rçamos ao ponto de fazer dessa
lei um preito favorito de interesse bem entendido, não é para nos livrarmos
desse terrivel respeito, que nos recorda tão sev'eraraente nossa propria in- .
dignidade? Por outro lado, porém, o respeito é tão pouco um sentimento
de pezar, que, quando uma vez temas calcado nossa présumpção dando a
este sentimento uma influencia pratica, já não é possivel que nos cansemos
de admirar a magestade da lei moral, e nossa alma crê que se eleva tanto
mais, quanto mais vê esta sauta leI elevar-se acima de si mesma e de sua
fragil natUl:eza. GrandeS talentos, juntos a uma actividade não menor,
podem, de facto, produzir tambem respeito, ou pelo menes, um sentimento
analogo; isto é de todo o ponto conveniente, e parece que a admiração
seja aqui identica a este sentimento. Olhando-se, porém, de mais perto, no
t!\r-se-na que, como é sempre impossível fazer exactamente a parte das
disposições natUl'aes e a da cultura ou da actividade pessoal, a razão nol-a
apresenta como o fructo provavel da cultura, e por consequencia como um
merito que rebaixa singularmente nossa presumpção, e torna·se para nós
uma advertencia viva ou um exemplo a seguir, tanto quanto em nos caiba.
Não é, pois, s6mente admiração o respeito que mostramos a um homem de
talento, e que se dirige verdadeiramente á lei que seu exemplo nos re
corda. E o que prova tambem é que. logo que o commum dos admiradores
se julga informado da perversidade do caracter ele um homem desta ordem,
renuncia a todo sentimento de respeito para com sua pessoa, emquantu
aquelle q.ue é verdadeiramente instruido continúa sempre a experimentar
este sentimento, ao menos pelo talento de tal homem, porque estã empenhado
em uma obra e segue uma vocação que de alguma sorte o põe no .lever
de imitar o exemplo que tem diante dos olhos.

531. O papel do sentimento na. mOl'al : o es
toicismo de Kant.-Já vimo!:! acima (bIS, 519) que o
sentimento é um principio insufficiente para. fundar a
lei moral. Quererá isto dizer que deva ser completamente
evitado e tratado como inimigo? E' o deftjito da moral de
Kal1t o de atirar uma especie de desfavor aos bons senti-



106 MORAL THEORlCA.

mentos P- ás inclinações naturaes que nos conduzem ao bem,
espontaneamente e sem esforço. Elle s6 reconhece o caracter
da moralidade onde existe obediencia ao dever, isto é, esforco
e luta, o que ilO plica defini ti 'lamente resistencia e l'eb~lliã.ô,
porquanto a luta suppae li obstaculo. Quet' elte nos dar a
verdadeira idéa do dever da conservação pessoal: represen
tar-nos-ha o homem chegar pelo desespero até a horrori
sar-se da vida, mas trillmphaudo desta misanthropia feroz e
consentindo em vivet' apenas pelo respeito á lei. Quer ou
trosim pintar o verdadeiro dflvel' para com os homens: re
pre.sentar-nos -ha tllna alma naturalmente fria e insensivel,
a qual, sem caridade e sem fraqueza, faz o b~m dos outt'OS,
porque é seu dever, e por nenhum outro motivo. Qualquer
outro amor, além dt:> q ue se manifesta por actos exteriores, é
uesa bonado por elIe sob o UGme de amOl' pathologico. Chega
até a despojar a commovente pl1rase do Evangelho: «Amai-vos
uns aos outros» de toda a chamma de caridade interior para
reduzil-a exclusivamente as obrig-ações externas, esquecendo
esta admiravel palavra de S. Paulo: ({ Ainda quando eu
désse todos os meus bens p;jrl.l serem distribuidos pelos
pobres, ainda quando eu entregasse meu corpo para ser quei
mado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá ».

Semelhante moral teria o effeito de inspirar-nos escrupulo
e rp-morso por nossos bons sentimen tos,e até parece itppossi vel,
se não GS ha máos. O dever é ahi por toda parte representado
como sendo exclu.sivamente uma ordem, uma diSCiplina.
Esta ~oacção, porém, suppae evidentemente uma resistencia
da sensibilidade. Se não tivessemos paixões, o que teriamos a
vencer? Quem ~e não deleita com os pruzeres da mesa, delles
se priva naturalmente, sem que seja necessaria a coacção da
lei; quem não é apaixonado pelo jogo não carece do preceito
que prohibe jogar; quem nunca experimentou o desejo da
vingança nilo pensa na lei que prohibe ving'ar-se.

Seda, pois, mistet' não:;6 lastimar seus bons sentimentos,
mas ainda desejar tel-os mãos, a querer-se attingir a verda
deira moral. Nes~a doutrina ha tambem eleitos e re
probos; com a differença, porém, de que os eleitos são os que
nascem com vicias, os reprobos os que '" Providencia fez
bons, caritativos, naturalmente sincel'os, uaturalmente co
rajosos. Aquelles podem dar a si mesmos um verdadeiro valor
moral; estes desfl"U~tam uma natureza feliz, mas o merito
e a moralidade lhes são vedados.

Como se vê, llPsta moral ha uma especie de jansenismo
repllgu lllte, que de.spe de suas gt'aças e bellezas a virtude,
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onde apenas "ê coacção e cega obediencia, em vez de alegria,
felicidade e attractivo. E' a virtude do monge, para a qual a
regra é tudo. NãO é ~ssa a virtude dos Gregos, de um 80
crates, de um P1i:ltão, de um Fénelon (este tal.llbem é um
Grego), virtude accessivel e branda, virtude aml\Vel e nobre,
virtude misturada de ryth mo e de poesia: 'o ,!,tÀóao,!,oç (J.Ouat"óç;
o sensato é um musico. Não é a' virtude cllristã, virtude
de ternura e de coracã.o, virtude de d(~dicaCão e de fraterni
dade: ({ Amai-vos nós aos outros. » K'lUt teve razão em não
admittir um superfluo acima da virtude 1; commetteu o erro
de não admlttir esse superfluo tão necessario que é o proprio
amor da virtude.

Poder-se-hia receiar qUE' a reivendicllçaodns dil'eitos do sen
timento viesse enfraquecl1r o principio da mornlidade, isto é,
a energia da acção iudividual e o livre esforço da voutade.
Seria chimerico o receio. O predominio dos bons instincto:l,
nos melhores bomens, deixa ainda um lagar assás grande aos
mãos para que reste, e indefinidamente, urna margem Sll:ffi

ciente ás obrigações ilOpel'iosas da lei e ás conquistas momes
do livre arbitrio. Quanto melhol' aq uiuhoado houverdes sido
pela natureza, tanto mais vos cone a obri<;"ação de augmen
tal' esse bem natu mI por vossos esforços para conq uistardes o
que vo::; falta, Os bons sentimentos, esses mesmos são tambern
uma materia para a luta E: para o aperfeiçoamento moral,
porquanto podeis ter de lutar contra suas proprüJs teutações ;
com effeito, a sensibilidade é um laço ao mesmo tempo que é
um dom. Se é um bem amar os homens, IIhi estão a raz~o

e o dever par vos advirtir de que não convelll sacrificar a
virtude austera da justiça a virtude amavel da caridade.
Se é um bem amar a familia e os amigos, não o é menos
obrigatorio não lhe sacrificar nem o bem dos outros, nem
mesmo o interesse de vossa propria virtude.

Nilo se truta de substituir, pois, a mOl'al do devei' pela moral
do sentimento; apena::; nos levantamoi1 contl'/i a exageração
de Kant, que exclue inteiramente o sentimento do dominio
da moralidade, e frequentemente parece confundir na moral
o meio com o TIm. O filll é chegar a serem bons. Se DeliS co
meçou por nos fazer taes, dispeo3ando-nos de uma. parte dos
esforçus pam chegar ao filO, seria uma moral imperfeitíssima
aquella que encontl'asse meio de se queixar, que equiparasse

1 Kant não admilte que acima do
dever propriamenle dito haja um domi
nio livre (por exemplo, a dedicação), que

Dão é estrictameule obrigatorio. A es e
respeilo somos da sua opinião. Em moral
Ililo ha IlIxo. (N. sobre este asslImpto o
Ilesso livro a J.fo,-al, liv, 11, cap. II.)
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os bons e os máos sentimentos, 6 constituisse até um privile
gio 6ill favol' destes.

O sentimento, diga Kant o que disser, não é, pois, o inimig'o
dl1 virtude; lhe é, pelo contrario, o ornamento e a flôr. Aristo
teles foi ao mesmo tempo mais humano e mais verdadeiro
quando disse: « O homem vil't,uoso é aquel1e que se apraz
em praticar actos de vÍt'trrde ». Nilo basta ser virtuoso; é pte
ciso tambem que o cOl'ação ache prazer em o ser. Se á na
tureza já aprouve fazer por nós os primeiros gastos, seria ser
muito ingrato querer-lhe mal por isso.



CAPITULO IV

A virtude•

.A regra das acçOes ;humanas, dissemol-o, é o dever. Conhe
cemos esta regra pela consciencia,. effectuamol-a pela liber
dade. Este cumprimento d& .lei, em sendo persistente e fiel,
é o que se chama a vi1'tude. E, portanto, a virtude o objecto
da vida humana, o fim que o homem /le propõe attingir e
realisar neste mundo.

A precedente definição basta pan~ dar-nos uma idéa geral
da virtude; mas, para que se lhe compreheudam melhor os
caracteres, examinemos as diversas definições dadas pelos
pbilisophos e que, pela mór parte insufficientes, têm todavia
o merito de exprinür os differentes aspectos do objecto de que
procuramos fazer uma idéa completa.

532. A virtude é uma. sciencia..-A primeira defi
niçãl) que se apresenta a nosso exame é a de Socrates, da qual
Platão se serviu, ou pelo menos tomou II idéa e a desenvolveu
profundamente. A virtude, dizia elIe, é a sciencia 40 bem,.
o vicio é a ignomncia deUe.

E' incontestavel, por uma parte, que a sciencia do bem é
essencial á moralidade; com effeito, como se poderia fazer· o
bem sem o conheoer? Ê, além disso, certo que o vicio procede
muitissimas vezes da ignorancia; por isso é de summa im
portancia esclarecer os homens para os tornar melhores.
Demais, posto que seja evidente que, quando julgamos os ho
mens, devemos levar em conta o estado de /lua consciencia, e
que quem ag'e sinceramente segundo sua consciencia não tem
de que exprobl'ar-se, não é menos verdade, por outro lado, que
se não póde chamar vi1'tude, no sentido proprio do termo, o
cumprimento do mal, ainda quando o mal é tomado pelo bem.
Poder-se-ha desculpar o fanatismo de um Bruto, ou de um
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Ravaillac, se obraram sob a inspiração da consciencia; mas
llinguem ha que lhes considere a nr.ção como um acto de
virtude. Não se ha de dar eRte bello nome a uma boa von
tade cega, a decorosas int.enções funestas. Deve-se, portanto,
reconhecer que o conhecimento do bem é uma das condições
essenciaes da virtude.

Tlles 8ão as razões que se p'Jdem dar em favor do principio
de Platão; mas não bastam para o justificar completamente,
porquanto Platão não di", s6mente que o conhecimento é indis
pensavel á virtude, mas que é :, propria virtude, o que é
evidentemente excessivo e contrario á experiencia. Não basto.
conhecer o bem, é mister quereI-o. Não basta querei-o em
geral, é mister esforçar-se em exercel-o e, é este esforço que s{'l
p6rle considerar como a origem da mOl'alidade hnmana, Video

+-__-'II.eliora proboque, deteriom sequor 1 diz a Jlfedéa de Ovidi.o:
« Não faço o bem que amo, e faço o mal que detesto », diz

. Racine traduzindo S. Paulo. Estas duas phrases celebres expri
mem um estado psychologico inconciliavel eom a theoria de
Platão. Este não ignorou s5melhante estado: até descreve-o
no seu dialogo das Leis, e entretanto não renuncia á ~ua theo
ria. « Eis ahi, diz elle, a maior ignoranci1J. : quando, embora se
julgue que uma cousa é bella ou boa, em vez de a amar,
tem-se-lhe aversão, e tambem quando ama-se e abraça-se
aq uillo q ue se reconhece máo e inj usto !. » Eis ahi o facto bem
reconhecido e perfeitamente descripto. Não será, porém, qua
lificaI-o singularmente chamar a esta oppuSiÇãO da razão
e do desejo a denadeira ignorancia? Será ignorancia co
nhecer q ue uma cousa é má e preferil-a, q ue uma cousa é boa
e ev:ital-a? Por isso Platão recusa de ordinario admittir que
o homem que faz o mal t~nha verdadeiro conhecimento do
bem. Rejeita esta expressão de todll.s as linguas: « ser ven
cido pelo prazer». Pergunta se. o homem póde fug-iL' volun
tariamente do que el1e sabe y. ue lhe é bom ou vantajoso, ou
buscar voluntariamente o fl. ue elle sabe que lhe é máo ou
nocivo, esquecendo que o b Jm ou o máo nem sempre são a
mesma cousa que o util e o nocivo, e sobretudo que o prazer
ou a dôr. Assim é que este!; principioR o arrastam para conse
q uencias desagrada veis. Elle aflirma q ue a maldade é in vo
luntaria. « Ninguem, diz dle, é máo porque o 'queira ser,
torna-se talou por má dispo,;içãO do corpo, ou em cousequencia
de má educação, infelicidad8 que a todos póde acontecer, em

. 1 Vejo e approvo o melhor, e raç~ o 2 Leis, liy. lJI.
pelOr,
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que lhes peze. » Sem duvida, isso é verdade em muitissimos
casos, mas não em todos e pód~-se até dizer de um modo geral
que, se em todos, os homens existe uma parte de vicio que
procede da ignorancia, outra ha que nasce da vontade.

533. A. Vil'tltdc é tuna hat'tnonia.- Se Platão se
enganou, ou pelo menos se foi além do verdadeiro reduzindo
a virtude á sciencia, em compensação patenteou de maneira
admiravel um dos caracteres essenciaes da virtude, uma de
suas feições mais amaveis: a ha1'monía, o accm'do, o equi
lib1'io, que ella estabelece na alma. A virtude, diz elle, é li.

saude da alma, o vicio lhe é enfermidade. A vida do homem
tem necessidade de numero e de harmonia; o sensato é nm
musico.

Esta bella idéa da ordem e do accord0 na vida, como lei
suprema da virtude, é absolut.amente c~ntraria á doutrina
exagerada dos mysticos e dos estoicos, para a qual a virtude
é a renuncia, o desapeg'o, a morte de si mesmo i. Não é bas
tante desprender- 'e dos vicias e dos excessos das paixões j con
veria tambem separar-se da origem de todo o vicio e de toda ã
paixão, isto é, do coqJO, da vida exterior que semeia as tenta
ções sob nossos passos. Eis a alma reduzida a si só. Estará
ella tranquilla t'l segura? Não; porque a origem das pfl.ixões e
dos desejos permanece tambem na sensibilidade. Será. mister,
pois, estancaI-a, desviando de seu coração, quanto pol'sivel,
todos os sentimentos. Apropria intelligencia, porém, não
será a seu turno o principio de mil vicias: á duvida, o orgu
lho, a falsa sciencia 7 Cortemos, pois, mais esta raiz enferma.
O q ue resta? Eu e minha vontade. Vã illuaM? Emquanto
subsiste o eu, vive nelle o amor proprio, e sabe assumir as
fórmas mais mudaveis e menos reconheciveis antes de morrer
por si mesmo.

Nada tão occulto como seus designios, diz la Rochefoucauld, que o co
nhecia; bem nada mais habil que seu procedimento; suas delicadezas não
se podem representar; suas transformações excedem as da metamllrphose,
e SE:ns requintes os da chimica. Vive de tudo e vive de nada: accommoda-se
ás cousas e ó. sua privação; passa até para o partidC' das pessoas que lhe
fazem guerra, entra em seus designios e, o que é admiravel, odeia-se com
elies; conspira para a sna perda, trabalha para asna propria rui na, não
cuida senão ele ser, e uma vez que seja, quer ser seu inimigo. Não é, pois,
de admirar, se se junta algumas vezes ó. mais rude austerid-ade ou se en1,ra
com tanta audacia em sociedade com ella para se destruir; porque, ao mesmo
tempo que se arruin a em um-logar, se restabelece_ em outro 2.

1 Não criticamos aqui sen,lo os exces· 2 La Racheroucnuld, MlLXimées. (Ed.
sos do mysticismo, e não o que elle tem HachAtte, t. 1, pag. 243.)
de legitimo.
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Eis O inimigo que cumpre suffocar, se se quizer sorprender
em sua origem o principio donde nascem todos os desregra~

mentos. Desde, porém, que fôr destruido, se ha quem o consiga
( o que é impossivel), ter-se·ha destruido o proprio homem
e nada mais restará. Isto não é virtude: que a razão aconse
lha e confessa, é um phantasma para atemm'ism' a gente,
e é impossivel que a perfeição de um ser consista em des·
truir-se. Estes differentes excessos silo aquelles em que se
deixaram arrastar os alexandrinos i, os quietistas 2, os falsos
mysticos S de todos os tempos, e mesmo, sob um aspecto diffe
rente, os proprios estoicos, quando, exagerando o principio do
dever, recommendavam a subtracção de todas as paixoes.

Fallando humanamente, não nos parece que a virtude exija
outro desprendimento, que o do mal, e, comquanto seja verda
deiro dizer que cumpre vigiar o mal em sua raiz, convem to
davia não esquecer que no homem a origem do mal é ao
mesmo tempo a origem do bem. Tomo por testemunho o pro
prio corpo, esse grande inimigo, segundo os mysticos. Sem
duvida não ha quasi meio. de rehabital-o, como se houvesse
necessidade disso, e nem tivesse perdido seu credito; mas, sem
cahir nos sonhos de certos materialistas illuminados, póde-se
fazer observar simplesmente que o corpo é tão util ao homem
como p6de ser prej udicial. O mesmo succede com o senti
mento, com a paiXãO, com o homem todo iuteiro. O que
importa não é supprimir os instrumentus, as molas de nossa
actividade, destr.uir apropria acti vidade e fazer do homem
antes do tempo l~ma arvore morta; é ensinar o homem
a usar convenientemente de todas estas cousas, conhecer-lhes
o valor em particular, estimaI-as e cultivaI-as consoante a
excellencia deIlas. Assim a razão declara que o corpo deve ser
o servo da alma, e não a alma a serva do corpo; mas um servo
é um inimigu. Diz-nos ena que todos os sentimentos que nos
ligam ávida, á família, á patria, ao genero humano, devem
ser respeitados nos limites fixados pela razao; diz-nos
mais que é beIlo cultivar a intelligencia, mas sem pre
juizo da actividade e da virtude. Dest'arte uma sã moral per
IDitte ao homem fazer uso de tudo quanto encontra em si
mesmo, sob a vigílancia e a censura da consciencia. A vir-

1 Os .alexandrinos, philosophos da
e~cola de Alexandria renovaram o sys
toma de Platão interprotando-o no son
tido do mysticismo orioutal.

2 Os quietista, seita heroLica do X VII
seculo, fundada por Molinas, e a qne so
associaram a trad. de Guyon e Feuelos.

Essa escola exigia um amor divino tão
pouco o tão desinteressado quo attingill
o ponto de t9rnar-se índia'erente á salva
ção.

8 Sobre os falsos mysticos, veja-se
o bell0 livro de Bossuet Itl$truction sur
los étllts d'oraisoll.
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tllde, assim entendida, já não é mais a guerra violenta do
homem contra si mesmo, a separaçs'o do que é unido pela
natureza, uma subtracção impossivel do que é indispensavel á
vida: é uma bella luta contra a tyrannia do corpo, contra os
excessos das paixões, contra as pl'esumpções da sciencia, con
tra as tentações de nossas faculdades, q ue aspiram todas fi. sa
hir de seu papel e fi. deslocar-se de sua classe; é um equilibrio,
uma harmonia, uma paz, imitadas da paz e da harmonia
do uni verso.

E' ainda neste sentido que se póde dizer, com Platão, que
a virtude é a imitação de Deus; porque, sendo Deus o prin
cipio de toda a ordem e de toda a harmonia, estabelecer
em nó;:; a ordem e a harmonia é imital' a Deus, tanto quanto
nos é possivel.

534. A vbotudc, habito e justo meio. - Depois
de Platão, Aristoteles definiu a virtude « um habito »), Tam
bem é urna excellente e justa ponderação. Um acto parti
cular pMe ser bom, mas não é a virtude. A disposiçãO para
praticar ·de longe em long'e alg'uill acto de virtude tambem
não é a virtude; se l'\ssim fôsse, todos os homens seriam
virtuosos. E' mister uma disposiçãO constante, seguida do
effeito, a bem fazer. Este modo de vêr completa e precisa o
de Platão. O que é o equilibrio de todas as faculdades da
alma? E' o habito de cada uma dellas, em particular, de não
ultrapassar seus limites legitimos. O eguilil:lrio da alma não é
o estado de um momento, é um estado constante que nasce do
habito. Não se deve, porém, confundir o habito com a rotina.
Ns.o é vit'tuoso quem, águiza de maquina, faz sempreamesma
cousa e do mesmo modo, sem se importar com o motivo de suas
acções: é aquella « sombra de virtude» de que falla Platão no
Phedon (crxlor. cXpE,~Ç). A verdadeira virtude tem sempre consciencia
de si mesma, ainda quando é fi mais facil e mais natural.
A virtude para se tornar um h3.bito deveu a principio não
o ser; foi um esforço, que, muita vez victorioso, tornou-se
facil. A definição de Aristote1es exprime a victoria e nllo a
luta. E, com effeito, a luta ainda não é a virtude, mas o es
forço daquelle que a elIa aspira. « Os deuses, diz Hesiodo, coI·
locaram o prazer 8 a dôr adiante da virtude. »

A esta definicão da virtude acrescenta Aristoteles üut.ro
característico, o 'do justo meio. E' esse um principio justo, mas
mui vago: porque onde existe o meio? Eis a questão, Diz
nos Ari toteles que, ua detel'Lninação do meio, é mister atten
der a todas as CirClll11stancias que acompanham a acção. O

JANl<T( .Philosophia. T. II- 8
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que é o meio para este não o é para aquelle. Esta formula
equi vale a dizer q ne em tudo se deve procu rar o conveniente,
isto é, o que é bom. Ella uão serve, pois, para fix.ar de
modo mais exacto o ponto justo onde deve mirar a virtude;
mas da-nos entretanto um camcter extrinseco, que não deixa
de ter importancia.

Registremos tarubem ou tras definições da virtude, mais
modernas.

535, Out.oa.s tlefinicões.- Malebranche define a vii'
tude o amo)' da ol·dem. Nao é falsa esta definicao, mas convem
ser explicada. Sem duvida deve-se amar a' ordem, IDas o
essencial da vil'tude é a vontade energica de conformar-se
com a ordem. Q'1e esta vontade seja auxiliada e olicitada
pelo amor, admitto; mas não se deve confundir com este;
sem o que, a virtude seria apenas uma disposi~.ãO natural,
mais ou menos viva, e não um hubito adquirido pela von·,
tade. Assenta o principio deste erro e'n urna confusão já
assigualada acima (231) entl'e o de::iejo (~FI vontade; mas,
se aqui se entende por amor da ordem 11111 hubito ádquil'ido
relo esforç(), será 11111i verdadeiro dizer que a virtude consiste
em aUlar a ol'dem e nella encontra o pl'uzer.

Spinosa define a virtude pelo POdOl', e o poder é « o esfol'ço
que faz a alma para pet'::ieVel'ar em seu ser e acre ·ct;mtal-o».
Esta definição é verdaoeira em UIU sentido, porque é certo
q ue a virtude é uma fOl'r;a, e q ue esta fOI ça consiste em con
servar e augmeutal' a perfeição humaua; é rnidter, porém,
acrescentar que e:;te poder é livre, e lião, como pensa Spi
nosa, sómente o rlesenvolvimentü necesdario da natuI'ezf1 das
cousa8.

Outra definição da virtude é ii de Dd.vid Hume, que dá
este nome a toda qualidade agradavel 011 util a nÓd e aos
outros. E' esse, com effeito, () sentido de vi1'tus entre os
antigos, posto ql1e este termo fôsse mais commU!D!Dente ap
plicado ás qualidades enel'gicas. Esta definição destroe a
idéa de virtude a tal ponto que edte philoiiopho vai qUll::li
até reduzil a ás vantagens do COI'pO e do espirito: assim, a
saude, a belleza e a alegl'ia serão virtudes.

UtúêL idéa !Dais verdadeira da virtuue é a de Kant, qlle
nol-a reprêsenta ClJmo Um\L obediencia ás determinações da
razão. O homem divide-se. entre a l'êlZi=10 e a sensibilidade, mas
estas não actu"m sobre elte da mesmll. mane.im ; UlUa arrasta,
a outra ordena; p)r isso que a ::iensibilidade ill'l'aStl:l., é que
a ra7.ão ordena, toma uma fórma imperativa e se apresenta
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como uma disciplina; se a vontade não fôsse repartida, bas~

taria que a razão se mostrasse para ser seguida; mas as
seducçoes da sensibilidade é obrigada a oppôr uma especie de
constrn.ugi mento, nã') ma teria!, ma moral, isto é, uma ordem
e ,uma disciplina, O mando chama-a obedieucia. Esta maneira
de l'epresentar a virtude não a rebaixa, e nem deve humilhal' o
homem: pois que a obedieucia â. l'azão não é servilismo, e só
é humilhante a escravidão. 'A obediencia da vontade é o acto
pelo qual elta Pl'opI'ia se colioc.. nl:1. classe das pp_'>soas mor1!-p.s;
eleva-se, pois, obedecendo; a coacção que soffl'e nào é uma
forca ou uma ameaca. Todo o motivo de telllor ou submissão
ao podel', não á razio, é servilismo, e por conseguinte immo
ral; a vontade é soberanamente li vre, obedecendo a uma or
dem razoaveI.

Não exag·p.remos, entretanto, a idéa comprehendida na
palavra obediencia á lei, Kant qner que o homem seja apenas
um soldado que obedece á disciplina e vai ao combatp. por
ordem, e não pOl' um amor natural ao perigo e â. g-loria.
Reconheço que este amor, se é imlependen te da obediencia ,
á lei, nada tem de Inoral; mas a obediencia por si só sem
amor (546) será a mOfl:l.lidade absoluta? Seguir-:le·hia destes
principios não só que o homem póde ser virtuoso sem incli
nação alguma pam' o bem, mas tambem q ue é esse o gráo
mais elevado da virtude. A perfeição moral sel'i,! a apathia.
Mas o bem não é mais sómente um principio imperativo; é
tambem um principio de amor e de eni;l'\Usiaslno. A obediencia
é perfeitamente a condição fundamental d!l. virtude; mas
esta só é com pIe ta em sendo acom pan hada de inclinaçãO
viva e flleil para o bem. O q ne é vel'dude q ua nto á virtude
em g'eral, o é tambem quanto a todas as applicaçües da vir
tude. Assim deve-se fll.zer bem I-\OS homens, senão por amor,
ao menos com amor. Em uma palavra, seguudp a phrase de
Aristoteles, o homem virtuoso é aquelle que acha prazeres em
pratica?' a vi?,tude, Kant admitte tambem, em verdade, o dever
do amor i mas só quer um amor pratico, isto é, reduz o amor
aos actos exteriorp.::i e supprime o sentimento. EUe não quer
o que chama extravag'antemente O afiar pathologico, e tem
razão, se entende por isso uma sensibilidade enferma e exa
gerada; existe, poré,m, um amor todo moral, que tem sua
séde, não no temperamento, mas na propria alma, e que em
belleza a obediencia á lei, Abi se encontram a. belleza e a
vel'dade da morul chl'istã. Kant diz q ue o amor não se g'o
veroa. Isso é verdade. Os germens, pOrél!1, do amor existem em
todas as almas, e é tao passiveI obrig·ar·nos a desenvol vel-us)
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como a desenvolver os bons habitas e as boas vontades. Assim,
o começo da virtude é bem, realmente, o esforço da vqntade;
o fim, porém, é a facilidade da vontade e a pratica não con
strangida, mas agl'adavel do bem. Finalmente, a moral de
Kant, que é tão austera, não deve ser accusada, sem duvida,
de collocar mui baix.o o ideal da moralidade; poder-se-hia
receiar, porém, que esta beIla moral viesse a deg'enerar em
sequidão, e prestasse seu principio a um puro formalismo e
a uma servil legalidade.



CAPITULO V

o merito e o demerito,

536. O me.·ito e o deme.'ito.-Define·se geral...
mente o meL'ito a qualidade em virtude da qual um agente
moral se torna digno de recompensa; e o demerito, pelo
contrario, seria, em virtude desta definição, a qualidade
pela qual um ag-ente moral se tornasse de qualquer sorte
digno de punição. Por outros termos, f) medto ou demerito
seria a relação que o ag'ente moral póde ter, seja com a
recompensa, sE:ja com a punição,

Creio que a precisão das idéas quer que se considere a
idéa de merito ou de demerito em si mesma, ind~pen

denten1ente da. recompensa oa da punição,
Para bem comprehender estas duas idéas, convem s' bel'

que os objectos da natureza têm em si mesmos, antes de
toda a noçllo moral, certo valor proporcionado á excellencia
de sua natUL'eza.

As cousas distinguem-se umas das outraS, como o fez
notar Malebrauche, não s6 pela grandeza ou quantidade,
mas tambem pela perfeição ou qualidade_ Dahi uma dupla
I:erie de relações: ?'elações de grandeza, que são o objecto
das mathematicas; relações de perfeição Ou de excellencia,
que silo o objecto da moral.

Um animal é mais estimavel, diz Malebranche, que uma pedra, e
menos que um homem, porque ha maior relação de perfeição do animal
para a pedra que da pedra para o animal, e ha menor relação de
perfeição entre o animal comparado ao homem do que enLTe o homem
comparado ao animal. E aquel1e que vê estas relações de perfeição
vê verdades que devem re~ular sua estima, e por conseguinte essa
esp.ecie de amor determjnada pela estima. Aquelle, porém, qu;e mais
estIma seu cavallo que seu cocheiro, e crê que uma pedra em SI mesma
é mais estimavel que uma mosca .. , cai necessariamente no êrro e DO
desregramento. (Mm'al, C. l,23.)
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Não só RS cousas 011 aR sereR têm entre !':i certas relaç(jes
de exce~lencia Oll de perfeição, maS em Ulr. mesmo ser as
diversas qualidades que o comp'oem têm igualmente re
lações do mesmo genero; assim é que no homem achamos
a alma prefel'ivel ao corpo, o coração aos sentidos, a razão
á paiXão, etc. Existe, pai!':, tambem uma escala cujos gráos
devem medir' os gráos de nossa estima, e por consequen
cia regular nos~as acções conforme a essa estima.

Tendo cada ser recebido da natureza certo gráo de ex
cellencia, o que caracterisa o homem entre todos os seres
é a capacidade que plle tem, pelo seu qnerer, de elevar se
acima do gráo de excellencia que receben individualmente,
e de approximflr·se iudefinidrlmente do mais alto estado que
se pOS:;;L conceber em a n.atureza humana: do mesmo modo
talO bem pód~ desl'er ao mais infimo grão. No primeiro caso,
ganha em valor e em excellencia : no seg'llndo, perde e se
rebaixa: sacrifir.a alguma cansa dA sua estimação.

Chamo me1'ito l) incremento voluntario 'de nossa exce]
lencia intel'ior; chamo derne1'ito a iliminuicão voll1ntaria
desta excellencia. E' uma especle de alia \)u dê baixa tnor::l.I,
para Aervir-m-.J de lima imagem df~ lingna finnnceira. O preço
moral do homem, seu valor moral, é effectivamente sus·
ceptivel, como os v,dores eC:lI1olOicos, de 'ubil' uu desceI',
e isto unicamente pelo facto de nossa 'vout.ude, Quem faz o
bem g'anha em valol', tem merito: sua acção é me1'ito?'ia.
Qvem faz o mal perde em mel'ito : slla acção é deme1'itaTtte.

O demerito não é s6mente a ausencia do mel'ito, o uão
mel'itu. A ausencia de merito con iste em uilo fllzeJ' bem,
nem mal, corno succede nas acçõe<l que se chamam indiffe
rentes. O demerito não é uma simples negação, umc\ falta,
uma omissão: é de alguma sorte, o que se chama em rna
thematica uma quantidad'e neg'c\tiva, a qual uãn é 11m puro
nada, poi::; que ullla divida não é ,ó um não hlJ,Ve1', uma
perda não é uma não-acquisiçeZo. São quantidades a menos.
O demerito, pois, é um mCl'ito a menos, uma puda real,
uma diminuiçã.o.

Um animal irracional não pratica virtude alguma, diz Kant; esta.
omissão, porém, não é um demerito, porque não violou lei alguma
interior: não foi impellido !lo uma boa acção por um sentImento moral,
e o zelo ou a omissão nada mais é que pura negação. O mesmo não
succede com o homem 1 ,

1 Vide Das qltalltidades .,eaatina. e»t philosophia, Kant, traducçiio rrallce<:a de
Tissot, pag. 153.
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537. O Illm'ito e a oIJl'j~·ação.-Tem-se a}o-nmas
vezes estabelecido o principio de qlle o U1erito está na l'aZ}io
inversa dl1 obl'igr.çuo. de tal ~orte que, qU<ludo a obl'igaçã/J
fã se absolutanleute ligOI'O~I1, por exemplo, não furtar, não
matar, seria o ln el'i to iguHl a zero; ao pafso q lIe, se fi acçào
é toda de dedicação, l) mcrito é l:'xtrelllo, porqlle a de{licuçfio
nãc· é lJbrigatol'iH. Isto pORto, llaveria dua:~ especies de hoa~

acções, UDH.lS obrig'atol'ia~.outras uão. Seria o bem acompa
nhado do dever até certo limite: para além já não haveria
dever, mas nm campo livr~ aberto ti. virtude, e por conse
g'uinte ao merito. Uppor-, e-hia, :Joi::l, o me1'ilori(l aO Ob,'i
gato?'io.

Por nossa parte, nã.o <ldm itti mos semelhan te theorin. 1-ilo
ha acçOes obrig'atorias quP. uãn sejam mel'itoriils: uão hi\
acções pon1mente meritorias que não sejam obrigatorias.
Ell1firn, nem tão ponco admittimos que o merito esteja na
razão inve rsa da obrigação 1.

Quererá isto dizer que não hnja gTáos 110 merito, e qlle
todas as acções 1:>0as srjam iglHllmente l11eritorias? Nãf), indu
bitavelmente; mas aqui apeoa~ conhecemos uma regra: o
me/'ito estd na 1'azão composta da difliculdade e da imp01'
tancia do deve?'. Porque, por exemplo, ha pouco mel'ito
em nos não apropriarmos do bem de outrem? Porq ne a
edncaçãe <l r.ste respeito nos habitnon de tal modo qne fi.

maior parte dos homeo uãu experimentam nenhuma. tentação
deste g'enero 2, 13, ainda quundo a tivesse, se en vel'gonhlll'ia
de reivindicHr-lhe,:; publicamente o merito. Porque ha grande
mel'ito em sacrificl1r a propl'in vida á felicidade dos ontros
homens? Porque temos um apego excessivo á vida e um
sentimento J'elativamente ft'flquissimo de amor pelo!'! homer.ls
em geral? Sacrificar o qne prezamos muito ao qne prezamos
ponco, por considerl1çüo ao dever, é evidentemente difficillilPO ;
e é POI' isso qlle reputamos esta acção de grande lllerito.

A prova de ser esta a difficnldade, e n[o mais ou menos
obrigação da acção, qlle constitue o merito dos actos, é
que uma ItCÇão rigoro::;amente obrigatoria póde ter o mais
alto g'l'áf) de loerito, se é mui di:ffi.cil e CIlStn. muito esforço.

1 Vide em nosso tratado -Da moral
o refutaç"o da theorl.. dos deveres e.<tricto.<
e ~os clevere.< amplos. edessa outra theorin
que põe o bem acima do dever e em
uma esphera mais extensa. lliv, 11 cap. II
e 111.) ,

2 Ao menos sob o. fórma gro.seira do
"oubo; a cOllquista é ainda considerada
como gloriosa:

Ce sont liL jeu:< de prince:
On respecte un monlin, on vole une province.
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Por exemplo, nada mais obrigatorio que a justiça. Dar a
cada um o que é seu é uma das maximas elementares da
moral. Supponde, entretanto, que um homem haja gazado,
com a consciencia tranquilln, por muito tempo, de uma
grande fortuna, que julga sua, e da qual faz um uso mui
nobre, e que, ao entrar na velhice, sabe de repente que eUa
lhe não pertence. Supponde, para tornar a acçS-o mais dif·
ficil, que só elIe o saiba, e possa assim, com toda a segu
rança, conservaI-a, se quizer; aggravai a situaçãO, supponde
que essa fortuna pertença a herdeit·os miseraveis e que
este depositario, em sendo esbulhado, fique reduzido á mise
ria. Imaginai finalmente todas as circumstancias que tornem
o dever ao mesmo tempo o mais estl'Ícto e o mais di:ffi.cil j

tereis uma acção tão meritoria como o póde ser a dedicação
mais livre e menos estrictamente exigida.

Tambem é evidente que não é só a di:ffi.culdade de acção
que lhe constitue o merito; mas a importancia do proprio
dever. O merito da di:ffi.culdade vencida não tem mais valor
em moral do que em poesia, quando inteiramente só. E'
possivel sem duvida, impor uma especie de g-ymnastica mo
ral, e por consequencia provas di:ffi.cillimas, posto que inuteis
definitivamente, mas a pretexto de provas e exercícios, e
não como deveres; e, além disso, é mister que semelhantes
provas tenham alg'umas relações com a vida a que se é des·
tinado. Por exemplo, quando um missionario ou um via
jante destinado a arrostar durante a vida inteira todos os
climas, todos os perigos, exercita-se previamente por meio
de emprehendimentos arrojados e temerarios, semelhantes
emprehendimentos são razoaveis e meritorios. Aquelle, porém,
que por jactancia, por ostentação, sem fim scientifico, se impu
zesse a si proprio galg'ar montanhas inaccessiveis, atra
vessar um braço de mar a nado, lutar corpo a corpo com
feras, etc., praticaria acções que não deixariam Je ter merito,
porque erRm corajosas, mas cujo mel'ito não equivaleria
ao que attribuimos a outras acções menos di:ffi.ceid, mas
mais prudentes.

Dous elementos, pois, devem encontrar-se na acção para
constituir-lhe o merito: a dílficuldade e o valO?' ínt1'inseco.

Quanto ao demerito, está na razão da gmvidade dos de·
vereti e da facilidade em cumpri l-os, e por isso é que está
de algu ma sorte na razão inversa do merito. Toda vez que
uma acção é mui pouco rneritoria, a acção contraria é mui
deme1'ítante, e reciprocamente.
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Segundo estes principias, p6de-se determinar da maneira
seguinte a avaliação das a~ções moraes.

538. Qualificação dos actos mOI·aes.- Divi
dem-se em duas classes as accões humanas: as boas e as
mds: é questão entre os moralistás saber se as ha indifferenles_
Entre as acções boas umas ão bellas, heroicas, sublimes,
outras convenientes, 7'ectas e honestas,. entre as más, umas
são simple3mente condemnaveis, outras vergonhosas, feias,
c7·iminosas,. finalmente, entre as illdiffereutes, umas são
agradaveis e permittidas, outras necessarias e inevitaveis.

Demos alguns exemplos para torollr bem comprehensiveis
esses differentes caracteres das aceDes humanas.

Um juiz que Jistribue justiça 't'em parcialidade, um ne
gociante que vende. uas mercadorias pelo que valem, um
devedor que se quita regularmente com seu credor, um
soldado exacto na manobrlJ, obediente á di::>ciplina. e fiel
a seu posto em tempo de par., um -estudante que cumpre
regularmente o devet' que lhe é imposto, todas estas pessoas
praticam acções boas e lonvavei , mas não extraordinarias.
São approvadus, mas não admiradas. Dirigir e~onomica

mente os proprios bens de fortuna, não pactua r em demasia
com os pt'azeres dos sentidos, não mentir, não espancar ou
ferir os semelhantes, são outras tantas acções boas, rectas,
convenientes, dignas de est.ima, não de admiração_

A' medida que as acções se vão tornando mais difliceis,
tornam -se mais beIlas; e, se são mui difliceis, chamam-se
heroicas e sublimes, comtanto que sejam boas; pois que empre
ga-se algumas vezes o heroismo em fazer o mal. Aquelte
que, corno de Harla}', diz em face a nm usurpador omnipo
tente: «E' lastima quando o laCAio expulsa ° amo»; aquelle
que, como o visconde d'Orthez, re~pondn a Carlos IX depois
do S. Bartholomeu: «Meus soldados não são carrascos»;
aquelle que, como Boiss}' d' Anglas, mantem de uma ma
neira firme e inabalavel o direito de urna. assembléa perante
as violencias sanguinarias de uma p pulação amotinada;
aquelle que, corno Morus ou Dubourg, prefere morrer a
sa~I'ificar sua fé; aquelle que, como Colombo, arrosta um
oceano desconhecido e a revolta de lima tripo1nção grosseira
e supersticio,a para. obedecer a urna convicção g'enerosa;
aquelle que, como Alexandre, crê assás na amizade para
receber das mãos de seu medico urna bebida que se diz en
venenada; todo o homem que se sacrifica por seus seme
lhantes, que, no fogo, na agua, nas profundezas da terra,
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arrosta a morte para salvar a vida; que, para divulgar a
vl'rdade, para conservllr-se uel á fé, para servir á religião,
ou á sciencia, ou á humanidade, não receia peI'ante a fome,
a sêde, a miseria, a escl'avidilo, as torturas ou a morte, é
um he?'6e.

~
EPicteto, o celebrp. estoico, era escravo. Seu senhor, por

uma negligenciA, mondou castig~l-o : « Ides qu~brar.me a
perna », disse elle. Foi fi que aconteceu. « Eu bem vos dizia
que a quebrarias )l, retorquiu pacificA.mente o escravo. Eis um
heróe. Joauna d'Arc, vencida, prisioneira, ameaçada da
fogueira, dizia em Lce a seus carrasco" : cc Sei perfeitamente
q ue os Inglezes me farão morrer; ma!", ainda quando sejam eUei!
cem mil goddem, nãú terão este reino ». Ei(l uma heroina.

As acçõp.~ más têm igualmente seus gráos_ Aqui, porém,
é assás dig'no de reparo que as mais detest.aveis são as
que se oppoem ás acções simplesmente boas: pelo contrario,
uma acção que não é heroiea, nem por isso é necessaria·
mente má; n, quando é mil, não é o que demais crimi
noso existe. São necpssarios algum; exemplos mais para com
prehende.r-se estas gradações, cujo sentimento todo mundo
tem, e o reconhece perfeitamente, na pratica, bem di:ffi.ceis,
porém, de llnalysar theoricamente.

Ser re~peitoso, por exemplo, para com seus paes é uma
acção boa e hODesta, mas não heroica. Pelo contrario, es
pancal-03, insultaI os, mataI-os, SfLO acções abomioaveis, do
numero d'.ls mais baixas e das mais torpes que se possam
commetter'. Amar os amigos, prestar-lhes os serviços que
puder é proprio de uma alma recta e bem dot;\da, mas
nada tem de sublime, Pelo cO!ltrario, trabir a amisade, ca
IUlDnía)' aquelles a quem amamos, mentir para nos in
sinuarmos junt'l delles, :,orprender-Ihes os segTedo!'l para
utilisal-os contra elles, são llcçõeR negras, baixuE', ver'go
nhosas. Não é lá g'rande meri to o não assenhorear-se do
bem alheio: 'J 1'011 bo, pelo contrario, é o que de mais des
prezível existe. Recipt'ocamente, esmorecer perante a adver
sidade, recullr em face da. morte, não uffl'ontar os gelos do
palo norte, ficar em ca a quando o incendio ou a inuD
dação ameaça nessas irmãos, são alI podem ser acções vis
ou vulgares, mas nem sempl'e sl10 criminosas; acrescen
temos, to-dnvia, que casos hu em que a dedicação é obríg'u
teria e é fJuasi crime não ser hp.roica. Um capitão de navio
que paz sua embarcação em perigo. e não uca em seu
posto para salvaI-a, um general que não sabe morrer, quando
é prel'.iso, á frente de seu exel'cito, um chefe de Estado, que
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em tempo de revolta ou da patria em perigo teme a
morte, um presidente de assernbléa que foge diante do
motim, 11m medico que foge ante a epidemia., um magiR
trado que, por medo, trahe a jus~iça, tudos esses commettem
acções verdadeiramente culpo 'as. Cada estado tl:lm Reu' he
roismo que se torna obrigatorio em um caso dado. Entre
tretanto, ser{L sempre verdadeiro dizeI' que, quauto mais facil
fôr uma acção, menos excusavel será e, portanto, mais
odioso libertar·se della.

Além das acções boas e das acções más, outras ha que
parecem não ter nenhum destes dous caracteres; não São
nem boas, nem más, e ão por isso ~bamadas indifferentes. Por
exemplo, ir passear é lima acção que, considerada em si,
não é nem boa nem má, embora PI ssa tomar uma Oll outra
feição, conforme as eircumstancias.

Dormir, velar, alimentar.se, fazer exercício, cou versar
com os amigos, ler um lívro aprazivel, tocar e cantar
SilO acções que, certamente, nada têm de más, e que, to
davia, não serãu citadas como exemplos de boas accões,
Ninguem dirá, por exemplo: Fuao' é homem muitó ho
nesto, porque toca bem rabeca; Sicrauo é um sensato, por
que tem bom appctite. Por maioriH de razão, se ~e tratar
de acções que ~ão absolutamenté nece~ arias, como o acto
de reE1pü'ar e de dormit·. As acções que respeitnlll ás neces
sidades propriament.e de nossa existencia escapam por isso
a todo cprar.ter moral : ~ilo em nós o que são nos animaes
ou nas plantas acções puramente naturaes. Outras ha que
não são necessarias, mas simplesmente agradaveis, e que
praticamos porque se ajustam a nossos desejos e a nosso!;
gostos. Basta não serem contrarias ao bem para que se não
possa dizeI' que seja m mil s: não s~ segue, porém, que
sejam boas: e é o que se chamam acções indifferE,lntes.

TIIl é pelo menos <I apparencia das cousas: porquanto,
sob um pouto de vistfl mai, elevado, não erraram os mo ..
ralistas em dizei' que nilo existem acções absolutamente in
differentes, e que todas, em q ualquel' gráo, sã.o boaa ou mas
conforme'o pensameu to com que sã.o praticadas.

539. Da ilnputaeão UIOI"al.- Sendo livre, o homem
é por isso nJe'lllO Tesponsavel pur suas acções: estas silo
imputaveis. Têm ambas estas expres ões qUllsi fi. mesma
siguificaçilo, .com a differença, porém, de que a responsabili
dade se refere ao agente, e li imputabilidade applica·se ás
acções.
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o termo imputar, diz Burlamaqui, é tomado da arithmetica; significil.
pôr um& somma em conta de alguem. Imputar uma acção a aIguem é,
pois, attribuir-lh'a como a seu verdadeiro autor, poI.a em sua conta, por
assim dizer, e tornal·o responsavel por ella.

o mesmo -Burlamaqui distingue a imputabilidade da im
putação. Aquella é uma qualidade geral das acções; esta
um acto pelo qual julgamos que talou tal acção deve ser
actualmente imputada a seu autor, o qne depende de muitas
circumstancias. Passamos a indicar, segundo o mesmo
autor, as principaes circumstancias que, mudando as con
diçõed de responsabilidade no agente, modificam o juizo de
imputação t.

As duas condições fundamentaes da responsabilidade
moral são, como diss.mos: 1.. o conhecimento do bem e
do mal; 2.' a liberdade de acção. POl' conRequencia, toda
vez que estas duas condições variarem. variará a respon
sabilidade, e na mesma proporção. Dahi se segue:

1. o O idiotismo, a loucura, o delirio em caso de molestia.
destroem quasi sempre ao mesmo tempo as duas condições
da responsabllidade, a saber, o discernimento e o livre ar
bitrio, tiram dessa fórma toda a feiçllo moral ás acçOes
commettidas nestes differentes estados; não são de natu
reza a serem imputadaS! ao agente. Entretanto, não sendo
certos loucos completamente loucos, pudem conservar em
seus intervallos lucidos alguma parte de responsabilidade.
Sómente é justo que a lei amplie quanto possivel a immu
nidade concedida á demencia ; porquanto nunca se póde
saber com exactidão até que ponto a parte sã do entendi
mento foi affectada pela parte enferma. Assim tambem o
somno e o, sumnambulismo são em geral causas de irrespon
sabilidade. Entretanto, tal acção, que seria o resultado de
máos pensamentos. concebidos durante a vigilia. não es
caparia a qualquer imputação; por exemplo, aquelle que
por muito tempo houvesse pensado na morte de seu inimig'o,
e que o fôsse matar em um accesso de somuambulisr11o, nM
se poderia considerar como inteiramente innocente desta
accão.

2. 0 A embriaguez póde ser considerada como uma causa
de irresponsabilidade? Não, sem duvida, pnl'que, por uma
parte, se é responsa vel pelo proprio facto <la. embriag'uez,
por outra, ,;;;abemos que em seillelhante estudo expõe-se a.
gente a todas as cunseque:l.Cias, e portanto as nceita

1 Burlamaqui, PriAlC'iJpios elo direito da 7lat'lI'e.:a, cap. ll1 e cap. :u.
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implicitamente. Por exemplo, quein se pêle em estado de em~
briaguez consente de ante-mão em todas as acçêles baixas
e grosseiras que são inseparaveis desse estado. Pelo que
respeita ás acções violentas e perigosas que dahi podem
resultar accidentalmente, como espancamentos e homicidios
que provêm de rixas, indubitavelmente não é passiveI im
putaI-as ao homem ébrio com a mesma severidade que ao
homem SãO, porque certamente aqueHe não as quiz explici
tamente pondo-"e em estado de embriaguez; mas tambem
não é innocente, porque sabia quaes as consequencias pos
siveis deste estado. Quanto áquelle que voluntariamente se
pêle em estado de embriaguez com a intenção expressa de
commetter um cl'Íme, e para tomar coragem, é bem evidente
que, longe de diminuir assim sua parte de responsabilidade
na acção, aug'menta-a, pelo contrario, pois que faz esforços
para suffocar violentamente todos os escrupulos ou as he
sitaçoes que poderiam sustar o crime.

3.· « Ao impossivel ninguem é obrigado.» Segundo este
principio; é evidente que nM é responsavel por uma acção
quem quer que esteja na impossibilidade absoluta de prati
caI-a. Assim, não se p6de exprobrar a um paralytico, a uma
crianç!\, a um enfermo por não haver pegado em armas em
defeza da patria. Entretanto ninguem deve collocar-se volun
tariamente na impossibilidade de agir como fariam, por
exemplo, á semelhança do que se praticava frequentemente
em Roma, os que cortassem o dedo pollegar para não pegar
em armas. Pola mesma razão o devedor que, por circumstan
cias independentes de sua vontade (incendio, naufragio,
epidemia ), fica fóra do estado de desempenhar Stlas obri
gaçêles, é desculpavel; porém, se se empenhou sabendo que
ficaria na impossibilidade de pagar, é evidente que esta imo,
possibilidade não seria uma escusa.

4.· As qualidades naturaes ou as imperfeiçõe" do espirita
e do corpo a ninguem podem ser imputadas, nem em bem,
nem em mal. Quem censuraria um homem, diz Aristoteles,
porque é cego de nascença, ou porque cegou em consequen
cia de umu. enfermidade ou de uma pancada? « Assim, a
respeito dos defeitos do espirito, ninguem é responsavel por
não ter memoria ou ter pouco espirito. Entretanto, como
estes defeitos podem-se corrigir pelo exercicio, o homem é
mais ou menos responsavei por nllo fazer esforços para os
remediar. Quanto aos defeitos ou deformidades que resul
tassem de culpa nossa, por exemplo, por nossas paixões, é
evidente que nos podem Ilel' imputadas com ju.sta razão., As
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qualidades naturaes não são tambem imputaveis a ninguem.
As im, não se deve elogiar a força pbysica, a saude, a
bellez8, ou ainda mesmo o e.:ipirito de quem quel' que seja;
e ninguem deve vanglol'iar-se ou orgulhar· se de tues pl'e
dicados, Entretanto, aquelle que, com vida prudente e labo
riosa, conseguiu consel'val' ou desen vol ver sua força phy.3ica,
011 que, por seus esforços de vontade, cul ti VlJU e aperfeiçoou
seu espiritu, merece elogios; e é deste modo que indirecta
mente as vantagens physicas e moraes podem tornar-se mcl.~

teria legitima p,ara a impntação moral.
5. 0 Os effeitos das causas exteriores e os acontecimentos,

quaesquer que sejam, não podet'iam ser attribuidos a alguem,
nelO em bem, nelO em mal, se não tanto quanto podesse e
devesse. produzil-os. ilnpedil-os ou dirigil-os, e quem solicito
ou neglig'ente foi a tal respeito. Assim attl'iblle-se a um
lavrador uma boa ou má collleita, seg'undo cultivou bem ou

, mal as terras de que está incumbido.
6. o Os casos precedentes nenhuma difficuldade offerecem,

e as maximas que demos são apenas maximas de senso
comlIlum, Começa. a. ddficuldade de.:ide que lie tl'ata de acções
commettidas por erro ou ignorancia 1. O erro e a ignoruncia
serão causa de desculpa '7 Sim e não, seg'undo as cil'cum
stancias. Uoncordfl-se g'aralmente, por exemplo, em que a
ignol'ancia. invencivel e involuntaria é uma e cusa valiosa
(37). Assi~ o selvagem que jUJlai::; conheceu outrus cos~

tumes e outros habitas além dos de ~el!S antepaEsados, e a
quem nnnca se fallou de outra moral, se aliás se suppoe que
sua conscieucia nada lhe diz, não póde sel' considerado como
responsavel peirls erros que commette em consequencia de
.semelhante ignorancia, A mulher indiana que se queima

'sool'e a fog'ueira de seu marido pratica certamente uma
acção assás desarrazoada; mas, como lhe ensinaram que'
isso lhe era um dever e não conjecturar outra verdade além
dessa, é desculpavel e até buvavel pur obedecet· a uma lei
cruel da qual nada a ad veniu q ue desconfiasse. Nao succede
assi m com a ignorancia voluntaria, como seria a do ,j uiz
que se não désse ao tl'&baHl1 de estudar as leis que se acha
encarregado de applicar, Na ordem civil, admitte-se corno
uma maxima necessaria que « ninguem é julgado como igno
rante da lei », comquant1j de facto sejalll as leis apenas
conhecidas dos que fazem dis:io profissão, Mas, pelo que res
peita ás leis crimiuaes, lJasta a cousciencia para ensinar

1 Vêde cap. lII, a cOlIscicncia,.
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a cada homem (l que lhe é prohibido fazer; apenas é neces
sario para isso estudar o Oodig·o. Quanto ás leis civis, cada
um, conforme o interesse, toma conhecimento das q Cle lhe
dizem respeito pessoalmente. Esta maxima.é uma. con
venção necessaria para nlantel'-se rt ordem social; mas na
ordem puramente moral ninguem deve ser realmente julgado
senão avista do conhecimento actual que tem da lei; como,
porém, é facillimo abusar deste principio, isto é, que a igno
rancia escusa, deve LaveI' liempl'e certa cil'cumspecçao no
seu uso, sobretudo com relação a nós mesmos; e, embora
a fraternidade humana. nos uutorise a applical-a aos outros
o mais que liOS fôr possivel, é mistel' tambeUl que seme
lhante indulgencia não degenere em frouxa complacencia
para o mal.

O mesmo acontece com os actos pl'aticados sem intenção.

Por exemplo, diz Aristoteles " pôde-se. querendo mostrar o mecanismo
de uma maquina, fazeI-a partir sem intenção, como quem deixasse partir
um prlljectil de catapulta. Em outros casos, póde-se, como Merope, tor
nar seu proprio filho por um inimigo mortal; suppôr que uma lamina
aguda tem a ponta embolada. tomar uma pedra pomes, matar alguem com
um golpe querendo defendeI-o, ou fazer-lhe algum grave ferimento que
rendo mostrar algum lance de dextreza, assim como praticam os lutadores
ao preludiarem seus combates.

7.° Outra di:ffi.cnldade, freqnentes ve:t.es discutida entl'e mo
I'uli 'tas e cl'iminalistas, é saber se alguem é responsavel pelas
acçõe::; impostas pela coacção: em principio, é de toda a
evidencia q 116 se se póde imputar as acções li vres : as acçoes
forçadas ou constl'lingidas não são imputaveis. A di:ffi.culdade,
porém, vem de longe, e tl'ata··se de saber em que caso existe
noacção. Se a coacção é toda physica, a tal ponto que só a
força material haja determinado a acção, é evidente que a
acção é absolutamente irresponsave1. « Neste caso, dis Bur
lamaqui, o autor da violencia é a unica e verdêldeira causa
da acção, só elle é o responsavel; e, sendo puramente passivo
o ag'ente immediato, não lhe póde o facto ser· já imputado,
mas á e:3puda,' ii bengalla, ou outro qualquer instrumento de
que se servisse para ferir.» Se, porém, a coacção, em vez de
material, é apenas moral, se é, par exemplo, a ameaça de um
gl'aude mal, nM póde a acçãl)' ser considerada como intei·
ramente voluntaria; porquanto a vontade póde sempre resistir
á v.iolellcia, ou pelo menos soffrel-a seUl lhtl ceder. Sem du
víd a, a medida que o mal de que se está. ameaçado vai sendo

1 Ec·h. Nic., li,. lU, cap. II.
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maior, torna· se a acção mais diflicil, e por conseguin te maior
e mais heroica, se é praticada j mais desculpavel, seé desati~

nada. Ahi, porém, .ha apenas um gráo de attenuação, e não
uma justificação. Nem a presença da morte póde justificar a
pratica de uma injustiça. Assim, aquelle que, durante a Revo
lucão franceza, votava contra a vontade de sua consciencia
para escapar ao cadflfalso, era responsavel por seus actos j e
casos ha em 'lue se deve preferir mOlTer a praticar uma co
bardia. Por exemplo, um soldado não seria desculpavel de
fug'ir do campo da batalha a pretexto de que teve medo da
morte. E ha na vida civil casos semelhantes. O martyrio para
os que tem fé é um dever, e poder-se-hia com justiça cen«
surar a um crente por não ter sabido antes morrer do que
deixar humilhar em si a fé e a verdade.

D'entre as· acções extorquidas pela força, Burlamaqui dis«
tingue as que são absolutamente más, e que a força não póde
desculpar, das que, sendo indiiferentes em si mesmas, não
podem ser imputadas j e citi:l por exemplo as promessas e as
convenções forçadas. Não se póde, porém, dizer que uma pro
messa .:;eja uma acçao absolutamente indifferente: porque,
promettendo o que contais não cumprir, empregais a palavra
para mascarar vosso pensamento j por conseguinte ahi existe
uma verdadeira mentira, sem fallar no aviltamento que
consiste em ceder perante a força. Sem du vida, força é
reconhecer que semelhantes promessas não são obrig'atorias j

mas não é verdade que sejam innocentes. Tudo quanto se
póde dizer, em these geral, é que á. medida q,ue o dever
é mai~ difficil de r.umprir-se, mais heroico e mais sublime
é o cumprimento, e menos condemnavel a contravenção.
Em uma pnlavra, a apreciação depende das circumstancias j

o q,ue é certo, porém, é que só a violencia physica desculpa
de uma maneira absoluta. O poeta latino não hesita em
dizer que se deve preferir a morte a um falso testemunho
e não sacrificar a honra ávida:

Summum crede nefas animam pneferre pudori
Et propter vitam vivendi perdere causas.

Juvén. Sat. vm, V. 80 1.

8.° Uma derradeira q,uestã,o é a da responsabilidade que
p6de o homem ter nas acções de outrem. Em principio, sem
duvida, ninguem é responsavel senão por suas proprias

1 Foi assim trasladada por A. S. S. da Costa Lobo (Lisboa 1881):
Tenhas tu pelo mais nefando crime
A existencla lograr pela deshonra
E, por viver, perder razão da vida,
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acções; mas a'3 acções humanas estão por tal modo ligadas
urnas as outras, que é bem raro não termos alguma parte
directa ou indirecta no proceder dos outros homens. Por
exemplo: l.0 Somos responsaveiil, dentro de certos limites,
do procedel' daque11es que nos são subordinados: um pae
por sens filhos, o amo por seus criados, e, em certa medida,
o patrão pelos seus operarias; 2.° Toda a gente é respon
sanl pelas acções que teria podido impedir, toda vez que,
por negligencia ou preguiça, não o fez. Por exemplo: se
virdes um homem prestes a se matar e não fizerdes esforço
para o impedir, não sois innocente de sua morte, a menos,
bem entendido, que não tenhaes adivinhado o seu intento;
3.° Sois responsavel pela acção de outrem, quando houverdes
cooperado para e11a, quer por vossas instigações, quer mesmo
por simples approvação.

Quando urna mesma acção é praticada em commum, a
responsa bilidade é chamada collectiva e se reparte entre os
cooperantes na medida de sua cooperação. Distinguem-se
tres especies de causas di versas em urna acção commum:
a causa p,··incipal, a causa subalterna e as causas collate'raes.
A cansa principal é a verdadeira causa efficiente: é ella
que determina a acção ou a executa pela maior parte.
Tal é o chefe de uma conjul'ação, quer se haja limitado
a concebeI-a ou combinar todos os instrumentos, quer se
ponha é\ testa da execução. Um principe, que por si mesmo
não póde executar todas as acções que ordena, nem pur isso
deixa de ser-lhes a causa principal. « David foi a causa
principal da morte de Uri, comquauto Joab, conhecendo bem
a ia tenção do rei, tenha con tribuido pura i::so ». Joab, em
taes circnmstancias, era precisamente a causa subalte?'na,
isto é, o ag'ente que executa por orãem superior. Da mesma
fórma, na Andromaca de Racine, Hermione é a causa prin
cipal e Ores te a causa subalternn.. A responsabilidade do
agente subalterno é menor evid@ntemente que a do agente
principal; mas é real, todavia, e varia em razão da parte
mais ou menos iwportante do agente secundario na acção
total. E' preciso, porém, evidentemente que, para ser res
ponsavel, o agente sulbaltel'l1u haja procedido scientemente ;
Illiás é apenas um inst?'umento. Emfim, a causa collateral é a
que concorre para a acção sem a executar immediatamente;
por exemplo, o receptador, o que fornece o dinheiro para
uma conjuração, etc. Destas distincções, assas justas, que
não é licito, porém, levar muito longe para não cahir na
subtileza, deduz Burlamaqui a regra seguinte: « Cousas

1,l.~'l;T, Philosopbi~. T.- II. 9
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i nteil'amen te iguae&', diz e11e, as ca usas collutel'aes uevem
ser tratadas igualmente; mas fiS cau"'as principaed me
recem em geral mais louvor ou vituperio, e um gráo mais
elevado de recompensa ou de pena do qlle as causa subal
ternas ».



CAPITULO VI

A s~llcção mora.!•.

540, Defii1ii~ão da sanc~ão.- Chama-sé sancçéio
de uma lei o cUDjl.1ncto das recompensas e das p1nas ligadas
á execnção 0\1 ii violaçã da lei. As leis civis, em geral,
fazem mais uso dos castigos qne das recom pensas: porque
as penas podem parecer um meio sulliciente de fazer executai'
a lei. Na edncação, pelo cODtl'Urio, as determiuaçües ou
leis impostns pelo suporior carecem tanto de recompeu3as
quanto de c:lstigos.

541. ReCORll§lCUSas e lnu8i~ões.- O que se deve,
porém, eD tender pelos terJOos 1'ecompensa ou pW'l.ição?

A recompensa é o prflzer obtido em resultado de uma
acção boa ou virtuosa, 6mente porque é boa ou virtuosa.

Distinguindo o honesto do prazei' e do util, vimos que
a acção, para ser moralmente boa, deve ser cumprida em
respeito pura cürn a lei moral, sem considera.ão de uti
lidade ou de prazeI'. O prazeI', porém, que foi devidamente
sepal'ado da intenção virtuosa, não é por isso um mal, e
volve a titulo de recamp IlS'1. Com effeito, é proprio de
toda recompensa CRU ar·-no prazei' 011 lllegl'ia, em outros
termos, concorrer pam nossa felicidade,

Para que o prazeI' teulu.l. o caracter leg·jtimo da recom
pensa, convem que seja nttl'ibuido:1. lima acção moralmente
boa, e lhe Stljn. attribuido precisamente pela razão de ser
boa. Sllppl'illlicta esta. con~lição, não existe, faltando com
propriedade, recompensa.

Assim é que releva disliuo'uir a recompensa de Olltl'OS
dous factos gue se lbe assemelha lU o ll1e súo p1'ofu uda
mente (lifft?rentes : o (avo?- e o sala?'io.
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o favor é um prazer ou proveito que se recebe, sem
o haver merecido nem ganho, (3 por puro dom da bene
valencia de outrem. Assim é que um rei concede favores
a seus cortezãos, e os poderosos distribuem favores. ASE:iim
é que se falla dos favores da fortuna, a qual não se cansa
na escolha de seus privilegiados. Comquanto não tenha
havido a principio razão para se tomar a palavra favor
em má accepção, veiu por fim a significar usualmente
não s6 um proveito não merecido, mas um proveito imme·
rito, não só uma preferencia legitima que tem sua razão
na sympathia, mas uma escolha arbitraria, mais ou menos
contraria á justiça. Ainda quando nilo se lhe ligue esta
má significação, o favor, a titulo de dom gratuito, dis
tinguir-se-ha sempre da recompensa, que implica, pelo con·
traria, uma remuneração, isto é, um dom em troca de
qualquer outra cansa.

Entretanto nem toda remuneracão é necessariamente uma
recompensa; e aqui importa est~belecer outra distillCÇãO
entre a recompensa e o sala1·io. O salario é o preço que
pagamos em troca de um serviço prestado. O sala rio
funda-se na utilidade; a recompensa, pelo cúntl'ario, na
justiça. Pouco importa o moti vo qne determina um homem
a nos prestar serviço; é o proprio serviço, e nada mais,
que pagamos. Ainda mais, a idéa de salario exclue de
alg'uma sorte todo elemento moral. Com effeito, quem nos
prestou serviço com seu coração, e por dedicação, re
cusaria ser por isso pago com um salario ; e, recipro~amente,

quem nos vende seu trabalho n10 entende que o preço
que lhe damos seja uma recompensa de seus esforços, mas
seu equivalente em dinheü'o; a recompensa sempre deixa
certa latitude, como tudo o que é moral, ao passo que o
salario regula-se segundo a lei economica da offerta e da
procura.

Reciprocamente, chamar-se-ha castigo toda pena ou soffri·
mento infligido á má acção, s6 porque é má. A punição
oppOe-se ao damno ou ao p1'eiMizo, isto é, ao mal immerecido.
03 golpes da fortuna ou dos homens não são punições.
P6de-se 5er {m'ido sem ser punido. Comq uanto se possa
dizer de um modo geral quP, os males que attingflm os
homens silo muita vez o castigo d8 suas faltas, nilo se de'
veria, todavia, tomal' isso em todo o rigor: aliás, seriam
transformados mui facilmente os infelizes em culpados.

L~ faveur l'~ pu faire ~utant que le mdritcr, (Le Oici.)
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Comql1anto as recompensas e as penas possam ser secun.
dariamente meios de conduzir ao bem ou desviar do mal,
não deve esse selO o seu offi.cio essencial, nem sua verdadeira
idéa. Sem du vida os homens, em sua fraqueza, carecem de
ser auxiliados nfl. pesquiz!1 do bem, e mais ou menos
constrangidos a evitar o lDal: dahi procede a necessidade
de os solicitar pelo attractivo de algum bem desejado, ou
de os repl'imír' com 11 arneaç/\ de algum mal temido; isto,
porém, é apenas o pl'ÍLUeil'D gráo e o primeiro eff('ito da re~

compensa e da pllniçilo. Rigorosamente fallando, as recom
pensa:,; e as IJunições nü/) podem ser consideradas C0mo meios
sem atacar a pureza da lei moral. Nos animaes, que não
têm nem liberdade, nem razão, as recompensas e as pu
nições não podem ter valol' senão a titulo de attractivos ou
ameaças " o mesmo succede com as crianças, que nlío têm
ainda a liberdade nem a razão; o mesmo com os homens,
muitos dos quaes pouca razão possuem mais que as crianças.
Os meios, porém, de acção, que determinam a vontade pela
esperança ou pelo temor, pelo prazer ou pela dôr, nl10
podem ser senão impropriamente chamados re~ompensas e
penas.

542. ii. lei moral e a sanccão. -E' destruir a
essencia mesmo da lei moral repr~sental-a como uma
lei material que deve ser acompanhada de promessas e
ameacas.

Assim é, sem duvida, quanto á lei civil. Seria ineflicaz
a lei que não tivesse sancçl10 material. Uma determinação
que não é acompanhada do poder de se fazer obedecer já
não é uma ol'dem: é apenas um conselho. Sa a lei civil se
achasse de repente desti tuida de t'lda sancção, perderia ne
cessariamente o caracter de lei perceptiva, e não seria mais
que uma lei indicativa. O legislador faria saber aos ci
dadãos (os quaes não têm nem tempo, nem meio de se
dedicarem a este estudo) que tal lei lhe parece o meio
mais sensato e justo de reg'ular taes interesses. Se os
homens fôssem sensatos sem duvida, bastaria tal indicaçl1o.
Se os homens, porém, fôssem sensatOl'l, não neces~itariam de
leis; e por si mesmos, esclarec~dos por S6llS .mteresses .e
por suas consciencias, encontrarIam em cada Clrcumstanc18
a SOlUÇãO mais eflicaz. Existem, pois, leis geraes, porque os
homens não são sensatos: porquanto aquelles m.esmos que
fazem a lei, e são reputados capazes de descobrIr o melhor
'in abstmcto, serão, na pratica, tão tentados como os outros a
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violar as leis. Daqui slogl,e·se que, sendo o homem sempre
inclinado pOI' seu iutere$"e particular ou actual a faltar ás
lei:::, é mister q:le seja coagido por a1gnma penfl, e algumas
vezes excitado por alg'uma recompen;:ia a obedecer-lhe 1.

Entretanto, definida a snnccão como acabnmos de ° fazer,
pouer-se-ha upplicar tal idéa" á lei moral 'l E' o que póde
parecer contt'adictorio, á, primeira vista, a quom examina
a na tu reza propria desta lei o

A lti moral tem o caractcl' proprio, dis'emol~o (520), de
ex.iooir CJue seja cumprida em attençã. a si mesma, e é isto
qne se cha!na o devei', Qnulquer outra razão de cumprir a
lei. fóra desta. é um modo de violal' a lei. Qne seja a lei
executa'.la materialmente, ponco importa, 011 nada. importa,
sob o aspecto moral. Cumpre que seja executuc1a em seu
espi?'ilo, isto é, intrinsecameutf:', p0rqlle é a leio O que consti
tue a mmoalidade é a inlençrlo moral. Ow, nenhulliA. sancção
1Jóde forçar o ngente á intenção mor(ll, e parece, pelo con·
trario, que ,:ó a possa alterar. Porqlle, se cumpro a lei uni·
camente pelas recompen:as e penas qne a acolDl finham, já
nilo a cnmpro pJ!' si mesma; se, pelo contrario, devo cum
pril-a por si mesma, é inutil e até perigoso acre~centar

um outro motivo, além desse, á pre:scri pÇão da lei. Por
tanto a sancçilo só é util quando se trat<.L de fazer exe
cutaI' materialmente lima lei: porqne o que importa aqni
lião é o motivo, mas () effeito. Lá, ao cOlltrario, deve agir
o motivo dao lei; addicionar-lhe outro, para O tornal' e.fficaz,
é uma contl'adicçfLo nos termos.

E', púis, um modo grosseiro de reprc'sentar se a sancçã.o
moral concebeI-a pelo modo das sllllcções legaes, que se
nos deparam na experiencia da vida civil. Semelhante
aspecto é fl. consequencia de um systema que repl'esenta o
mundo moral, como o mundo politico, slljeito a re.:5'ras e
prohibiç0es emanadas de um poder soberano e absoluto. E' a
idéa da força FJubtilisada. Dir-se-ha que sem recompensas e
penas a lei s':lra inefficaz. Re pondo: será o que fôr j se,
porém, pam a tomar efficaz, lhe destruis a essencia, vós a
tornais menos efficaz ainda, porquanto 11 tornais nuHa.

Quererá isto dizer qne seja preciso negar a sancçúo da
lei moral? NãO, indubitavelmente; m~s cumpl'e represen
taI-a de outra fÓl'ma e não confundir nma sancçao leg'ul
com uma sancçã.o verdadeiramente moral.

1 A' medida que os homens se y[io es- de percE:pliYus plU 11. o estado de conse-
lureccutlo, m uitll' leis passam do estado lhos. Os costumes substituem as penas.
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A crenca natural dos homens em uma sanccão moral as
senta sobr:e a noção da justiça, e particulurmeúte dessa es
pecie de ju.:;tiça disl1'ibuiciva. A formula mui pl'ecisa da JUs
tiça dada pelos antigos é estll: 7'ecldere sum cuique, a cada
um o seu. NãO é pam que a lei seja cumprida que deve
haver em moral recompensas e castigos, é p07'qWJ ella foi
cumprida ou violada, Sem duvida o homem que faz o bem
não deve pensar em Slla propl'Ía felicidade; IU:)S a justiça,
que em no,so entender é uma providencia justa, deve pen al'
por eUe. Seria illsensatez Cj1Je o homem fôsse obrig'i\do pela
lei moral á jusLiça e nãO houvesse justiça em relaçãO a
elle, EUe deveria a cilda um St~gllndo sell merito, e nada
lhe seria devido segllndo seu proprio merito I Isto é coo·
tradictorio; assi m quel' a consciencia q ue desprendamos
nosso pensamento da cousideraçã.o da felicidade, lUas quer a
justiça que a felicidade não seja. apartada da virtude, Tal
é o verdadcil'o principio da. rec0mpeusa. Deriva da justiça,
não da uti I idade.

Pela mesma razão, oca. tíg'O, em sua verdadeira idéa,
não deve el' sómente uma ameaça quo asstlgure a exeCUçiLI)
ela lei, mus llIoa Tepa1'ução ou uma expiação que lhe corrija
a violação. A ordem perturbada por uma voutade rebelcle é
restabelecida pelo SOffl'Íll1flutO, que é a consequeucia da falta
commettidu. Em outro sentido, póde-se di:r.er com Plutão
que a punição é o ?'emedio da falta. Com effeito, sendo a
illju~tiça e o vicio como que as molestias da alma, é certo
que o offl'imento lhes é o remedio ; mas com tanto que seja
e",te soffrill1ento aceito a titulo de castig'o, Assim é que a
dÔl' tem uma vil'tude purificati VLl, e, em vez de ser conside
rada um mal pÓL1e chamar-se um bem.

Outl'a coofusu.o de idéas que cumpre evitaI' igualmente,
e que e;;;tá assas espalhada entre os homens, é a qUfl coasiste
em toma r pelo bem a. propri!L recom pensa, e pelo mal a
punição. E -tando effer,tivamente sempre juotas amb:\s estas
idéas, é confurme ás leis da as",ociacã.o das idéas, forta
lecid IS aliás pelos impulsos naturues' do coraçã.o humano,
chamar bem ou m'!l o que apenas é a cousequencia do
bem e do mal. AS5ill1 é que o menino Sl\ppÕ~ que o bem
es~a em gcLnlu\!' premias e evitaI' os castigos. As.sim é que
os hOll1ens pr~z'\;n. mais os títulos e as honms do que o
merito ver,ladeil'o pelo qual a, cJnquistal'alU. Asúm tambem
temem muis a pl'iSãO do que o delicto, e a vergonha 1IHli'
do que o vicio. Eis por que é mister a maior coragem p'lra
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supportar firmemente a punição immerecida, e pa:'a dizer,
como o haróe da tragedia :

- Do crime a infamia vem, e não do cadafalso.

Acabamos de explicar a natureza da sancção em geral;
distinguamos agora as differentes especies de sancções.

543. Dive.·sas especias .te sanc~ões.-Distin
guem-se habitualmente quatro especies de sancçaes:

1.o A sancção natuml; 2. o a eancção legal; 3. 0 a sancção
da opinião; 4. 0 a sancção inte1'io1'.

1.o A sancção natural é a que se basea nas consequencias
naturaes de nossas acçaes. E' natural que a sobriedade
mantenha e restabeleça a saude, que a intemperança seja
uma causa de molestia. E' natural que o trahalho traga
o bem-estar, que a preguiça seja uma origem de misel'ia e
de pobreza. E' natural que a probidade garanta a segurança,
8 confiança e o credito, a coragem desvie as probabilidades
da morte, a paciencia torne a vida mais suppúrtavel, a
benevolencia attraia a benevo16ncia, a maldade afaste de
nós os homens e o perjurio os torne desconfiados, etc. Estes
factos, verificados muitas vezes pela observaçau, levaram
os epicuristas a confundir o honesto com o util.

2.0 A sancção legal é, sobretudo, uma sancção penal. Com
põe-se de castigos que a lei estabeleceu contra os culpados.
Poucas recompensas estabelecidas pela lei existem em geral,
e podem comprehender-se no que se chama a estima dos
homens.

3. 0 Esta nova sancção consiste na opiniãO que os outros
homeml formam a respeito de nossas acções e de nosso
caracter. Vimol'l que é da natureza das acções boas inspi
rarem a estima, e das acçaes más o vituperio e o desprezo.
O homem de bem goza em geral da honra e da consi
deração publica. O homem indigno, ainda mesmo aquelle
a quem as leis não attingem, é castigado com o descredito,
a aversão, o desprezo, etc.

4.0 Finalmente, uma sanccão mais exacta e mais certa
é a que resulta da propria' consciencia e do sentimento
moral. Aqui apenas, nos reportamos ao que já dissemos
acima f.

1 Vide e cap. lU, Conscimcia e sentimento mo,·al.
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544. In~ ..fJlciencia das ~auc~õe~pl·ece(lente~.
- Set'ão estas di versas sancções sufIicientes para satisfazer
nosso instincto de justica? E' facil demonstrar que o
não são,

Oomo principio, a felicidade e o bem ,deveriam estat' na
razão directa uma da outra; mas assim não acontece na
vida humana. Oom elfeito, podem-se reduzit, a duas classes
os prazeres e as penas q ue se cousideram sancções da lei
moral: 1.0 cs que não têm relação alg'umn, nenhuma connexão
com o be'n moral, isto é, os que dependem da nature~a

do homem, na qualidade de ente sensivel e intelligente,
mas não corno ser moral, por exemplo, os prazerF3s que vos
proporcionam as riq uezas, os que são devidos a uma g'ra nde
gloria 1i ttcn1ria ou politica ; ~. o os pra zeres que têm relaçãO
dÜ'ecta com o bem moréd, po r exemplo, os prazeres da con·
sideração e da estima, e esses prazeres interuos e mais se
cretos e que ning'uem póde roubar, os quaes, no fundo da
consciencia, com pensam algu mas vezes as gTuudes dores
a que a virtude está condemnada. São igualmente de duas
especies os soffl'Ímentos: os que podem vit, do estado do
corpo, ou das situações criticas e implJrtunas em que, não
raro, se acha o homem empenhado j os que se chamam
remorsos, que acompanham inevitavelmente a violação da
lei moral. Ouidadusamente disting'uidas estas duas especies
de prazeres ou pezares, facil é demonstrar que o bem e a
felicidade não estão em harmonia na vida actual. Oom
e:lfeito, os prazeres ou os pezares da primeira especie são
distribuidos em apparencia caprichosamente, mas, na reali
dade, segundo as leis necessarías que nenhuma relação têm
com o merito moral. T.em-se estabelecido, por exemplo,
que um homem cujo corpo fôsse são gozaria das vantagens
e dos prazeres da saude, que um homem de compleição
morbida estaria exposto a todas as castas de males; que
um homem habil e prudente faria: seus negocios, g'anharia
bens de fortuna, e disfructaria todas as delicias de que
são instrumento as riquezas. Ora, como todos esses prazeres
são reaes, e como são distribui dos segundo leis que não
são as leis moraes, dahi resulta naturalmente uma des
igualdade e uma despt'oporçi1O necessarias entre o merito
moral e a felicidade. E' notorio que a virtude não é um
escudo su:fficiente para vos proteg'er contra os g'olpes da
adversidade, e qu e a immoralidade não vos condemna
necessariamente á miseria e á dor. E' evidente que um
homem corrompido e malvado póde nascer com todas as
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vantagens do genio, da fqrtuna, da saude j um homem bo
nesto póde nllscer de3hcnlado de todos estes pred icados.
Ni to não ha injustiça, nem Rcaso; milS verifica-se que a
harmonia do bem 1l101'i11 e uu felicidade nilo existe nas
condições de nossa existcncia actual. Pelo ql1e respeita aos
pra7.eres e aos pezares da consciencia, é evidente que tambem
n~o. são sufficientes para salvar a jl1stiça da providencia
dlVlU/l; com effeito, uma multidão de prazeres de certa
especie póde absorvei' de tnl fórrra a capacidade de sentir
de UIIl individuo, aturdil·o a tal ponto, oecl paI-o tilo intei
ramente, ql1d por tim careça apenas de poucos e forços pal'a
espancar a in'pl'essão enfadonha do remOl'30 j e, cumpre
tllmbem dizel·o, não ob-tante ser isso ainda mais triste,
algumHs vezes snccede que a inex.oravel obstinação da in
felicidade embota, em uma alma houe"ta, o pI'ilzer da vir~

tude; os P.SfOI'Çl'S dolorosos que ella custa podem u :fiual
extingu~r. em 11m homem fatigado da vida, o' gozos
culmos e dcces qne ella proporciona. Se timRuha é li despro
pürçi10 e o desac~ol'do dos prazere e pezares internos
COIJ1 o mel'ito moral de quem os expel'imentu, qual será
a da San(~ção toda e'i:terior, que cou iste uns recompensas
e nos custig'os que di tribue a desigual justiça. dos homens "I
Já não fa110 só das penas legnes j sabe-se que algumas vezes
recultem sobre o iunocente, que muitas vezes s'i.o perdoadas
ao culpado, quasi sempre desproporcionadas, punindo a lei
o crime, sem pl'ocnl'iU' determiu'l1' de modo absolutamente
exacto o valor moral da acção, Mas falto me"mo das penas
e recompensas da opiuiilO, da estima e do desprc:o. Est· rãa
ellas sempl'e em proporçã.o ex.acta com o mel'ito ~ E' o qlle
podem dizer os que têm vivido na sociedade e por ella têm
sido julgado;;, De touas P. tas obBl'vações, qu lIlul esboço,
e glle seria pCls.:iivel nmplial', upl'ofunuar, vel'ificar, re':Hllta
que a lei da harmonia. entre o bem e a felicidude não
pertrmce a este mundo, e que existe! empre c1e:3ticcorc1o,
ou pelo menos desproporção, entre o merito mOl'al e os pra~

zeres da. sensibilidade. Dalli nasce 1\ neces idnde de uma
s:lncçao superior,

545. imnun'talhlatle da. alma. - A immortulidade
da alma é uma veruude que resultu, como um corollario des
tas duas proposições: il pl'irncit'n, é que ex:ste no homem uma
alma distiucta do corpo (275 - 28i»; 11, eguuda é qne toda
a s.ancção terr':!"tre da lei moral é iusnffi.cieute. Com effdito,
se existe uma alma distiucta do corpo, não é necessario que
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elIa pereça com e11e. Se todas ii'; sancções ten'estrss são
in~u:ffhientes, é mi ter uma sancçüu ~uperior e definitiva, que
l'estabeleca a harmonia natural <.la virLude e da felicidélde.
O pl'imeil:o destes dous argnrnentos é o que e chama a pl'uva
physicc~ ou metaphysica, (\ s g'undo à prova mo?'al d!L ím
mortalidade.

1. o P?'ova phY3ica,-Fénelon fi expaz nas termos seg'u iutes :

Estando estabelecida :lo distincgão real e a inteira dessemelhança des
tes dous seres (alma e corpo ), a que prcposito se concluiria que um des
tes dous seres seria aniquilado desde que ~ união delles viesse a cessar?
Representemos dous corpos que são absolutamente da mesma natureza:
separai-os, não destrui, nem um, nem ouLro. Ainda mais, a exisLencia
de um não p6c1e jamais provar a existencia do lmtro; e o aniquilamento
do segundo não pôde júmais provar o aniquilamenLo do primeiru. Embora
se supponham semelllanLes em tudo, basta a disLincção real para provar a
independencia de cada um. e assim se deve raciocinar a l'espeito de dOlls
corpos que so separam e que sio da mesma natureza, com mais forle razão
succedo ouLro tanto com um espirilo e um corpo, clljas naturezas são cm
tudo dessemelllantes. Um ser, que por fôrma alguma não é a causa da
existencia do uutro, não pôde ser a causa de seu aniquilamenLo. Logo, é
claro como o dia que a desunião do corpo e da alma não pôde operar o
aniquilamento nem de um, nem le outro, e que o aniquilamento mesmo do
corpo nada infiuu'ia para fazer ces ar a existencia da alma I.

2. o P?'Ova mo?'al.- Tomámos de Fénelon a primei ra des·
tas duas provas. Rousseau fOl'necer·nos-ha a l:egunda:

Quanto mais me concentro em mim, quanLo mais me consulLo, tanto
mais leio estas palavras escriptas em minha alma: à justo, e senis (e
liz. No entanto assim não é, em se consiuerando o estado preseule das
cousas: o máo prospera e o justo é opprimido!. Vêde tambem que indig
nação em nós se acende quanto esta especLação é frustrada I Era l1e-se a
consciencia e murmura contra seu autor; ella lhe griLo. gemendo: Tu me
enganaste! Eu te enganei, temeraria I Quem Vo disse? Tua alma está ani
quilada 1 Gessaste de existir? O' BruLo I ô meu filho, não manches Lua no
bre vida, pondo·l1le termo: não deixes tua esperanca e Lua gloria com teu
corpo nos campos de Pllilippe. Porque dizes tu: A virtude nada é, quando
vais gozar o premio da tua? Vais morrer, pensas LU: nã , vais viver, e
então clunprirei o que prometli. Dir-se·hia, aos murmurios dos impacien
tes morlaes que Deus lhes deve a recompensa autes do merito o que é obri
gado a pagar-lhes a virLnde previament'l. Oh I sejamos bons primeiramente,
e depois seremos felizes. Não exijamos o premio antes da victoria, nem
o salario anLes do trabalho. Nllo é na liça, dizia Plutarcho, qne se coroam
os vencedores em nossos jogos sagrados, mas depui de encerradas as
festas.

Neste mundo, mil paixôe5 ardentes absorvom o sentimento intimo, 6
enganam aos remorsos; as humilhagões, as desgraças que aLtrahem o

1 Fénelon. Ca.·tas '<cerca ,la meta
pl'1/sica e da ,'eligião. arla II c. II.

2 Não se do,oe, todavia, 'tomar no pé
d" letm eSle pc,",samento de Rous.oau.
Nao ô verdade ~Jue o múo sempre pros
pere e que o .insto seja sempre oppri
mldo. As cousas nao so pas.am a sim.

Mas o que Ó vel'dad , corno dissomos, é
que nua ha uma relação nocessuriu. e COIl
stante elltro a ordem phy ica e a ordem
moraL. Uahigrando desigualdade o grtlnde
capricho apI arente na dislril.luiç,io dos
bens e dos males: o que basta para a força
do argumento,
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exercicio das virtudes, impedem que lhes sintamos todos os encantos.
Quando, porém, libertados das illusões que nos produzem o corpo e os seno
tidos, ~ozarmos da contemplação do Ser supremo e das verdades eternas cuja
fonte é, quando a belleza da ordem impressionar todas as potencias de
nossa alma, e só nos occuparmos de comparar o que fizemos com o que
deveriamos ter feito, então a voz da consciencia recobrará sua força
e seu imperio, então o deleite puro que nasce da satisfação de si
mesmo, e o pezar amargo de se haver aviltado, distinguirão com senti
men tos inextinguiveis a sorte que cada um haja preparado para si. Não me
pergunteis, ó meu amigo I se haverá outras fontes de felicidades e de pe
zares i eu o ignoro; e bastam as que eu imagino para consolar-me desta
vida, e fazer-me esperar outra. Não digo que os bons serão recompensa
d0s; porquanto que outro bem póde esperar um ser excellente, se não exis
tir segundo sua natureza? Mas digo que hão do ser felizes, porque seu
autor, o autor de toda justiça, havendo-os feito sensiveis, não os fez para
so1Irerem; e que, não havendo abusado de sua liberdade sobre a terra,
não illudiram seu destino com suas culpas: no entanto som'eram nesta
vida, serão pois indemnisados na outra. Este sentimento é fllDdado menos
no merito do homem do que sobre a noção da bondade que me parece in
separavel da essencia divina. O que apenas faço é suppOr observadas as
leis da ordem, e Deus constante a si mesmo 1.

1 Rosseatl, E1nl16, Iiv. IV.



CAPITULO VII

Medicina e gymnaitica. moraes.

Diz -nos Bacon que os moralistas, pela maior parte, seme
lham-se a mestres de escripta, qne apresentassem a seus
discipulos lindos modelos, mas q ue lhes não dissessem a
maneira de peg'lll' na penna e de tl'açar as letl'as 1. Assim os
philosophos dão-nos modelos bellis5 imos e magnificos, ima
gens fidelissimas e mui nobres do bem e da virtude; mas
não nos ensinam os meios de attingil'mos semelhante per
feição. Fazem-nos conhecer o fim, e não o caminho.

546. Geol'~icas da. alma. - Traçand.o, depois, eUe
proprio, alguns esboços desta parte da mOl'al que não só dá
preceitos, senão tembem instrucções, á qual chama Geo7'
gicas da alma (::;cienr.ia da cu.ltura da alma), diz-nos Ba·
con que deve elia ser como a medicina, a qual estuda
primeit'amen te a constituição do enfermo, depois 'a doença,
POl' fim o t7'atamento. O mesmo succede com a alma: ha tem
peramentos moraes, co~no os ha physicos: são os caracteres;
moles tias moraes, como molestias physicas: são as paixões;
e finalmr,·nte ha um t7'atamento moral, como um tratamento
physico, e á moral incumbe indicaI-o. Om, não se póde
tratar uma molestia sem conhecei-a e sem tambem conhecer
o temperamento e a compleiçllo do enfermo, « Uma casaca
não póde amoldar-se a um corpo, sem que primeil'amente se
tome a medida daquelle para quem é destinada,» Dahí se
segue que o conhecimento dos caracteres e das paixões deve
preceder a esc1)llJa dos remedias. -

547. Dos cal'actel'es.- E' difficilmeute susceptível
de uma classificação methodica o estudo dos caracteres, As

1 De augmelltis scielleiarul1', liv. VII cap. l,
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paixões, os costumes, os habitas misturam-se e complicam-se
de maneira tão differente nos individuos, que mal póde abi
haver materia plll'll uescripçãO j e este LtS,;lllnplo, aliás riquis~

simo, interessa mais á litteratura do qllr. á sciencia, Theo~

phr:1 to entl'e o' antigos, la. Bl'l!ycre entre os modernog, pri~

maratll neste genero; seriu, poréll, difficil analysut' suas
obras, que nada têm de didactico: vale mais apena leI-as.
Thcopbrasto trata do dissimulauo, do lisongeiro, do imper
tinente, do rnstico, do co.nuescendente, do tag'arella, do
supel'sticio~o, do avul'O, do orglllhoso, do maldizente, etc.
São, cel'tamente, eóites os typos priucipaes tios caracteres hu
manos, mas esta nãl) é uma red UCÇiíO rigorosa a 1l1guns typos
elcll1entnres. L'l El'llyêl'e ninrla está milito mai:; distante; não
estuda tão ~óll1ente os cal'acteres, mas os costulDeói j elcl.icreve
wllito mais os iudividuos elo !lue pinta os homens, on pelo
menos é sempre no individuo qlle vê o homem. O.dli lhe
vem II magiu. e o picante de SUêlS pinturas; mo,s a l'ciencia
moral P'Juco se pótle aproveitar deHe.

KHDt tenloll dar uma theoria dos cal'acteres I, e partiu ela
mesma ic!éa de E1leon, 11 sabei', da anulogia des camcteres e
dos tem peramentos; por isso limitou-se a reproduzi)' a velha
theoria physiolog-icll dos temperamentos e a npplical-a ao
homem moral. Distiugue duas especies de temperamentos:
os temperamentos de sentimento e os temperamento'; de acti
vidade, e em cada uma destas duus especies existem dous
g'l'áos ou tons difi'erentes: a exaltação ou a 1'emissão,

Dabi quatro temperamentos differentes: o sanguineo e o
melancolico (temperamentos dn sentimentos,) o coierica e o
fleugmatico (temperamentos de actividade). Eis a deóicl'ipção
dada por Kl1ut destes quatro temperamentos ou caracteres 2.

Reconhece-se o sanguíneo pelos caracteres seguintes: é s~m cuidado s
e de esperança faci!; dá a cada cousa, no primeiro momento, grande impor
tancia, e depois não pôde pensar mais nisso. Promette magnificamente,
mas não sustenta a palavra, porqlle não reflectiu sn1Iicienlemento a prin
cipio se poderia cumprir sua promessa. Está sempre disposto a soccorrer,
mas é um mio dovedor que pe lo constantemente dilações. E' um bom
companheiro, prazenteiro, de bom humor, não dando grande importancia fi
cousa alguma. e que tom amizad a todos. ão é ele orelinario um máo
homem, Ulas é um peccador diff:icil ele converter; quo se arreponderá de
}lreSSa, mas esse arrependimento, r[l10 nunca será pezar, será logo esquecido.
Fatiga-o o trabaUlo, está todavia sempre occupado, mas no que é apenas
um jogo, porque é uma mudança, o a cunstancia nãu a tem elle.

O melancolico dá a tudo qLlallto lhe diz l'espeito grande imp0l'tancia.
Por toda parle encontra causas de cuidado e s6 "ê a principio difficuldades,
como o sanguineo começa pela esperauça elo exilo. Aquelle (o melancolico)

1 Kant, An.ll·opologia, Lraduc. {mu ., pog. 27J, parto U! A.
2 Alltropologla de Kant, pus. 271,
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pensa profundamente, este (o sanguineo) superficialmente. O primeiro pro
mette com dilliculdade, porque tenciona cumprir sua paluVTa e quer saber
se o podertl. Suspeita, e consome-se com cousas que não abalam o jovial
sanguineo; é pouco philunthropo, pela razão de que aquelle que se priva
a si mesmo da alegria clifficilmen te u desejará aos olltros.

O colel"Íco inflamma-se e consome-se rapidamente como fogo de palha;
deixa- e bem depressa abrandar pela submissão dos outros; é então irritado
sem odiar, e esLima tanto mas o proximo, quanto mais promptamente lhe
cedeu. ua actividaue é prompLa, mas sem duração; nunca fica' ocioso,
mas não ó assiduo. ua paixão dominante são as honr'ls: deleita·se em
tratar dos negocias publicos e ouvir-se 1011var i gosta do apparato e da
pompa das fôrmas. Faz-se espontaneamente prote~tor e parece generoso,
não por affectação, mas por orgulbo, porque tem mUlto mas amor a si do que
aos ontros. E' apaixonado pelu ganho, cortezão, mas ceremonioso, inflexi,el
e arredado na sociedade, e avem-se com qualquer lisongeiro que lhe sen-e
de plastrão, em ullla palavra, o temperamento colerico é o menos feliz de
toclos, por ser o que encontra mais opposição.

O fleugmatico: fleugn1O. signiliea !lnsencia de emoções. O homem nenO'·
malico a quem den a natureza certa dóse de razão, semelha o homem ql~e
se dirige por principins, comquanto deva só esse caracter ao inslincto. Seu
feliz temperamento serve-lho de sapiencia, e na vida ordinaria, não raro, é
chamaJo o philosopho. Tratam-no muita vez t:tmbem de astuto, porque
os projectis que lhe atiram l'esvalam por sobre elle como por sobre saccos
de lã. Dá nm marido supportnvel, e sabe dominar nllllher e criados. tendo
ares de acquiescer a todo o mun io, porque sabe, p r sua vontade inflexivel,
mas reileclida, hal'monisar a delles com a sua.

Haveria, pois, seguod;) Kant, quatro caracteres es eocial
mente distincte-s: o sanguineo, jovial. benevolo, superficial;
o melancolico, profundo, triste, pessoal; o colerico, arciente,
apaixonado, ambi0ioso, cupido' o fleugmut·ico, frio, modprado,
inflexiveI.

Ka11t nega que estas quatro especies de tempel'amentos se
pOl:!sam com binar uns com os outros; não ha mais de quatro,
diz elIe, e cada um deIles é simples. Purece·nos, pelo con
trario, que a experiencia nos mostl'a que nenhum destes
caracteres existe separadamente de modo absoluto; ha sempre
mistura em algum gráo, e os differentes homens se caracte
risam per seu caracter dominante.

548. O ca.'actcJlO. - Releva distinguir, de l'esto, os
caractere:i e o caraclo?'. Ter este 011 'lq uelle carl1cter nem
sempre é ter caractel'. A pt'illleim Jestas duas expressões
s}.g~ific!1. as diversns aptidões, inclinações ou habitas que
ulstmguem nm homem dos Oll tros; a segu nda sigl1 ifica essa
força de vontade, esse impel'io sobre si mesmo que fazem
com que UID homem seja fiel a uma regra ele proceder dis
tincta, c qUA resista 'cornj Qsa men te ás ten taçõ':)s. O caracter
n:~ s'~llpre é ~i~tud , porque pód~ ser .empregado em princ
ClplOS falos e VICIO os, maS Dão eXIste VIrtude sem caracter.
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A disposição da vontade de agir segundo os principios fixos, e não de
saltar aqui acolá como as moscas, tem o seu tanto de estimavel e que
merece tanto mais admiração quanto mai3 rara é. Nij;o se trata aqui
do que a natureza faz do homem, mas do que o homem faz de si mesmo.
O talento tem um preço venal que permitte utilisar o homem que o
possue; o temperamento tem um p"eço de affeiçao, que o torna um
aprazivel companheiro com o qual se póde agradavelmente viver; o
caracter, por~m, tem um valor que o co11oca acima de tudo.

549. Jl.s idades_ -A esta classificacílO dos caracteres
conforme os temperamentos póde-se addicionar a que se
basêa nas idades. Com e:ffeito, têm as diversas idades, como
é notaria, caracteres mui di:fferentes. Quem primeiro descreveu
os costumes di:ffel'entes dos homens segundo as idades foi
A ristoteles, o qual tem sido depois imitado frequentemente.

L Os jovens. -Os jovens são cheios de desejos, e para os satisfa
zerem tudo tentam. Levados pela il'lconstancia, depressa aborrecem o que
mais desejaram. Seus desejos são violentos; nao têm, porém profundas
raizes; semelham a fome e a sêdr, de um enfermo. Arrastados por humor
impetuoso, agastam-se por qualquer frioleira e são incapazes de con
ter-se na colera, Amam a honra e ainda mais a victoria. Não são
malicios·)s, mas de excessiva franqueza. São credulos, por não terem
ainda sido victimas da má fé. São cheios de esperanças; seu naturl11
ardente os inftamma e produ7.-lhes o effeito do vinho em um homem ébrio.
Vivem só de esperanças, porque para el1es o futuro é tudo e o presente
apenas um ponto imperceptivel. Os jovens são susceptíveis de corar;
têm a alma levantada, porque ainda não foram humilhados na vida.
Sacrificam o interesse á honra ... Pensam saber tudo, e sustentam sua
opinião com força. São inclinados á caridade; finalmente são de nm humor
alegre, e por isso promptos a graceje.r.

II. Os velhos.-Os yelhos têm costumes oppostos aos dos jovens.
Através longos annos passados na terra, muita vez expostos á ma fé e
illudidos em suas esperanças, elles têm reconhecido algum vicio em
todas as cousas humanas. Nada affirmam com segurança, e suas acções
são sempre acompanhadas de extraordinaria timidez. Sempre irresolutos,
acrescentam ao que dizem talvez? quem saóe? O coração lhes está
aberto para as suspeitas. porque não se fiam de ninguem, e l\ descon
fiança nelles é o {mcto da experiencia. Têm algumas vezes a alma, aba
tida, porque foram humilhados na vida. Não aspiram a cousas grandes ou
superfiuas ; encerram-se seus des€ljos nos limites do necessario. São ti
moratos, e deixam-se amedrontar por tudo. Parecem gelados pela idade,
e entretanto têm apego á vida, sobretudo quanto approxima-se o derra
deiro dia. De tudo se queixam. Vivem mais de recordações do que de es
peranças, porque para enes o futUl'O pouco vale, o passado é tude. Suas
paixões, umas estão desvanecidas, outras já não têm força. Não gracejam,
não riem.

IlI.A idade viril. -Na idade viril, os homens desviam-se ás vezes cios ex
cessos da juventude e da velhice. Não procedem com demasiada confiança,
mas Dão são impedidos p~lo temor. Sua moderação não carece de coragem,
nem sua coragem de moderação. Todas a~, boas inclinações que existem
separadamente na juventude e na velhice, possue-as ao mesmo tempo a
idade viril.

E' de notar que Aristoteles, que tão admiravelmente pintou
os jovens e os velhos, fôsse tão fraco a respeito da idade
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viril. Boileau, traduzindo Hnracio, fez-lhe um retrato mais
cluro e exacto:

L'âge viril, plus ml\r. inspire nu air plus sage,
Se pousse aupres des grancls, s'intrigue, se ménage,
Oontre les coups du SOl't songe à se maintenil',
Et loin dfll1S Ie present l'egarde l'avenÍL',

550. Das IHl.ixõc§.-Rigorosrrmellte fallando, os C1.

rnctel'es Dã~ Sil) mais do que us divel'sas combiuaç0es em
cada individuo-rcsn!tuntes <.las pllixõe;;, quer nD.turaes, quer'
adquiridas, e qne existem no homem; e ue alguma sode ha
duplo emprego ell1 tratar destes dons assumptos separada
mente. Por um lado, pOl'ém, os diffcrentes m~vimentos da
alma ~ó tom nn lIsualmente o nome de paixão desde que
cbeg'am a certo gráo de agudeza, e, como diz B:lcon, de
molestia ; por outro lado, são as paix0es os elementos que,
combinados em diversas dóses e em diverillls proporç0es,
compoem o qne chamamos os caracteres; sob este duplo
aspecto devemos fullur deUes separadamente.

Tratamos em psychologia (54-58j das inclinações e das
paix0es sob o aspecto psy,~hologico, isto é, consideradas como
affeições natUI'H(,.'l do üoraçi:'L') humauo. Havemos 8,gtll'U de
estudaI-as princip Imente sob () ponto de vi til pCblhologico
(se é licito assimfallar), isto é, <:.iuundo cOllsider'adas molestius
dO'coraçao humano.
~s caracteres dns puixõ<ls, quando 1l101estias, são cs se·

gumtes : .

1.0 São excllbsivas, O h'lInem posallido de lIma paixão só a
conhece, . ó a escllta, e sJcl·ificl1.·1he nilo só sua razão e sell
dever, mas suas olltl'as inclill:lCÕe3, (' at6 mesmo snas ontrlls
paixõefl. A puiXilO do jogo óLi do vinho suffocal'á todas as
mais, eja a ambição, ,.eja o amor, sejil o illstillct'"J de cou
servação.

2.° A paixãO em estado de 1110le tia é 11m estado violento,
impetnoso, desordenado, semelhante a loucllril : h'a (w'or
b1'evis est.

3.° 00 nql1nnto posatl haver' Rccessos de paixões, acce.5SOS
repentinos e fllg'itivos qne cresçam e declinem no mesmo
momento, só e da,_ todavia, em g'ernl, o nome de paixõe.,
a movimentos que se t')['llillll habitullBJ. I~t') posto, as pai
xões são habitos .. applicadas as C0USU;; baixa~, tl'ansfol'
mam-se em v'icios.

1ANET, p hj[o~ophiCl, T, 11.- 10
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4.° Ha um d1:agnostico 1 das paixões como das molestías.
Tra}lem-se exleriormente por sign!les exte iores, que são seus
symplomas (actos, grs(Qs, pllysionomia) I e annl1ncir, Ln-se in
teriormente por preliminares, que são sellS p,'oLt1'omos, os
signaes precursores (perturbaçlJo, agitaçãO, etc.).

5.° Tem a paixão, como a molestia, sna historia: tem seu
curso regulur, sua terminação. A Imitação de Jesus Ch,'islo
resume admiravelmente em alglJ11s traços a histol'ia de uma
paixão.

A. principio um simple" pensamento se apl'esenLrl ao espíriLIl, depois
vem uma f'..rte imaginarão. depois a clelicirz, o máo motimento c por fim
o consentimento. Assim, pouco c pouco o espirita maligno entra na alma~.

6.° E' raro que nasça a paixrro e se desenvolva sem pal'·
tilha e sem combate. Dabi esse estado que chamámos acima
fluctuação (229) e que tem sido por vezes comparado ao fluxo
e refluxo da maré.

Indicados estes traços geraes das paixões, esbocemos em
traços rapidos o quadro de nossas principaes paixões:

Póde-se dizer que nossas paixões passam por tres estados
distinctos. São a principio affeições naturaes e inevitaveis da
alma; são inclinações, pendores; tornam·se muvimentos
vioJentos e desordenados: são pai..rcões propriamente ditas;
transformam-se em habitas e se incorporam ao caracter:
são as C)tlalidadp.s e os defeitos, e, addicionando-~e·lhes a liber
dade, as vi1'ludes e os vicioso E', porém, de notar que, se é
passiveI sempre di:õtinguir theoricamente estes tres estados,
a ling'uagem é, ás mais das vezes, insuíliciente para cxpl'i
mil·os, porque os homens só têm distinguido estes estados
moraes segundo as necessidades da pratica. e não segundo as
necessidades da theoria.

Os tres estados que acabamos de registrar disting'uem-se
de modo c1arissimo na primeira das affeições supra indicadas
(07), isto é, o instinclo de conse?'vação. Este instincto é a
principio uma affeição naturlll, legitima, inevitavel do co
ração humano; mas, sob o imperio de certas circumstan
cias, sob a influencia da edade, da enfermidade, do tempe·
ramento, exagera-se at.é ao estado de paixão, e transforma-se
no que se chama o medo, ou então vem asel'habito, e torna-se
um vicio sob o nume de cobw'dia.

1 Cha!lla-se diagnoslico, em medicina,
u arto de descobrir a doençli por meio de
$eus symptomas.

2 Imitação de Jesus Ch.. islO, liv. 1,
c. XU. 'l'I'UdUCç. fio. do 1Ilichel de 1I1a
rillac re'Visla por 111. de Sacy, pas. 89.
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A conservação corporal origina dons appetites, que se
chamam a fome e a sêde. Estes dous appetites, solicitados
sobre posse, transformam-se em paixões que podem tornar·se
vicioso A linguagam, pOl'ém, aqui Dão nos pel'mitte tmduzir
estas cambiantes. Ha uma e Ul1lCa palavrc1 para exprimir a
paixrw OLl o vicio n0 beber e no comer, é por uma parte a
gulodice, e por outra a embl'inguez 1; uma e outl'a, e em geral
o abandono exagerado <lOS pl'é\Zeres dos sentidos, tomam o
nome de intempel'anç[~. "

O principio de todas as nossas inclinações pessones é o
amor de nós mesmos ou o amaI' de si, instincto legitimo,
quando é moderado; levado a excesso e tornando-se exclusivo
e dominante, tramforma-se em vicio que se chama egoísmo.

A estima ele si, tornando-se paixão, convertll-se em o1'gulho,
quando se trata de grandes cousas, vaidade, se se trata de pe~

quenas cousas.
O amor da liberdade degenera em espirita de revolta, o

amor leg'itimo do poder .em ambição, O instincto de pro
p1'iedade torna-se avidez, cubiça, paixão do gemho, engendra
subsidiariam ente a paixão do jogo ou desejo de ganhar por
meio do azar. O desejo de ganhar produz o q'eceio de pe1'del',
e esta ultima paiXãO, tOl'Uaado-se vicio e mania, transforma
se em ava1'eza..

As inclinacões relativas aos Outl'OS homens dividem-se em
inclinacões benevolas e em inclinacões malevolas. Podem
aquella~ ii' até á paiXãO, mas não at-é ao vicio; só estas se
tornam vicioso

Não ha uma unica inclinaçãO benevola que, exagerada e
exaltada além da razão, não possa mudar·se em paiXãO mais ou
menos cen~uravel. Pai' um lado, porém, não temos expressilo
em nossa lingua para traduzir a exagel'ução nessas especies
de paixões 2; por outro lado, embora exageradas, nunca se dará
o nome de vicias ás affeições ternas do c'oração humano, por
mais Jonr.ai; que se mostrem, uma vez que sejam sinceras 3.

Entretanto algumas destas affeições podem tomar-se vicios
toda vez que se juntem a alguma paixão pessoal. Po"r exemplo,
o desejo de agradar ou a benevolencia póde conduzir a
uma frouxa complacencia; o desejo de louvor, á lisonja,

1 Distingue-se l)ntretant~ a pai'l'o (10
vinho dn behedeira constante. A bebe
deira é o habito de ceder a esta paixilo.

:I. SensiblcI"ie signillca falsa senSibili
dade enfio cnsibtlida.de exagerada. F,·a·
que.::a é uma expressão vaga. O patrio·
mmo póde ir ~té ao fanatIsmo; mas isso

lamhem" "erdade eilloutrO' senlimentos,
por exemplo, o ~entimcnLo reLJgtOso. .

3 IJ amO I" que póde ser U1l1:1 paixão
oulp''''el, s6 se torna UIll vicio em send o
con.idemdo sob o aspecto dos sentidos,
e então iuclue-se \.lU inteOlperança.
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e o desejo da estima, á hypocresia. Estes vicios, porém, repre
sentam mais o amor de si do que as inclinações benevolas.

As inclinações malevolas são as que dilO ensejo ás mais
terriveis paixões. Havera, porém, a principio no homem incli
nações naturalmente rnalevola.s? O pbilosopho Reid o contesta,
e pensa, a nosso ver com razão, que as paixões malevolas
não são mais que os abusos de certas inclinações pessoaes
destinadas a servi r-nos de aux i li~ res para o desel1 vaI vimento
de nossa actividade, Ha dUlls pril1cipaes; a e1J'/'ulação e a
colem.

A emulação é apenas um caso particular do desejo do
exito e da su perioridade. Este desejo, acti vado pelo pensa
mento de que os outr0s homens atting'iram talou t1l1 g'ráo
de estima ou de poder ao nosso lado, não é em si mesmo
uma inclinação rnalevola. Podemos querer egualaL' e exceder
os outros sem que por isso lhes queiramos mal. Podemos
sentir prazer em venceI-os sem precisamente nos regozijarmos
com a sua derrota; podemos soffrei' pelo facto de sermos ven
cidos por elles, sem por isso nos contrariarmos com os seus
triumphos.

A emulação é, pois, um sentimento pessoal, mas não male
volo; torna· ~e malevolo e vicioso em sendo invertidas as
disposiçoes prectldentes, quando, po.r exemplo, soffremos,
não pelo nosso revés,' mas pela vantagem de nossos rivaes,
e que não podemos suppotar a idéa do bem de outrem;
ou tambem quando, inversamente, sentimos mais. prazer
com a den'ota deUe do que aleg'ria COlD a nossa victoria.
Este sen timen to assim pervertiuo torna -se o q ue se chama
a inveja, e em g'el'al a inveja é o pezar em nós causado
pelo bem de outrem; de modo qlle é o desejo implicito o
da infelicidade dos outros: é um verdadeiro 'vicio, tão
baixo quanto odioso.

A inveja distingue-se do ciwnv!, com o qual tem analogias.
O ciume é uma especie de inveja que assenta principal
mente em affeições cuja partilha não Suppol'ta, a inveja se
funda nos bens materiaes ou abstractos (a fortuna, as honras,
u poder); a inveja applica-se aos bens que não possuimos,
o ciume rE'cusa-se a reparti!' os que po~suimos, e por isso.
é uma especie de eg'oismo, menos baixo que a inveja, pois

.que se tl'ata de bens de uma ordem mais elevada, e que
'até mesmo algumas vezes não é destituida de nobreza; mas
é, todavia, uma das pc:\ix09s mais teniveis por suas conse
quencias,

A colem é uma paixão natural, que parece tel' sido posta
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nos seres animados para lhes dai' força contl'a o perigo;
é o esforço da alma resistindo ao mal que a quer opprimir.
Esta inclinaçã::>, porém, é uma das mais promptas a fazer
nos pel'der a posse de 1?ós mesmos e a lançar-nos em uma
especie de loucura passag'eira: [1'a {W'01' brevis. Comquanto
seja um arrebatamento cujas comequencias podem ser fataes,
não é necessariamente acompanhada de odio (como se vê no
soldado que combater com encaruiçamento e que, de subito,
depois da batalha ou durante a treg'na, offerecel' a mão a
sel1 inimigo), A colera, p:.is, é um esforço ua natureza
que se defende; é uma febre, e por isso póde ser uma paiXãO
fatal e culpavel, mas não é um vicio.

A colera, torna-se em adio q u3ndo, ao pensar no mal que
fizemos ou podemos fazer a nosso inirnig'o, nos regozijalllos
com o pensamento desse mal: chn ma· se 1'csenlirr,ento ou 1'an
C01' quando é n recordação odienta do mal recebido; conver
te, se finalmente em paixão da vingança (a mais criminosa
de todas), quando é o desejo e a esperança de retribuir o mal
com o mal. A cI'neldade, &inda mesmo sem odio, é uma espe
cie de requinte de prazer causado pelo mal de outrem.

O adio transforma-se em desprezo, quando se lhe p,junta a
idéa da baixeza e da inferiol'idade do objecto desprezado. O
desprezo é um sentimento legitimo, como já vimos, quando
tem por objecto acçõe:l baixas e culposas; é uma paixão ma
e censuravel, quando se dil'Íge a uma pretensa inferioridade,
quer de nascimentu, quer de fortuna, quer de talento: é uma
ramificaçúo de orgnlho. O org'ulho nem sempre é acampa.
nhado de desprezo. Vê·se homens cheios de alta satisfação
de si mesmos, que toda via sabem tratar com polide7. e cortezia
áquelles que consíderam inferiores a si; outros, pelo contrario,
esmagam seus inferiores e os tratam como a brutos. Nestes o
desprezo j unta-se ao orgulho. Uma fórma amena do desprezo
é o desdern, especie de desprezo mais delicado e mais dissimu
lado. O desprezo, toda vez que faz sobresahir, não os vicias,
mas os caprichos dos homens, e procura tornaI-os ridiculos,
torna· se zombaria ou ironia.

Taes são as principaes affeições da alma emquanto podem
ser consideradas como enfermidades, isto é, emquanto têm
neces3idade de remedia.

Passemos agora ao tratamento, para continuar com a com·
paração de Bacon •.

551. Cultlll'a da alma. - Depois de havermos estu
dado os caracteres e as paixões, temos de indagar por que
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meios chega-se a governar as paixões, e a modificar ou cor
rigir os caracteres.

552. Govclono 41as I)aixêies. - Pelo que respeita ao
primeiro ponto, isto é, ao governo das paixões, Bossuet dá-nos
no conhecimento de Deus e de si ?nesnw ( c. lU, 19) conselhGs
praticas excellentes: v'ê-se que os extrahiu do estudo das
consciencias.

Faz notar justamente que não governamos directamente
nossas paixões:

C Não podemos, diz elle, il'l'itar ou apazigllar n()ssa colera como p)demos
mover um braço ou conserval-o sem acção.

Por outro lado, porém, pelo poder que temos sobre nossos
membros exteriores, temol-o tambem mui g'rande sobre as
paixões, E' esse, em verdade, um poder indirecto, mas que
não é menos efficaz:

Assim é que me posso desviar de um objecto odioso que me irrita, e
desde que minha colera se acha excitada, posso recusar· lhe meu braço, do
qual eEe carece para satisfazer-se.

Para isso basta querer; mas nada ha mais diffi.(~il que
gnerer quando a alma está occllpada pela paixão, A questi'lo
está, pJis, em sabeI' como se póde escapnr á paiXãO domi
nante. Para conseguil o covem nü.o a encarar, mas, tanto
quanto passiveI, dcsvilH o espirita para outt'OS objectos. Acon~
tece com fiS paixões «como com o rio cujo cnrso-é mais facil
desviar do que sustar directamente». Muita vez acaba-se com
lura paixão paI' meio de outra p'lixão, « assim como em um
Estado, diz Bacon, lIm principecontém lIIUa facção pOl' meio
de urna outra faCçãO». 130ssuet até mesmo concede qne póde
ser util entregar-se o homem i1 paixões iuuocentes para
livrar-se de paixõlls criminosas 1. Cumpre tambem acautular-se
na escolha das pessoas que se frequenta:

1 Plntiío, no Phedo/l [Irad, ele Snisset,
]l. 30), condemnn. parece, esla prnLicn
que consisle cm combntcl' a paixão pelll
pnLxiio. cc Não é. diz aUe, um caminho
qno conduzn à. virtude mudtlr ele volup
tuosidades pura voluptuosidudes, de Iris
tey.us para tristezas, de temores pura te
mores, e fuzcl' como os quo trOCll111 uma
peçn em moeda: miudas. A saberloria ó
a unlca moeria de bom quilate pela qllul
~ cl ve Irocar todas as outras, 1'odn aS
outras "lrtudes, sem a 8ubed01·ia. nlla
SeiO sCl1ilo sombras de yjrlude, virtude
escrava do vJ('ljoJ que nada tem de silo,
nem de verdadeiro. A verdudeira vir
ude é llma punficnção do todas us espe-

ias do paixões.» Nada mais nobl' a
verdadeiro; mas esta doutrina nada tem
de contraria iL dn .8ossuet. Não se trata
de trocar umo. paixão por outra, porque
i3S0 nüo tem caructel' moral, mos per~

mutur a paixão pela sabedoria B pela
virtude. Aqui só se traia do meio. 01'a,
II xporienci:t confirma perfeitamente o
que diz Bossuet, a sabE:J'; que nunca se
póde trlUmrhllr JiI'Cctaméllte de uma.
pnisüo, sobretudo em estudo nrrudo; e
que não se pôde conseguil-Q selliio des.
vitlJ1~~o o pensamento para. oulros ol)jcctos
e uppellulldo paTtl paixões muis innocen
les ou pura paixõe~ nilo menoS ardentes,
mais nobres, porém, quaes o patriotismo
e o sentimento religioso.
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Porque nado. move tanto as paix.ões como sejam os discursos e as
acções elos Iromens apaixonadus. Pelo c nLrario, uma alma trill1quill:l.
parece que nos communica o repoLlso, uma vez, todavia, que, esta tranqllilli
dade n:io sejn. insensivel e insipida, E' preciso algo de vivo que esteja um
pouco ele accordo Cf\m o nosso movimento.

Em uma palavra, para conc1uil' com Bossuet:

Convem acalmar os espirito, por uma especie de eliversã , e, pl)r assim
di7.er, antes ladear do qlle comllfl.ter de frente; isto ó, (lLte li i nopportuno
assestar razões numa po.ixií j:\ com movida ; porquanto, raciocinando a
r~speito da paixão, ainda mesmo pat'<1 atacai-fi, gn\\'flm-se mais pro
nunciadamente seus ve tigios. As sensaLas reflexões sii) de grande efteiLo
no previnir as paixões. Convem, p.1is, alimellt,u' o espirito cCl\n uvi.s"das
consideracões, e ministrar-lhe cedo ligações honestas, para que os objectos
das paixões ach&m o jogar já occupado.

533. GovcJ!.·no Qlo.§ eal·aet0!·e,~. - B'Jssuet acabn. de
ensioHl'-nos como devemos pl'oced r com as paixõ;).~, i~to é,
com as enfermidades da alma, V jall10s agom como é passive 1
mod ificar os cn l'nctel'e;;, isto 6, os tem pe ramen tos 1.

O caracter é nm conjnncto de habito,::, gl'nnde I1nmel'O IIq:>
quaes, sem dllVidfl, dep ndem da;; disposições 11l1tnl'ac:s, ma
qne, em gmnde parte tnmbem, têm :sido, todavia fUI'l11ados
pela. influencia eh educação, das circnmstancias, d'\s coneles
ceodeocias que se tem tido com as paixões, etc. Assim Sv fÓl'ma
o caracter, « essa segllnda nutUl'ew », como tem ~ido chamado
fl'eq uen temente.

Sentlo Ij cametet' Hill habito. e sendo igllfl\mente, por
outro lado, a virtl1de 11111 \liIb:t.o, como ncilrdlse viu, o pro~

hlema pnl'1l qlJetn qu r cOl'J'igil' sen camctet' e substituir'
~eus vicias por virtl!dn é sabeI' como se pó le sl!bstitult,
11m habito por antro, e n.inda mesmo um habito enfarlOlllto
pOl' um ngl'ildavel, e algnmas vez~s por um habito que
perdeu sel! attractivo, mas nã.o o sen imperio.

E-te problema é analysado e descripto nos termos maL:;
palheticos !las Confissões de Santo Agostinho:

Eu em semelhDnte, nos diz elIe, aos qno qnerem despertar, mas qne) _---+-"'i
vencidos pela forga. do somno, tornam a. cal1ir nt' entnrpecilTlenLo. Ningnem
ha, cerlamente, que queira dormir sempre e que nft:> pre[i1'iI.. e ó são de
espirito, a vigilia ao som no; e untrel,nnto naua ó mais difI'Lcil do que ospancar
n lanRuidcz ([tIe nos ent'lrpcce os membros i e, nno t'i'll.'J, a despeito nosso,
somos ~aptÍ\T:1do!! pela. doçllrn. 110 som no. embora seja cheg:1dn. a hora d
despertar. Rn ern. retira,io pel..s rrazere frivolos e as loucas vnidn.les de
m!nl1as antig'lS amigas, que (ln alglllnn. sorLe, s:lcudiam as vestimentas de
1111nlla carne e murmllrarilll1: Tu nos abanllonas 'I ... Se p.-a' um lnuo ora
attral.údo e cJnvencido. por out,ro ero. seduzido e encantado. l;;ó tinha em

1 Quanto ti. formaç1lo dos caracteres e da Sóladarier1or1e mOl'ol (om 8°, i880), na
!leu gOVl}rno, véde o trabalho de ~r. l\[arion : Blhliotlteea dos ph'l, COl/temp.
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resposta estas palavras lentas: Logo, logo, esperai um pouco. Mas esse
logo não tinha fim, e esse pouco prolongava-so indefinidamenle. Desgra
çado I quem me livrará deste corpo do Inorte? (Confissões liv. VIII, cap. V.)

Nestas crises dolorosas offerece a religião chl'istã a seus
filhos um meio omnipotente e efficllz: é o que ella chama a
graça. Este mcio, porém, nao está llas mãos da philosophia
moral. Esta Ó póde pesq uizar 110 estudo da mil teria hllmana
os meios exclusivamente natUl'aes com que Deus a disfOl.
para elevar-se á vil'tude. Ora, estes meios,··por mais limitados
que sejam, não dEvem ser considerados como impotentes,
pois que durante tantos secubs bastaram aos maiores homens
e aos maiores sabias da antiguidade I.

554. ne~'loas (le Ttlalebioanclteo- Podcmos partil'
desta maxima de Malebranche, tOlUada de Aristoteles: Os
aclos produzem os habitas. e os habitos produzem os aclos.
O habito nasce effectivurm·nte de um certo numero de accões
por muitas vezes repetidas; e, uma vez na~cido, produz 'por
si mesmo os actos de um modo como que e pontauco, sem
que a vontade careça de fazer algum e. forço, Dahi nascem
os vicios e as virtudes; e o problema é saber como se póde
corrigir aquelles e conservar e"tes; porquanto, não se trata
unicamente de pas~ar do mal para o bem, é mister ainda
cautela para não resvalar do bem no mol.

Se a primeira regl';\ de Malebranchc fôsse absoluta, se
guir-se-hia não podeL' a alma mudar de habitas, nem I) máo
se c,)rrigir, nem o bom se pervel'ter; que seria ioterdicta a
um a esperança, e o outro n»da teria a temer, cousequen
cias estas desmentidas pela exp'eriencia. Algumas seitas fa
naticas puderam crer qu~ a virtude ou a santidade eram
inadmissiveis, o que servia para encobrir as desordens mais
verg·onhosR.s, Ensinam-nos, pelo contl'ario, os factos que não
ha virtude infallivel e qne esteja seguril. de nunca fraquear;
reciprocamente, não ha vicio tão emaizado que se não possa

1 As "irtudas dos Ilagilos Mm sido por
vezes deprociadas, e S. Agostinno mesmo,
tão admirador da antiguidade, chama-as,
entrelanto, ",cios esplelldielos ("'tia "1'1C1l
elida), São consideradas muita vez como
suscitadas pelo orgulho e n/lo pelo amor
sincero da virtude. Devemo-nos acau
telar contra semelhantes inLerpretaçães ;
porque, uma vez na senda do pessimismo
moral, nà.o ha raziLo de parar. Da mesma
maneira pôde se sustentar que ha mil
fôrmas de orgulho, e que o amor proprio
põe sua gloria em ter ares de vencer-se

a si mesmo. «Nilo é para maravilha}' se
se 1unta algumas vezes li. mm. rude auste
ridade e se entra Lão audllzmente em so
ciedade com ena para se destruir, por
que, emquanto se arruina em um logar,
rehahJliLa-se cm outro». V,l-so por estn
pa..agom de la Rochefoucaul.'l que de
nada serve interpretar em máo sentido
ns virtudes pagiis , porque o argumento
p6de ser retorquido. U melhor é tomRr
a "irtude oomo sincera e verdadeira, de
qualquer parte que venha emquanto nilo
lia prova do Contrario. '
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attenuar ou destruir. Com effeito, é e ta uma segunda ma
xima de Malebrunche : « Póde se Selllp?'e agi?' conl?'a o habito
dominante, Se se póde ngir contrariumente a um habite
actual, estes novos actos, mui tas vezes repetidos pelo esforço
da vontade, produzem, segundo n. primeira maxima, um novo
habito que substituirà o precedente. As_im é que a gente
se póde cOlTig'ir ou perverter. Sómente, como os habitas vir
tuosos sãu maig penosos e os viciosos mais agradaveis, um
será sempre ill(Jic; facil que o outro.

555.lleg.oas (Ie .illoistoteles e de Bacon.-Como
proceder agora para substituir um habito bom a um máo ?
Aristoteles aconselha a quem teuha um defeito passar-se
para a extremidade opposta, n6m de que, depois de se haver
desviado com todas as sua forças do elTO temido, se volte,
.de alguma sorte, por uma elasticidade natund, ao meio in·
dicado pela rtlzã9, como quando se tenta endireitar um pe
daço de páo torto. Esta maxima póde ser boa em certos casos,
com certos caracteres; mas requer precauções. Sob a in
fluencia do en th usiasmo, póde lan çar -se a g'eu te em UllJa ex
tremidade violenta e nella manter-se algum tempo; no mo
mento, porém, da reacção é bem passivei que, em vez de
parar no meio, torne a cahir no erro.

Bacon, que acha iUSllfliciellte n. maxima de Aristoteles,
t~nta completaI-a paI' outras maximas um pouco mais par
tlcularisadns :

1.0 Convem fugir de começaI' por trabalhos mui difliceis,
mas pautar os commettimentos pelas proprias forças, em uma
palavra, procede?' p01' g?'dos. Por exemplo: aquelle que se
quer c01'l'igir de sua preguiça não deverá imp'Jr-se de re~

pente um trabalho exorbitr.nte, mas ir trabalhando todos os
dias um pouco mais, até qne haja adquirido o habito.

A principio, 'para tornar menos penosos estes exercicios, é
permittido empreg'al' alguns meios auxilial'es, como uma
pessoa que apl'ende a nadar com o uso de bexig'as ou feixes de
junco. Ao cabo, porém, de algum tempo, ir-se-ha angmen
tunda as diflicnldades á vontadp, cúmo os dançarinos, qlle,
para se tornarem ruais ng'eis, exercitam-::e com sapatos ex
traordi naria men te pe~fldos.

E' para notar, aCCl'escenta Bacon, que ha certos vicias
(e a embrillguez é de"e genero), nos qUlles é perig'oso só pro
ceder por gráos, tendo IlJelhor ubrevillr de um modo absoll~t~.

2.° A segunda maxima é que, quando se trata (le adqtll~'lr
alguma nova virtude, cumpre escolher para isso duas especles
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de occasiões ; a pl'imeira, quando nos achamos melhol' dis
postos para o genero de acções de que se trata; a segun,la,
pelo con trario, quando estamos o mais inc1 ispostos pO.5si vel,
afim de que nos aproveitemos da pI'imeira occasião para ca
minhar muito, e da seg-unda para exer~itar a energia da von·
tade. E~ta segnnda regra é excellente e de verdadeird. efE.·
cacia.

3. 0 A terceira regra é, qnando cada um tem vencido ou Sllp·
posto vencer seu natlJl'al, nno se fielr demasiadamente nisso.

O
:vem de molde aqui citar a velha maxima ; NatuTam expellas
fU1'ca, e lem bral' a gatiL de Esopo, a qnal, metamorphoseada
em mul!tel', se portou com toda decencia 11. mesa até o mo
mento em que viu um rato a correr.

556. Re.g·,·as (Ie Leãbniz.-Leibniz tambem nos dá
alg-uns bons conselhos, de uma prndencia toda pmtica, pal'u
nos ensinar a tl'iumphar de nós mesmos, e expõe a seu modo
as mesmns idéas de Bacori e Bôssnet.

« Quando um homem se acha em b'HUl disposições, deve
fazei' leis e regulamentos pam o futuro e execntal-os com
rigor, furtar-se ás occasiões capazes de o corromper, ou
repentinamente, ou POUC) a pouco, segnndo a natureza da
cou>:a. Uma vingem a tempo curará uma p,tixãO amOI'osa,
11m retil'O nos livrará de ma' companhias. :B rancisco Borg-ia,
gernl dos je.:iuitHs, que foi por fim c<lnoniRflClo, tendo o habito
de beber elll decnaziu. q1l11H.10 era homem ua ai ta sociedade,
foi-se re.luzindo pouco e ponco á sobl'Íedalle qnanrio pe,lsou !lO

retiro, fazclIrlo cahit· t)dos os (lias 111l1n. gl,ta (le cem no bocal
qlle CL\ tlllli<lV.i esvasial'. A sensibilidadespel'ig'Jsasoppo1' se ha
algumas outras sensibilidcid~s innocentcs, COIllO U lIg'rlcultllra,
1\ borticulLIll'a ; g-ozur se·ha da ociGsidarle, fll·-se-lw. collecçã0
ele curiosidades da natul'eza e da arte; fllr-:se-ha experieocias
e pesquizas j tom'lr-se-\w alguma occllpação indispeo avel,
e, se ual) a hOllver, procul'ill'-s~-ha alguma conversllçfLO ou
leitura IlLil e ag'l'adave1. Em Ilma palavra, cumpre apl'oveitar-
e dos boas impulsos do espiriLo como da voz de Daus que

nos chame, p;U';1 tornai' resoluções efficazes 1. »

f)57. I leihollo (Ie Fl'anldin.- A estas maximas para.
II fOl'lOilÇão e lJlelhorarnento dos Cill'l.lctel'e'3 pr'end -se natliral·
JlJeute o lJ)clhodo ll1orllllj116 illventárll. Belljlll11iu Fréluklin para
o i:lperfeiçoalLclIte da virtude. Elie fizem uma enumeração

1 Nora.• fl/Sm'os loh,'e o flltfl/dimwto /lllmallo, liv. U, c. XlI.
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dns qualidades que desejava adquirir e desenvolver em si,
·e IIS reduzira a treze principlles. Esta classificação, que
nenl'lIlm valor scientificl) tem, era-lhe 'perfeitameute suffi
ciente para o fim que almejava attingir. Eis ahi quaes et'am
as treze virtudes: Temperança., - silencio. - ordem, - fl'll
galidade, - industria, - sinceridade, - justiça, - m::dera
Ção, - asseio, - tranqnillidade, - castidade, - humildade.

Uma vez composto este catalogo, reflecti nua Franklin que -+
lhe seria diflicillutar ao mesmo tempo contra treze defeitos )
e despertar treze vi.tndes ao mesmo tempo, teve uma itlé:L
que faz lembl'ar a de Horacio em sen combate contra os
Ouriacios: quiz combater seus inimigos um npós outro
applir.ou á moral este principio tão conhecido dos politicas
Dividi"l' pal'Ct 1'eina1'.

Compuz um livrinho. diz eUe, de treze paginas, trazendo cada uma no
alto o nome do uma das virLudes. Risquei cada pagina com tinta encar
nada., de maneira a furmar sete columnas, llmA. parA. cada dia da semana,
pondo no alLo de cada columna a primeira letra do nome do um dos dias.
Tracei depois treze linhas transversaes, em cujo começo escrevi as letras
iniciaes do nome de uma das troze viriudes. :::lobre esta linha, e na co
lumDa do dia, eu fazia 11ma marcllzinha de tinia pum notar as falias que,
segundo o meu oxame, reconhecia haver commettido contra talou tal
virtude.

Resolvi empregar uma semana de séria aLtenção a cndo. uma das vir
tudes successsivamente. Dest'arLe o meu grande cuidado duranta a pri
meira semana foi evitar a mais leve falta conira ll. temperança, deixando
que as outras virludes corressem snas chanças ordinarias, marcando, porém,
todas as noitlJs as faltas do dia. 'e, nll. pl'lmeira semana, julgaya-me bas
jante fortificado na pratica de minha primeira virtude e assús despegado
da inflllencia do defeito opposLo. teniava esten ler minha attenção fi Sll
f!unda, e, assim procedendo até ó. ultima, podia fazer um curso completo
em treze semanas e r~começal-o quatro vezes por anno. Assim como
aquelle que quer mondar sua horta não busca arrancar-lhe todas as hervas
ruins ao mesmo tempo, o que l:lltrapassarill. sens meios e suas forçes, mas

. começa primeiro por um canteiro. para só passar ao outro quando con·
cluldo o labor do primeiro, assim tambem esperava eu gJzur o prazer ani
mador de "êr em minhas paginas os progressos que houvera feito nA. vir
tude, pela diminuição successiva do numero das marcas, alé que por 11m,
depois de haver recomeçado muitas Tezes, tivesse a fortuna de achar meu
livrinho completamente bruncJ. após um exame particular, durante treze
semanas.

Esta lllesma pratica nos aconsellta, como li'l'llnldim, (. sabio
Epicteto .

. Se não queres ser inclinado :\ rolera, diz-nos elle, não alimenLes em
ti o habiLo. AcalmA. Lua primeira furia, depois conta os dias em que não
ie arrebataste. Ell tinha por habiLo enc.Jlerisll.r·me totlos os dias, dirús tu;
agora, li um dia em dous, depois será um em tres, e depois um em qU;ltru.
Se assim passares trinta dins, faze um sacrificlo n Deus I.

1 Epicleto, Praticas, U, cap. XVIII, traduc. franç. de V. COllTflavallx.
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Dizia elle ainda: « Qup.l'e:c:-te exercitar? Quando fizel' calor
e sentires sêde, toma ua boca um gole de ag'ua fresca,
depois deita-a fóra, e não o contes a ninguem ».

558, Re~l'as ele Cice '0. - Os philosophos que ac~

bamos de citar d[l.O·nos regras pal'a combatermus e corn
girmos nosso caracter quando é vicioso, Cicero, pelo contl'ario,
dá-nos outras para conservar uosso caracter pl:lssoal, e perma·
necer-Ihe fiei.::;; e estas regras não são menos uteis que as
outl'as. Faz elle notar com razão que cada um tem suas
inclinações proprias que lhe constituem um caracter pessoal
e original.

Uns, diz eUe, siio mais ageis na corrida; outros mais fortes no. luta; este
mais nobres, aquelles mais graciosos; Scauro e Dl'llsO eram singular
mente graves; Leliu era mlü jovial; Socrdtes ameno e de uma conver
sação divertida. Uns são simples e expansivos; outros, como Annibal e
Fabio, são ardilosos 1. Em fuYJ , ha um numero in.fillito de costumes e de
caracteres differentes, sem que sejam por isso condemnaveis.

Ora, é um principio muito sensato de Cicel'o que não
devemos ir de encontro ás inclinucões de n03sa natureza
quando não são viciosas: cc Não forcémos nosso talento, diz o
fabulista, nada fariamos com graça, »

Cada um, pois, conheça seu natural, e seja para si mesmo um juiz
severo de seus defeitos e de suas qualidades. Sejamos como os comediantes,
que nem sempre escolhem os mais beilos papeis, mas os que melhor
convêm a seu talenlo. Esopo nem sempre representava o papal de Ajex.

Cicel'O leva tão longe este principio - « cada um deve ser
fiel a seu caracter », que justifica o suicidio de Catão, porque
era conforme ao seu caracter. Outl'OS, diz ene, teriam sido
culpados por oe matarem. CatãO, porém, devia morrer. E', cer
tamente, levar muito longe os direitos e os devel'es do
caracter invididual; mas é certo que, excepção feita dos
gI'andl:ls deveres gal'ues da humanidade, que são os mesmOR
pa rUo todos os homens, cada um tem seu papel que desem
penlIar neste mundo, e e3se papel é determinado em parte
pelas disposições q ue nos deu a na tu reza, disposições que,
quando não são viciosas, devem de . er escutadas e aCorQ
çoadas.

559. Exaule .te consciencia.- Finalmente, o que
sobretudo importa, quanto a prati~a. e disciplina moral, é
qne cada um avalie exactamente seu pl'oprio caracter, seus

1 A velhacaria, lodayia, nlio deve ser contada enlre as qualidades a animar.
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defeitos, seus vicios, seus ridiculos, para qne os possa cor
rigir. Tal era o sentido inteil'amente pratico desta celebre
maxima inscripta outl"ora no frontespicio do templo de Del
phos: « Conhece-te a ti mesmo». E' esta interpretação que
o proprio Socrates lhe dava em conversações com seus dis~

cipulos :

Dize-me, Ellplydemo. jiL f'lste a Delpbos? -Duas vezes, por Jupiter.
Viste então a inscripção gravada no templo: Conhece·te a ti-mesmo? - Sim,
certamente.- Pensas qlle para se conhecer a si mesmo basta a cada um
saber seu nome? Não será preciso mais alguma cousa? E como os com
pradores de cavallos não julgam conhecer o animal que pretendem comprar
emquantc não examinaram se é obediente ou i'emisso, vigoroso ou fraco,
vivo ou indolente, etc., da mesma fórma, conhecer-se-ba bem a si-mesmo,
quem não souber verdadeiramente o que vale? -' Não, sem duvida.-Logo,
é evidente que este conhecimento de si mesmo é para o homem a fonte de
muitos bens. emquanto que o erro por sua conta propria o expõe a mil
males. Os que se conhecem bem sabem o qUA lbes é util, distinguem {J

que podem fazer do que não podem; ora, fazendo aquillo de que são capazes,
prOV(lm-Se do necessario e vivem felizes. Pelo contrario, os que se não
conhecem naufragam em todos os seus emprebendimentos, e ca!..Lem no des
prezo e no ridiculo I •

Para conhecel'-se bem a si mesmo é neeessario examinal'-~e.

Dahi uma pratiC1t frequentemeute l'ecommenuada pelos mo
ralistas, e sobretudo o" morali~ t'1S cliristãos, mas não ig'no
rada pelús autigos: o exame de consciencia.

Encontra- se a tal respeito uma bella pintul'a nos escriptos
de Seneca :

Devemos, todos os dias, diz o philosopho, chamar nossa alma a contas.
Assim fazia Sextio; ao terminal' o dia, elle interrogava sua alma: De que
defeito te curaste hoje? Que paixão combateste? Em que te tornaste me
lhor? Qlle habito l1ais bello do que o le revistar-se assim quotidiana
mente? .. Assim o faço eu, e, cumprindo pllra comlT.igo as fllllcç.ões de juiz,
cito·me para o meu tribunal. Quando retiram a luz de meLl gabinete,
começo nm inquerito de todo o meu dia, percorro todas as minhas acções
1l palavras. Nada dissimulo, nada omitto. Ah I porque havia eu de temer
encarar uma só de minhas faUas, quando posso dizer: Acautela-te da reiu
cideocia: por hoje, perdoo-te ~:

Jamais terminariamos, ~e quizesselllos indicH todas as pra
ticas que a experiencia da vida tem snggerido aos moralistas
para levar os homens a melhorarem-se, a corrigirem-se e a
aperfeiçoarem'de no bem. A este respeito, nada ha de melhor
do que sejam os moralistas christãos: BOdsuet, Fénelon, Ni
cole, Bourdalolle. Os ~onselhos que ahi se encontram quanto

1 1Ifenloria sobre Socl'ates, liv. IV,
Mp. IV.

2 Seneca, da Colera. li•. III 38. Para
dizer a .erdade, Seneca. perdoava-se

tulvez u~ pouco facilmento de mais (o
dia, por exemplo, em que fez 11 apologia
do assassinato de .Agrippiaa); e muita. vez
sll está disposto a. fuzor como clle.
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ao bom emprego do tempo, quanto as occasiões e as tentações,
quanto á falsa hOUl'a, quanto ás conversões cobardes, quanto
fi, perseverança, podem applicar-se á moral tanto quanto á
religião. A leitura, n meditação, as boas sociedades, os bons
conselhos, a escolha de algum g'rande modelo, etc., tas são
os prlncipaes meios de que nos devemos servir para nos
aperfeiçoarmos no bem: «Se todos os annos extirparmos e
desal'l'uigarmoR sómente um \lnico viGio, nos tOl'lHl,l'CmOS ho
mem; perfeitos immediatamente 1.

560, Ca,tecBahilSll!O IU(JlI'U].- Como excellente pratica
de educação maral póde-se emfim indicar o que Kant chama
um catechismo mo?'al, no qual o mestre resume cm fórma de
perg'untas e l'espostas os principias da moralidade. Assim
aprende o discipulo a firmar as idéas de que tem vagamente
cOllsciellcia, mas qne se lhe confundem muita vez com prin
cipias de uma outra ordem, com o instincto da felicidade e os
calculas do interesse.

Eis aqui alguns extractos do catechismo de Kant! :

M. - Qual é teu maior, senão unico desejo, na vida?
D .- guarda o silencio,
M. - Não é conseguir tudo e sempre, segundo teus desejos e ttla vou·

tade? - Como se chama semellJ.ante estado '1
D - o mesmo silencio s.
M, - Chama-se felicidade (isto é, uma prosperidade constante, uma vida

de satisfação, um perfeito contentamento de seu estado), Ora, se tu tivesses
entre a's mãos toda a felicidade (passivei no mundo), guardal-a-hias toda
inteira só para ti, ou repartirias com teus semelhantes?

D. - Eu repartiria com elles; tornaria tambem os outros felizes e satis·
feitos.

M. - Isso j~L prova que tens bom coração. Vejamos agora se tens bom
juizo,- Fornecerias ao preguiçoso travesseiros macios; ao ebrio vinho em
abunrlancia e tudo quanto póde occasionar a embriaguez; ao vellJ.aco ma
neiras e rosto attractivos, para que enganasse com mais facilidade os outros;
ao homem violen to fi audacia e um bom pulso?

D. - Não, certamente.
1'11, - J:i vês, pois, que, se tivesses em tuas mãos toda a felicidade, não

a darias sem reflexão a cada um segundo seus desejos, mas começarias
por pel'gL1Utar a ti mesmo até que ponto era elle digno della, e não te viria
tambem á idéa pel'quntar a ti mesmo se eras digno de felicidacle ?

D. - Sem duvida.
M,- Pois bem loque em ti tende á felicidade é a incHnaçtlo, O que

julga que a primeira condição para gozar da felicidade é ser digno della
é a ,-azáo, e a faculdade que tens de vencer tua encUnação pela razão
é a libe,-dade. Por exemplo, se te achas no caso de proporcionar a ti ou a

1 Imitação de JCSltS Chl'isto, lil'. r, c. Xl.
2 Damos uqui oste catechi.;mo como

exomplo do que póde scr feilo em um
ourso rle mor"l, O mestre lho modificará
a fórmrt e os dese'll'obimentos á mnlado.

3 Já se ,0 a experiencia que Kant

tinha da juventude. Em uma. interroga
!iüo socratica. deste genero, desconfiando
<le si, o discipulo começa sempre por

guardal' silencio. E' s6 depois de conlle·
ceI' que snbe o que se peri;unta, que
aventura- sI! a respoFlder, e l'esponde bem.
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outro qualquer de teus amigos uma grande vantagem, :í custa de uma
menLíra ardilosa, sem comLl1do causar d:lmno a ningl1em, o que diz tua
razão a tal respeito?

D. - Que não <.levo mentir, seja qual fór a vantagem que possa resultar
para mim ou para meu amigo. Mentir é aviltante, o torna o l10mem indigno
de ser feliz. Ex.iste uma necessidade absoluta (lUe me impõe uma ord~m

ou uma prohibição da razão, e perante a qual todos as minhas inclinações
devem emudecer.

1\1. - "'omo se chama essa necessidade de proceder conforme a lei da pro
pria razão?

D. - Chama-se dever.

M. - Dest'arte, a observancia do nosso dever é a condição geral, a unica
que nos permitl3 sermos dignos de felicidade. - Sei" digno de felicidacle e
cllmp1"i'- seu deVei- li a mesma cousa ... elc. (Kaut, Doutrinas da vü,tucle,
parte 11. Si 51. )



APPENDICE

Da moral.

PllOLEGO IrmOS

Abraugeremos aqui certo numero de problemas qlle podem
ser propostos em mor».l, quel' sob o ponto de vista pratico,
quer sob o ponto de vista e peculativo.

L PROBLEMAS PRATIcas ou CASurSTICOS. 5G I. - A pl1l'te da
moral que trata das di:ffi.culdacles da pratica ou dos wsos de
consciencia chama·se casuistica. Servimo-nos de certo llU~

mero de problemas casni ticos propostos por Kant em Slla

Doutrina ela vi?'lude (trild, fl'anç. de Jules Barni, 1855).
1.0 cc Será um suicídil) entregal'-se a uma morte certa para

salvar a patria? - Será permittido previnil' pelo suicidio
uma injusta condemnação á morte t ? » (P. 78).

2·,° « Deve-se, senão a titulo de pauegyri,ta do vinho, pelo
menos de apologi"ta, permittil' <1111 uso proximo á embriaguez
a pretexto de que anima a conversação, levaudo assim os
cOl'l1çôes a se abrirem? . Ias como fixar uma medida áquelle
qne estó a ponto de r.ahir em um estado em qne seus olhos
já não serão capaxes de medir cousa alguma? » (P. 85).

3.° cc Póde se cousiderar uma mentit'a a falsiuade que se
commeLte por pura polidez, por exemplo, o muúo obediente
se/'vo? O que responder a um autol' que vos pergunta o que
tie pensa de Sllas obras 1» (P. Hl.)

4.° C( E' permittido mentil' por humanidade ~ ,1»
5,° (C O sentiü1ento da sublimidade de nosso destino, i.,to é,

1 Uma questão curiosa apresentada
por I alie é esta: « A vaccinação é per·
millida?» Esta questão prova que a
descoborta de JonDer era recente.

2 Este probloma é assumpto de uma
dissertação ospecial de Kant dirigida

contra Benjamin Constant. (Vide Do"
tnlla da V<rtude, trad. Cr. p. 247.)
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a elevação da alma não é em nós mui proximo da pre
Sl1lDpÇão YE, reciprocamente, a abnegação de si mesmo não
é c.ont.raria ao dever do respeito }jara comsigo mesmo? Não
é mdlgno de um homem hUlllilhar-se perante outro? »
(P. 100.)

6.° « Até que ponto devem0s consagrar nossos meios á
beneficencia? Sera até ao ponto de termos necessidade de
beneficencia de outrem?») l P. 129.)

7.° « Aquelle que se serve do poder que confere a lei para
tirar a liberdade de algue.n de ser feliz a seu modo póde-se
considerar como seu bemfeitor? E aql1elIe que consente livre
mente em entregar-se a um senhor, contando com sua bene
ficencia, não abdica sua dignidade de homem? » (P. 129.)

8.° c( Valeria mais para bem do mundo que toda a mora
lidade du homem f:e reduzisse aos deveres de direito, á
jllstiça estricta, e que fôsse rejeitadà entre as cousas indif
ferentrs a benevolencia? Não seria o mundo pl'Ívado de um
grande ornamento mOl'al?»

9.° c( Póde-se entreter relacões com homens viciosos?»)
(P. 161.) •

II. PROBLEMAS THEORICOS.-1.° Ql1aes são as relações da
felicidade e da virtude? Seg'undo K':l.nt, a felicidade é a
recompensa da virtude. (Razão p1·atica. liv. II, cap. II. ) Se·
gundo Spinosa (Ethica, liv. V, prop. XL), é a propl'ia vir
tude. São contradictorias estas duas opiniões?

2.0 Póde-se ensinar a virtude? (Vide o Protago1'as e o
~fénon de Platão.)

3.0 A virtude é uma ou muitas? (Idem.)
4,0 A esphera do bem é mais extensa que a do dever? Ha

acções boas que não sejam obrig'adas? (Vide Franck, Moral
pa?'a todos. c, III, p. 23, e nossa Moral, liv. II, c. II: o Bem
e o Dever. )

5.° Em que sentido se deve entender a distincção dos de
veres est?'ictos· e dos deveres latos? (Ibid. c. III.)

6.0 Qual é a parte da iniciativa jndividual na m?ral?
("Vide nossa Moml, liv. II, c. II, p. 237.) A moral é lllue
pendente da metaphysica? (Cfl.ro, P1'oblemas de mo,-al social
c. I, II e II[ - C. Coignet a Afoml independente.)

7." A moralidade é sus~eptivel de prog'l'esso? (F. Bouil
liar, A[o1'al e p1'og1'esso -Marioo, da Solidariedade moral, con
Clusão - e nOSRa jJ![o?'al lív. III, c. IX.)

1.uiJ;;1', Pbilo30phia.. f.- II. 11 .





NOÇÕES DE DIREITO NATURAL E DE ECONOMIA. POLITICA

CAPITULO I

Noções de direito naLural.

562. O di.·eito aatural.- O direito natural liga. se
e oppüe-se á moral, como o direi to liga-se e oppüe~se ao
dever 1 (511 - 517').

O dever é a lei que nos impõe obrigaçõe:- fIuer para com
nosco, quer para com os outros: é uma necessidade moral. O
direito é um poder moral (512) ; é o poder que temos de
exercer e desenvolver nossas faculdade conforme o nosso des
tino, comtanto que deixemos ao outros homens o mesmo
poder. Cada homem, dissemol-o (516) ~ó porque é ulDa
pes-oa moral, i to é porque goza da liberdade e da intel1i
gencia, é um fim em si, e nlio deve er tratado como meio. O
homem é .uma cou-a sagrada para o homem; homo "es sacl'a _---l---':

homini. E inviolavel em sua pessoa e em tudo o que é o
desenvolvimento de ~ua pe soa.

Dahi se egue immediatamente uma primeira conse
quencia : é que todo homem endo homem pelo mesmo titulo,
nenhum póde reclamar para i um direito em o reconhecer
ao mesmo tempo em outro' dahi a igualdade dos di,·eitos.
Accre ce que a liberdade de um não pó e upprimir, sem con-
radicção, a libel' ade de outro' dahi esta outra consequen

cia: o direito é o accor o da~ liberdade.

~ Tem-se muib ,ez tomado a p::latT3
G.rtttD natural como 6'lui~n li p:-o
pJia moral ; é o qu tu Inuuro.. em ~eu
C,u': e di~ito II lrlTill. "En end

aqni em um 5enti<lo preciso. Poder-se
bía izeJ' que monI e o direíto natural
wam parte de nma só e me ma ciencia,

ae se eb "li. e:bica.
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563. O direito e a coaccão.-, Se o direito consiste
no accordo das liberdades, segue-·se eviden temente que aquelle
que usa de sua liberdade a custo da liberdade de outrem já
não está em seu' direito; portnnto já não é inviolavel por esse
titulo, deve ser contido dentro dos limites impostos pelo ~c

cordo das liberdades reciprocas. A coacção póde, pois, ser em
pregada para obrigar cada h0mem em particulal' a respeitar
o direi to de outrem.

564. Devel"es de dit"eito ; Devel'es .Ie vh"tude.
- Dahi, como o notou Kant ( Dout1'ina do dú'eito, trad. franco
Jules Barni, pag·. 28), duas especies de deveres: os deveres
de direito, aos quaes o homem póde ser constrangido exterior
mente, e os deveres de virtude que escapam a toda a coacção.
«A legislação ethica ou mo?'al, diz Kant, jálllais póde ser ex
terior; a legislação iuridica (ou de direito) póde ser exte
rior. » A mesma acção, por exemplo, cumprimento de com
promissos, póde ser simultaneamente dever de virtude e dever
de direito. E' primeiramente um dever para a consciencia, e
é demais um dever exterior ao qual o homem póde ser coa
gido por lei. Ora, o direito, em geral, é a faculdade que po·
demos bbrigar ao respeito de outrem mediante a coacção, seja
qual fôr aliás o motivo ao ,qual obedeça quem se submette
a essa coacção.

565. DiI"eito natlll"al e direito positivo; es..
cola histOl"ica.- Ohamam-se direitos natltraeg os di
reitos que resultam da propria natut'eza do homem, inde
pendentemente de qualquer lei escl'ipta. Dous homens que se
encontrassem n'um deserto a nada seriam obrigados mutua
mente por lei positiva alguma, e no emtanto um não tem di~

reito de fazer do outro se,u escravo. Entretanto, vimos que o
direito traz como consequencia e como sancção a fawidade
de coagir; ora, nas sociedades d vilisadas, só o Estado ou so
ciedade civil póde usar da coacção; foi, pois, mister determi
nar de modo geral a abstracção feita das circumstancias
particulares, os casos em que se usaria de coacção, e os em
que os cidadãos se consel'variam livres: é o que se chama
leis; e o conjullcto dos direitos assim garantidos pelas leis
chamava-se o di?'eito po~iti.vo. A sciencia que trata do direito
positivo ou di reito escri pto é a J·u?'isp?'udencia.

Oerta escola contesta a existencia dos direitos na turaes
propriamente ditos, e que em 1789 se denominaram di?'eitos
do homem. Segundo essa escola, que não roconhece outros



NOÇ~ES DE DIREITO NA.TURA.L 165

direitos além dos que nascem ou das leis ou dos costumes,
f6rma-se o direito, historicamente, na medida proporcional ás
necessidades e aos sentimentos humanos. Os direitos natu
raes são dit'eitos abstmclos, indete1'minados, concebidos à
p1'io1'i pelos philosophoti, mas que s6 têm valor quando con·
sag'r~dos pelas instituições e pelos habitas.

Esta maneira de conceber o direito tende a representar o
homem, não como um ser pensante chamado a governar-se pela
razão, mas como urna especie animal, regida exclusivamente
pelos instinctos e pelos habitas. Iadubitavelmente as relações
entre os homens 'ão dominadas em grande parte pelas leis da
sensibilidade e do habito; mas é proprio do homem transfor
mar incessantemente as pt'oprias relações de habito e de in
stincto em relações de razão e approximar o direito escripto
do direito natural, do direito Dumano,'

Invoca-se contra o direito natlll'al: 1.., a diversidade das
leis e dos costumes, entre os differentes povos; mas levantou
se a mesma objecção contl'a os deveres; não se segue que não
haja deveres; 2.·, a di:ffi.culdade de determinar os direitos
naturaes que estão em constante opposiÇão uns aos outros; a
mesma di:ffi.culdade tambem existe para os deveres; ha con
flictos de deveres, CO'1)O os ha de direitos; dever-se· ha concluir
que não existe moral? 3.°, se o direito tem pai' sancção legi
tima o emprego da força, estabeleceudo à priori direitos
absolutos e indeterminados. autorisa-se, por isso mesmo, ao
que parece, o emprego da farça todas as vezes que cada um
julgue o dil'eito violadcr em sua pessoa; dahi o direito de in
s'lfr1'eição em permanencia; é o principio revolucionaria in
compativel com a existencia de toda a sociedade.

Esta consequencia não é legitima: s6 a sociedade tem o di·
reito de coagir; o direito, mesmo violado, não se póde defen
der a si mesmo. Sem duvida, p6de ter havido insurreições
generosas, e justificadas pelo resultado, mas são excepções
que tambem se podem dar tanto a pretexto de direito histo
rico, como de dit'eito natural: portanto, nada ha a concluir
nem pr6, nem contra.

566. Os (liloCitOS natul·acs.- Depois de haver ex·
posto os principias de direito natural, resta-nos apenas distin
guir os differentes direitos naturaes; e porque o direito se
funda na liberdRde, os direitos nada mais são que as liberda
des,. as liberdades, essas' mesmas 'são apenas os differeut9s
meios de garantir e desenvolver nossas faculdades naturaes.

Os principaes direitos do homem slto estes: o direito de
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conservação, isto é, o de não ser atacado na vida ou no corpo;
o de mover-se de um lagar para Outl'O, ou liberdade indivi·
dual; a liberdade do trabalho; o direito de propriedade; a
liberdade de pensar; a liberdade de cOllsciencia; o direito de
familia, etc.

567. Libet-tlatle cOI'I)ol"ea e iOtlividual.- Em
todas as nORsas constituicües chama-se liberdade individual
o direito de i1' e"de vir, o"direito de dispôr do p~'oprio corpo;
é o que os Ioglezes chamam o habeas C01'pUS. E evidente que
a primeira liberdade para o homem e a base de todas as
outl'al'l é n. pOSSI3 de seu proprio corpo, o direito de não ser
attingido em sua pessoa corporea, não ser nem destruido,
nem mutilado, nem preso. A detençã.o arbitraria cootl'apõe-se
a este direito; a servidão da gleba, deixando embora certa li
berdade ao corpo, nem por isso era menos atte_ntatoria o.a
liberdade individual, pois que o servo estava adstricto ao
solo, e não podia sahir de um determinado territorio,

568. Libet'dade do tt·abalho.~Aliberdade corporea
tem por conseq uencia legitima a liberdade do trabalho, isto
é, o direito de cada qual empreg'al' suas faculdades como o
entender, já para provei' á subsistencia, já para satisfazer seus
proprios gostos. Foi estl3 o principio fOJ'mulado por Turgot
no celebre edito de 1776, que abolia os magisterios e juizos
de oflicio. c( Dando Deus necessidades ao homem, tornando-lhe
necessario o recurso ao trabalho, fez do direito de tmbalhar a
propriedade de todo homem; e esta propriedade é a primeira,
a mais sagrada e a mais imprescriptivel de todas. Conside
ramos como mp dos primeiros deveres de nossa justiça e como
um dos actos mais dignos de nossa beneficencia, libertar nossos
subditos de todos os attentados contra este direito inaliena
vel da humanidade .•. I)

Comprehende a liberdade do tmbalho: o direito para todo
cidadl10 de escolher sua profissão; o direito de exercer uma
ou mais prüfissoes ; o direito de mudar de profissão; o direito
de regular cada 11m o preço de seus produ tos ou de seus
serviços; o direito de permutar-lhes os resllltados no interiol'
ou no exterior sem o miuimo estorvo (Jules Simon, a Liber
dade, II part., c. III, § 2).

569. A PI·oln-ietltule. - A consequeucia irnmediata da
liberdade do trabalho é a P1'op1'íedade: CUIDO, d'eu tre todo!'!
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OS direi tos, é esse o mais contestado, h odiernamente, cum
pre-nos insistir no assumpto. O que é a propriedade? Qual
l:i n a origem e seu principio? Que objecções tem levantado?
Que razões muraes e sociaE's a jnstificam, tornando· lhe ao
m esmo tempo sagrada e necessaria a manutenção?

Definição da p1'op1'ierlade: « A propriedade, diz o Oodigo
Civil, é o dit'eito de go~ar e de dispôl' das cansas da maneira
mais absolntll, comt'll1tú que se não faça dessas cousas nm
uso pt'ohibido pelas leis ou pelos regulamentos.» (Art.544.)

cc O direito ele propriedade, dizia a constituiçãO de 93, é o
que cabe a todo l'idadão de go~ar e de dispôl' a seu bel-prllzel'
dos proprios bens, das proprias rend~s, do fracto de seu tra
balho, e de sua industria.») (Art, 8. 0

)

São e tas as definições juridicas e politicas da propriedade.
Philosophicamente, póde·se dizer que é o direito de cada um
fazer algo set~, i>:to é, de attribuir-se o direito exclusivo de
gozar de alguma cousa exterior,

Convem di:;tinguir a posse e a p1'opriedade. A posse é ape·
nas a detenção aCl1M,l: pOS30 ter nas mãos qualquel' cousa que
me não pertence, quer m'a tenham emprestado, quel' eu a te
nha achado; não sou por isso sen proprietario. A proprie
dade é o direito que tenho de excluir os outros do uso de uma
consa, ainda quando en a não possua actualmente 1.

Origem e fundamento da p'l'op1'iedade.- A primeira pro~

priedade é fi de meu' proprio corpo: até ahi, porém, isso é
apenas o que chamamos a liberdade corporal. IvIas como ir
além? Oomo e!'tendemos esse direito primitivo sobre as COLl~

sus que existem fól'a de n6s ~

Notemos primeiramente que o direito de apropriar··se das
cousas exteriores assenta na neces,idade e nas leis do ser or~

ganisado. É evidente, com effeito, que a vida s6 se p6de con
servar por uma permuta perpetua entre as partes do corpo
vivente e as moleclllas dos corpos circumvizinhos. A nutri·
ÇãO é assimilação, e por conseq llencia a ap1'op?'iação, VJg'o, é
necessario que certa;; cousas do mundu exterior se tornem
minhas: aliás a vida é impo sivel.

Logo a propl'opriedade é necessa1'ia; indag'uemos, além
disso, a que titulo é legitima.

Têm-se dado á propriedade muitas origen.": a occupação,
a convenção, o l1'abalho.

1 Kant ctístiDg1le no mesmo sl1Dlido a posse sem detençfio. (Doutrina do direüo
posso sell.i1!el e a posse inte/ligi1!el. Esta, lrad. franç. pago 66.)
que nós chamamos propriedaoe, é uma
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A occupação. Segundo uns tem, a propriedade por funda
mento o direito do p?'imeú'o occupante. Diz·se que um homem
tem o direito de apropriar· se de uma cousa desoccupada
(bonum vacans), da mesma sorte que no theatro o espectadol',
que cheg'a primeiro, tem o direito de tomar o melhOl' lagar
(Cicero). Seja assim; maR no theatro só occupo o lagar de
meu proprio corpo; não tenho o direito de me apropriar de
todo o theatro, nem. sequer da platéil. O mesmo succede
com o direito do primeiro occupante. Tenho, certameute, di
reito ao lagar do meu proprio corpo; mas nada mais: com
effeito, onde iria parar meu direi to 1

« Bastará, diz J. J. Rousseau, pôr o pé em um terreno
commum para nos considerarmos dono immediatameute? •.•
Quando Nuüez Balboa, na praia, tomava posse do mar do
Sul e de toda a America meridional elll nome da corôa de
Castella, seri'l isso bastante para excluir todos os pl'incipes
do mundo? Com este expediente bastaria que o rei catholico
em seu gabinete e de uma só vez tomasse posse de todo o
universo, sem risco de logo apó::; supprimir de seu imperio
o que até então fosse possuido por outros principes. » (Conl?'.
Social, liv, 1.° c, IX.)

A cont;enção. Se a occupação por si só não é sll:ffi.ciente
p'lra fundar a propriedade, não se tornará legitima, addi
cionando·lhe a convenção, isto é, a lei? A propriedade, como
vimos, é necessaria; mas, se cada um tem liberdade para apl'o~

pl'iar-se de tudo quanto lhe seja necessario, eis ahi a auarchia,
e, como disse Hobbes, « a guerra de todos contra todos ». E'
mister que a lei fixe o bem de cada um no interesse de todos.
O suum é a parte afixada ou reconhecida pela autoridade
publica, quer se admitta uma partilha primitiva que houvesse
sido feita pelo magistrado, g uer uma occupação primiti va,
mais ou menos devida ao acaso, mas consagrada por lei,

Sem duvida, a razão da utilidade social desempenha um
papel importante no estabelecimento e na consagração da
propriedade; e seria absurdo não dar o devido valor a essa
consideração. Sem duvida, ainda quando a propriedade só
fôsse um facto consagl'ado pelo tempo, pela necessidade e pela
lei, teria já, por isso mesmo, bem grande autoridade; cremos,
porém, que não basta dizer isto. A propriedade não é , ómen te
um facto consag'raclo ; é ta.mbem um di?'eito. Eucontra na lei
sua ga?'antia, mas não seu fundamento.

O verdadeiro principio da propriedade é o trabalho; e a
propriedade confunde-se com a liberdade: liberty and pro
p?'iety, dizem os Iogle7.es.
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o l1'abalho. Se todas as cousas de que o homem carece
fôssem em numero illimitado, e se fô;;se passiveI adquiriL-ns
sem esforço, n3.o haveria propl'iedade, E' o q ue acontece, por
exemplo, com o ar atmosphel'ico, do qual pl'ecisamos todos nós,
mas que a niug'uem pertence, Se se trata, porém, de cousas
que só podem sei' adquú'idas com certo esforço (os animnes
correndo nas florestas), ou mesmo que só podem sei' produzidas
por esforço hu mano (uma colheita em ter'reno esteril), estas
cousas pertencem a quem flS conquista ou faz nascer.

«Tomo um punhado de trig'o sil vestl'e, semeio-o em um
terreno por mim cavallo, e espero que a terra, ajudada da
chuva e do sol, produza effeito. Será riqueza minha o producto
da colheita? Sem mim, o que seria ella? Eu a creei. Quem o
negará? • Esta terra nada valia, e nada produzia; eu cavei o
solo, trouxe de longe terra fria vel e fel'tilisan te; aq uecia-a
com est!'Umes, está fertíl para muitos anuas. Esta fertilidade
é obra miuba ... A terra n[w pertencia a ninguem; fel ti
lisando-a, tornei-a minha, Segundo Lockp, nos productos do
solo, os nove decimos pelo menos devem ser attl'ibuidos ao
trabalho humano I. »

Tem-se dito qua o trabalho não é um fundamento sufli
ciente para estabelecer o direito de propriedade, que é mister
addicionar-Ihe a occupação ; pOl'q ue, de outra sorte o trabalho
bastaria para nos tornai' pl'oprietarlOs da ~ousa já occupada
por outrem: o rendeiro se converteria em pl'oprietario dos
campos que cultiva pelo só facto de sua cultul'a. A occlJpaçãO
é, pois, um elemell to llecessario da propriedade. .

Sem duvida; mas a occllpaç3.o não tem valor senão por
ser ja um trabalho, e na medida em q ue o é, O facto de co
lher nm fmcto, de apanhar um anünal, e até tomai' pé tm
terra deserta, é um exercicio de minha actividade mais ou
menos facil ou diflicil, mas que na realidade não é menos
o resultado de um esforço. E', pois, o trabalho que funda e
consagra a occupação. Uma vez, porém, occupada a cousa,
e tornando-se propriedade de um homem por um trabalho
primitivo, não póde, sem contradicção, tornar-se propriedade
de outro por um trabalho ulterior. E te trabalho applicado
á propriedade de outrem não o é menos o fundamento de uma
propriedade, a saber, o preço recebido em tl'Oca do trabalho,
e que se chama sala?'io; cttbe, porém, á economia politica
estudar de mais perto esta n )Çilo (36).

1 Jules Simon, a Liberdade, II part c. III.
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570. AccnmnB.acão e te.·ausmissii8.-0 direito de
apl'o]J?'iaçã , fundado: como acabumo::. de vêr, no trabalho,
truz, como consequencia, o direito de cLcctmmlação (j o de
t1'ansmissão.

Oom effeito, se adquiri UlUa cousa, posso, ou g'ozal.a ac~

tualmente, ou reserval-a para g'ozar mais tarde; e, se possuo
mais do que exigem minhas necessidades actuae , posso pôr
de lado o qne me é hoje inutil, mas que me ha de ser util
ma is tarde. E' o que se chama economia; e a addição succes
siva das economias é o que se chama accnmuillção, Nüo se
póde coutestar este direito ao homem; porque seria des
conhecer nelle uma de suas mais nobres faculdades, a sa
beI', a faculdade de prever o futuro. 811pprimindo este direito,
seccar-se-hia a fonte de toda producçi.Lo, isto é, o trabalho:
porquanto a previsão elo fUtUl'O é que principalmente deter
mina o homem a trabrtlhar pam g'arantir sna segurança.

O direito de t?'ansmitti?' é outra conseqnencia da proprie,
dade j porque, se eu posso g'ozlJr, devo podeI' fazer gozar a ou
trem; emfim, posso pri var-me de minha propl'iedade para em
seu lagar obter a propriedade de úutrem qne mE: seja mais
agl'adavel ou mais util; dahi o direito de pe1'muta1', que dá
origem ao que se chama a compra ou a venda: aqui tambern
tocamos no terreno da economia politica; voltaremos ao
assllmpto mais ~onge (30}.

De todas as tl'ansraissües a mais natural é a que se dá do
pai aos filhos: é o que se chama hera11ça. Se se tirasse ao
pai de familia o direito de pensar em seus filhos na accumu
lacão do fructo de seu trabalho, c1estruir-se-hia assim o maia
en~rgico incentivo do trabalho que haja no coraçã'J do
homem.

57 L. P.>oln·ictlade bulividual e COlllUluubão.
- Os adver~al'ios da p~opriedade têm dito muita vez que nüo
atacam a propriedade em si mesma, mas unicamente a pro
priedade ind·iviclual. O solo, que é, se não o principio, pelo'
menos, a materia ele toda riqueza, pertence, dizem eIles, não
ao individuo, mas á. sociedilde, ao Estado, isto é, a todos de
maneira commum e indivisa: cada individuo apenas é co'll~

sumidor, e recebe sua parte do Estado, que é verdadeiramente
o uuico proprietario. Tal é o denominado sy::.tema da com
munhe"io, ou o communismo, que toma duas fórmas, conforme
admitte que a. partilha deve fazer-se de maneira absoluta
mente igual entl'e os consocios, e é o systema igualitario,
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OU então que a partilha se deve fllzer na razão da capaci
dade e das ob1'as,. e é esta a f6rma de communismo susten
tado hodiernamente pela escola sain t -simoniana.

Não carecemôs de tornar saliente a impossibilidade pratica
de realisal' selDelhante systema, Limitemo·nos a assignalar
lhe o vicio essencial. Se o communismo é igualitario, e é esse
o verdadeiro communismo, destr6e o incentivo do trabalho:
porquanto o homem, g'arantido em sua subsi tencia pelo Es
tado, nada mais tem q ue o e::;timule ao esforço pessoal; o tra
balho, não tendo já espel'flllça de uma remuneração leg'itimEl,
reduzir-se-hia ao estricto minimulU, e a civilisação, qGe vive
do trabalho, retrogradaria rapidamente: a conseq uencia. ne
cessaria deste estado de cousas seria!1. miseria g'el'lll ; seriam
todos igualmente pobres e miseraveis ; voltllr-se-hia ao estado
primitivo, do qual a humanidade tanto cuslou a sahir, e s6
SHhiu pelo trabalho e pela pl'Opriedade, Demais, como seja
absolutamente impossi I"el suppl'imir o trab"lho, e vêr se
hia o Estado obrigado a coagir aquelle~ a quem o interesse já
não convidasse espontaneamente, de Uvre t'lrnar se-hia
servil o trabalho, e os pension istas do Estudo não seciam
em realidade mais do que escravos.

Quanto ao communismo desigualitcLl'io, que admitte uma
rernunel'ação pelo Estado, mas prop'lrcional ao merito e aos
productos, isto é, á capacidade e aos se1'viços, esse ataca, sem
duvida de modo mellos gl'ave, o principio da pl'Opriedade e da
liberdade; mas, por uma p' rte, não satisfaz aos instinctos de
igualdade I pelos quaes têm sido sempre inspiradas em todos
os tempos as utopias communistas j per outra parte, oppõe·se
aos iostinctos de família, supprimindo a herança; ora, se o
homem se interpssa por sua propria sorte, interessa-se talvez
ainda mais, á medida que se adianta na idade, pela 'sorte
de seus filhos j subtrahindo·se-Ihe a responsabilidade de
seus destinos, tira-se-lhe um dos mais energicos incen
tivos de trab&lbo, ficando a sim habituado a produzir, em
bora em gráo menor, o mesmo mal de empobrecimento geral,
que seria a conseqnencia necessaria do communismo pl'opria
mente dito. Mas o vicio principal de todo communismo,
igualitario ou não, é substituir pelo Estado o individuo, fazer
de todos. os homens funccionarios, eU0arregar o Estudo do

1 As idéas saint-simonínnas desappa
raccram completamente das seitas socm
listas modernas; to(las eUas tendem a

confundir-se com o que se chama o
collectivlsmo, isto ci, o communismo iguali
lurio puro e simples.
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destino de todos os indi viduos, em uma palavra, fazer do
Estado uma providencia 1.

572. Desigualdade das .oiqllezas. - Entretanto
susci~a-. e constantemente na almas UlU problema dolol'oso
e temivel: porque os bens que foram creados para todos são
distl'ibuidos de maneira tão desigual e caprichosa? Porque
ricos e pobres? e 8e deve existir desigualdade, porque não é
proporcional á desigualdade de merito e de trabalho pessoal?
Porq ue ricos, ociosos e prodigos? Porq ue po bres acabl'UnhadLls
ao mesmo tem po de trabalhos e de miseria?

Apresentam-se aqui duas questoes: L", porque existe des
igualdade? 2.", j)orque esta desigualdade, dada a liypothese
de que deva existir, não está em relação com o merito e o
trabalho dos individuas?

Quanto ao prImeiro ponto, não se póde negar, a menos que
se q ueÍl'a su ppeimil' toda responsabilidade humana, toda a
actividade line e pessoal, em summa toda liberdade, não se
póde neg'ar, digo eu, '1 ne a desigualdade do merito e do tra~

balho autorise e j usti fiq ue certa desig'ualdade na distribuição
dos bens.

Mas, dizem, esta desigualdade não é proporc:ional ao tea
balho? Póde· se respoudel' que, á medida que as leis ci vis se
aperfeiçoam (pela abolição dos monopolios, dos privilegios,
dos di reitos abusivas, taes como os di rei tos feudaes, etc, ), a
distl'ibuiçãO das riquezas tende cada vez mais fl f!lzer-se na
proporção do merlto e dos esforços. Restam apenas duas
fontes de desigualdade, que não derivam do trabalho
pessoal: 1.0, os accidentes; 2,°, a tl'ansmissão heredi
taria. Mas, no que respeita aos accidentes, não ha meio
de supprimir absolutamente a parte do acaso no destino
dos' homens; mal se póde corrigir ou diminuir, e é ao que
tendem as instituições de seg'ul'os, caixas economicas, caixas
de soccorros, etc., que sno meios de eqllipal'açãO, crescendo
sempre com o progresso geral. Quanto h desigualdade produ
zida pela herança, de duas uma, ou o herdeiro conserva e aug
menta por seu proprio trabalho o que adquiriu, e assim chegí.l
a mereceI-o, ou pelo, contrario, cessa de trabalhar e consome
sem pl'oduzir, e neste caso destróe pOl' si mesmo seu privileg'io
sem que o Estado intervenha.

Demais, trata-se menos do bem estar ?'elativo dos homens
que de seu bem esta?' absoluto, O que aproveitaria aos homens

1 No que respeita á questão da pro- la prop"iété? Thiers, la Propriété (lMB(
priedade, veja-se Proudhon: Q,,'.st-ce q". e as Har,nollies eco1lomiqttes de Bastiat.
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serem todos iguaes, se fôssem todos miseraveis? Ha, certa~

mente, mais igualdade em urna republica de seIvagens que
em nOSEas sociedades européas ; lOas quantos d'entre os nossos
pu res européos não quereriam trocar slla condição pela exis
tencia de selvagens ~ Em verdade, o progresso social, aug'
mentando incessantemente a riqueza g'eral, augmenta ao
mesmo tempo o bem estar de cada um, sem que a somma de
esforços augmente. Este accrescimento do bem estar é na
realidade gmluito, como o demoustroll Bastiat, Dllhi, como
elle diz, uma crescente communhão de bem estar 1, á medida
que nos afastamos, pela propriedade cada vez melhor garan
tida, da communhão da miseria donde sahimos.

« A propriedade, diz Bastiat, tenqe a transformar a utili
dade onerosa em utilidade gTatuita. E o aguilhão que força a
intelligencia hU!Ilana a tirar da inercia da materia forças nu
turaes latentes. Lu ta, em seu proveito, sem duvida, contra
os obstaculoti que tornam onerosa a utilidade; e, quando re
movido o obstaculo, sente-se que de~appareceu em beneficio
de todos. Então a infatig'avel propl'iedade oppOe··se a outros
obstaculos, e, elevando sem cessaL' o ni vel humano, realisa
cada vez mais a communhão, e com ella a igualdade no seio
da grande familia, »

573, A. familia.- O casamento. - Já etitudámos
(594), sob o aspecto da moral, os principios que constituem !lo

familia: a deficiencia de espaço nilo nos permitte voltar ao
assumpto sob o aspecto do direito natural; limitemo-nos a
algumas palavras quanto á questão do casamento.

Recordemos primeiramente as baIlas definições do direito
romano: « Nuptire sunt conjunctio mm'is et feminre, et con
sortillm omais vitre, divini et hUlUani jUl'is communicatio, D

(Modestino.) « Nuptire sive matrimonium e3t viri et mulieris
conjunctio, individuam vitre consuetudinem continens,»
(Ulpiano.)

Ofim principal do casamento é a perpetuidade da especie,
por conseq uencia a procl'eação dos filhos: en tl'elanto, como
se tem di to, não é esse o fim un iC0; aliás, deveria a lei pro
hibil' o casamento aos velhos, e não o faz. « O que constitue
essencialmente o casamento é o dom recipeoco da persona
lidade total, physica e moral, entre o homem e a mulhel', E'
a fusão da amizade e do amor, tendo por fim a formação de

1 Vide nas Hal'n~oltiasecoltomicas, VI rI, mostra o progresso crescente da commu-
esta engenhosa. e solida. theoria, que nhão em razão mesmo da propriedade.
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uma sociedade permanente entre dous individuas de sex.os
differentes » 1; é o que chamamos sociedade coniugal ou casa·

.menta, e esta sociedade, na maioria dos casos, tem por fim
e por effeito a formação de uma sociedade mais com.pl~ta,

chamada familia, que se compõe dos esposos ou paes e filhos.
Se o casamento é o dom total da personalidade entl'e o

homem e a mulher, segue-se evidentemente que a unica,
ou pelo menos a mais elevada f6rma do CIl.samento é a mo
nogamia, isto é, o casamento de um s6 homem com uma
s6 mulher; porquanto, formando· se o casamento na união
das. individualic.ades, exig'e necessariamente uma igualdade
na POSiÇãO reciproca dos esposos. » (Ahrens, Phil. do di?'eito,
Do casamento, § 3.°)

O casamento, s6 porque é um dom de si proprio, deve
ser livre, nã·o p6de ser constrangido nem pela vontade dos
paes, nem pela autoridade do Estado, e deve ser 1'ecipro.
camente livra ; por consequencia é um cont1'acto.

A sociedade é garante e testemunha gdeste contracto, mas
não o funda.

Outr~ conseq uencia não é menos evidente, é a fidelidade;
está implicitamente na propl'ia idéa de um dom total de si
mesmo; é evidente, porém, qne a fidelidade deve ser reci
pl'oca, e que, a t'.1.l respeito, é inadmissivel a possibilidade
de um privileg'io pal'a um dos dous esposos.

Outra conseq uencia mais é que, considel'ado o casamento
em sua essencia, deve ser indissolttvel; pois que é o dom de
si mesmo sem condição e sem espiri to de retorno, que consti·
tue a belleza e a. dignidade desse laço. Só por excepção e para
evitar males maiores HIg'umas legislações poderão admittit, a
di:>soluÇãO do casamento.

574. O l)atl-io l)oller. - Quanto ao porler dos paes
sobl'e os filhus ou patrio poder, já acima nos occupámos
disso com alg-umas particularidades l502), ás quaes aqui nos
reportamos.

575. Da eSCl"avillão. -A livre pos e e o livI'e UilO do
proprio corpo, ou liberdade corporal, o livre exercicio do
tl'aballlO, o livre accesso á sociedade, o direito de formar
familia, estes quatro direi tos reunidos c mstituem o q ue se
chama a libe1'dade civil; a privação destes direi tos, no todo

1 Alll·ens. Philosopltia do ditei/o, II enlaces sem filhos, ao cabode cerlo lempo,
parle, II sec., rlt. 1, S L Se os filhos deveriam sel' dissolyidos.
íoss~n1 a unica razão do casamenio, OS
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ou em parte, é a escravidão. A escravidão se caracterisa
essencialmente pelo facto de transformar o homem em cousa;
o homem é comprado ou vendido, não tem propriedade, mas
torna ,se propriedade. Nas attenuações successivas por que tem
lJassado a instituição da escravidão, póde esta conciliar-se em
Ctlrta medida com os direitos da propriedade e da familia ; mais
em apparencia, porém, do que em realidade. Hodiernalllente
que a escravidão tende a desapparecer de dia para dia da su
perficie do g'lobo, é de reconhecida inutilidade o l.'efutal-a.
Recordemos unicamente este admiravel arrazoado, em fÓl'ma
ironica, de Mon tesquiell no Espi1'itO das leis:

(( Se eu fôsse a sustentar o direito que tivemos de escravisar
0$ negros, eis o qUB eu diria:

(( Tendo os povos da Eurl)pa exterminado os da America,
foi-lhes mister escravisar os da Africa para se servirem deIles
no desbravamento de tantas terras.

(( O assucar seria carissimo, se não mandassem cultivai' por
escravos a planta que o produz.

« Aquelles de quem se trata ::ão negros dos pés á cabeça,
e tem o nariz tão chato que é quasi impossivellastimal·os.

(( Não se póde incutir no espirito a idéa de que Deus, ente
sapientissimo, tenha infundido uma alma, sobretudo uma
alma boa, n'um corpo inteiramElnte negro.

(( E' impossivel supporml)s que taes individuos sej:-\m
homens; lJorque, se os suppozessemos homens, começaríamos
a crer que nós mesmos não somos christãos.

(( Espiritos tacanhos exageram sobre maneira a injustiça
que se faz aos Africanos. Por que razão se fôsse tal qual dizem
não teria vindo a mente dos principes da Europa, os quaes
fazem entre si tantas conv~ncê5es inuteis, firmar um accordo
geral em favor da misericordia e da caridade t ? »

576. Libes.O(liule (le conscicncia; libClOtlade
de lI.)ensamento, etc. - Os direitos precedentes estão
mai~ ou menos lig'ados ao corpo: porq ue a união da propria
famIlia é meio corporea e meio espiritual; ha outros direitos,
porém, que um philosopho chamou di1'eitos da alma 2, e que
estão effectivamellte encerrados quasi que exclusivamente no
dominio da alma. O principal de tes direito é a libeTdade da
cO/lsciencia, ou liberdade Teligiosa. O principio da liberdade

] Espi1'ito das leis, li~. XV. Cap. IV.
ÂsccJD,ençõesque reclama"a Montesquieu
fizeram-se e trouxeram a suppressão, ou
pelo menos extrema diminuição do trafico
dos nesro$.

2 Em Beaus ire, Da libe1',lade illtel
leettlal e 1/101'01, introdueçiío. (2." edição,
1878.)
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religiosa consiste em que as relações do homem e de Deus de
pendem unicamente da consciencia, e que nem o Estado, nem
a sociedade civil, têm autoridade para decidir o que em re
ligião é falso ou verdadeiro.

Quanto á liberdade de pensar ou de escrever, tem por fun
damento este principio de Descartes: « Só reconhecer como
verdadeiro o que parecer evidentemente taL}) Visto ser um
dever para o espirita o submetter-se só á evidencia, cumpre
q ue seja ao mesmo tem po u tu di1'eito; porquanto como po·
deria eu obedecer a um dever se me é recusado o direito?
Quanto á libel'dade de escrever, essa origina tantas questões
difficeis que mal podemos affil'mar-Ihe o principio: o Estado
não é juiz do verdadeiro e do falso, é apenas garante dos di
reitos de cada um. A liberdade de escrever, portanto, não é
susceptivel de repressão, senão quando ataca os direitos dos
individuos.

577. Dh·cito lnlblieo e dh'eito (Ias ~entes. 
Os direitos naturaes, que acabamos de resumir, pertencem ao
homem, considerado como individuo, como membro do corpo
social. E' esse o objecto do diL'eito natural propriamente dito,
que se póde chamar o di1'eilo privado. O direito natural,
porém, vai mas long'e, não considera sómente o individuo,
lIIas ainda a sociedade, não só a sociedade humana em
geral, mas a sociedade especial e organisada, que se chama a
sociedade civil ou o Estado. E,ta parte do direito natural
chama-se o di1'eito pttblico, e, quando estuda as relaçõeE' dos Es
tados entro si, _chama-se o direito dus gentes. Esta's duas
sciencias dão origem a tão grande numero de questões, e ti:Lo
complexas, que só nos podemos reportar aos autores I, restl'in
gindo-nos a algumas definiçoes e á iuJicação de alguns pro
blemaS.

578. .tl. socieda(le e o Estado. - Con vem distinguh'
a Sociedade e o Estado, ou a sociedade nat'/,tral e a socie
dade civil.

A sociedade é a união existente entre os homens só porque
são homens, e sem distincção de fronteiras, sem coacção
exterior. U fi Iuglez e um Indio, como diz Locke, encon
trando-se nf\S florestas desertas da America (Robison e

1 Vide as principaes obras sobre cU
reito naturul e das gentes: Grotio, de fure
belli et paci.< ltrad. de Barbeyrac) i Puf·
fen;lorf, o Direito da nature~a é o aireito

das gentes. - Burlamagl1i, PrÍ11cipios de
d.,-etto natul'al, VatteJ, Di,'eito das gentes,
111 ,ntesquieu, Esp'Tlto das leis.- J, J.
Rousseau, Oontracto sOCIal, etc.
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Vredi) estão pelo s6 facto de sua natureza commum, em
estado de sociedade.

A sociedade civil 0\1 o Estado é uma rellnifio de homens
sujeitos a uma autQ1'idade commum e a leis communs, isto
é, uma sociedade, cujos membl'os podem ser constrangidos
pela fúrça publica a respeitarem reciprocamente seus di
rei tos.

Donde procede esse di1'eito de coacção que constitue a
essencia do Estado? Vimol-o acima (563), na idéa de direito
contém-se a idéu. de que p6ie a coacção ser empregada para
impedir que os outro8 homens ex.cedam seu proprio direito e
violem o direito de outrem. Ora, no estado de sociedade
natural esse direito de coacção F"Ó póde ser exercido pelo indi
viduo contl'a. os outros individuas; é o que se chama. o
direito de defeza pessoal, o qual existe ainda mesmo na
sociedaJe civil, em caso de aggressão subita e na ausencia ou
afastan;ento da força publica, Todavia, em principio, ninguem
é juiz em sua p1'opria causa. O direito de coacçüu, exercido
liVl'elOente e sem contracto, degenera em gue,'ra de todos
contm todos. D' hi a necessidade do Estado, isto é, de um
poder publico desinteressado, que mantenha a defeza de todos
e asseg ure a eflicacia do direito de coacção, l.!Upprimindo-lhe
os abusos.

579. Os tl"CS podm"es. -Daqui resulta que dous
elelnentos necessa1'Íos elltl'am na idéa do Estado: us leis e a
força. As leis slÚ> as rt'gms geraes que estabelecem previa
mente c fixam, após reflexão e de modo abstracto, os direitos
ue cada um: a força é a coacçã-o material de que está
armado o poder publico para fazer executar as leis. Dahi
dous poderes consti tu ti vos no Est Ido, o poder legislativo
e o poder executivo, um que faz a lei, o outro que a executa,

,e au qual de ordinario se addiciona um terceiro, poder judi
cia1'io, que está encarregado por sua parte de applic'ar e de
interpretar a lei 1.

580. A sobcl"ania.. - Estes tl'es pode,res emanam de
uma ol'ig'ell1 CUllllllUlll, que se chama o sobe7'ano. Em todos
os E,tHdo , o subel'an é a alltol'iuade que possue ou que
delega os tres podel't's prec€:dentes. Na monarchia absoluta,
o subel'ano é () llJOnHl'clta, qne exerce por si mesmo o poder
legi::lutivu e ° poJeI' ex.ecutivo, algumas vezes até o poder

1 Sobre os tres poderes, vide MOlltosqui.u, E.pirieo d4I Ieit, I, p.
JANJiT. i'hilosophillo. T. 1I- 12
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judiciaria. Na democracia, o soberano é a universalidade dos
cidadãos, ou o povo que delega os tres poderes, e até, em
alg'uns casos, e1le proprio os exerce.

Quanto ao fundamento da soberania, confrontam-se dous
systemas; o diTt~ito divino e a soblJ1'ania do povo. No pri
meiro, a autoridade emana de Delis, que a transmitte a
familias escolhidas; no segundo, as sociedades, como os
individuo~, têm seu livre arbitrio, e pertencem-se a si mesmas:
têm a respemsabilidade de seus destinos; e isto só póde ser
verdadeiro em relacao à sociedade toda inteira: com effei to,
porque certas classés, de preferencia a ali tras, teriam pri vi
legio de decidir da sorte de cadu. 11m? A sobt'rania do povo
nada mais é, pois. du que o direito de participar cada ULO

do poder publico, quer por si mesmo, quer por seus repre
sentantes. E' este o principio que tende cada vez mais a pre
dominar nos Estados civi1isado~.

581. .Ii. Ub_wdailic itoUtiica_ -Chama-se libe1'dade
politica o conjuucto das g'arautias que asseguram a cada
cicladão o exel'eicio legitimo de seu~ clireitos naturaes; a
liberdade politica é, pois, a sancç[o da liberdade civil.

Dessas g'arautias as prillci pae.'.> são: 1. ° O di1'eito de volo
que asseg'ura a cada lllll sua parte de soberania j 2. ° A divisão
dos podeJ'es, que põe em mãos differelltes o podei' executivo,
o poder legi lativo e o poder jndiciario; 3.°' A liberdade da
'imp?'ensa, que '.Jsseg'ura o dÍl'eito da::! minorias, e lhes per~

mitte empregllr " persuasão para moilificélr as idéas e as opi~

niões da maioria.

582. Devcl-cs d«ps citlatHios liBra COiU o Es
tado_ -Os direitos dos cidadãO" ligam-se aos seus deveres.
Uom effeito, como se encarregaria o Estado de o proteget', se
o cidadão nada lhe devesse ~

Os princlpaes desses deveres são os seguintes:
1.° A obediencia ds leis. R~alll1ente, nenhuma sociedade

póde su bsistü' sem leis. A él usencia de ordem e de leis em
uma sociedade é o que se chama II. anarchia : é a destruiçao
da propria sociedade. 2.° O 1'espeito dos magist1'ados. Todo
magistrado, juiz, administradol', soberano, é o representante
da lei. Como tal, deve ser bedecido e respeita lo tanto
quanto a propria lei. 3,° O se?'viço milita1'. A patria carece
de defensore3 contra aquelles que ameaçam sua JUde
pendencia. Todos lhe devem 'eus braços e até a pl'opria vida,
se tÔl' necessal'Ío. 4.° As cont1'ibuiçóes. O Estado, como os
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particulares, não póde administrar seus neo-ocios sem di
nheiro. Dahi, para todos os cidadaos, a nec;ssidade de con
tribuire n para as despezas publicas com uma q uotisação
proporcionada. a seus recursos. Estas contribuições devem ser
pRgas com exactidao, salvo o caso de completa incapacidade.
Não se deve procurar fraudar o Estado por fórma alguma.
A este respeito, a consciencia publica é o-emlmente mui
lata. Toda fl'aude ao Estado é um vel'dadei~ roubo. 5.° O
voto. Em nossa sociedade actual, todos os cidadao::> têm o
dil'eito de votar. O valo IIã.O é sÓ um dil'eito, é um dever.
Ninguem deve abster-se por iudifferença, nem votar por medo
ou capricho. O voto deve ser de todo independente, e esr:la~

,'ecido quanto fór passiveI. Eis POl' q ua o dever de instl'uir-se
nunca foi tão obrigatoriú como hodiernamente. Os cidadaos
devem sabeL' que está em SU:-lS mãos a SOl·te da patria, e
que têm de realisar os dous geandes objectos de toda soc.ie
dade civilisada: a ol'dem e a liberdade.

583. pJl·oblema. - Qual o fundamento do direito que a
sociedade se arroga de punir os culpados? Póde este direito
chegar até a. suppl'esSão da vida 1'1

584. DiI"eito das g'entes. - As condições que
acabamos de resumir' apenas têm applícação ao Estado ideal,
ta] qual deveria ser, tal qual tende cada vez mais a tornar-se
de qualquer modo j mas, porque se tenha formado um
Estado e seja qual fór a regra ou fÓrma de autJl'idade a que
obedeça, nem por isso deixa de constituir effactivamente um
Estado, que em nada está sujeito ájurisdicçí10 de outro Estado,
que póde ser considerado, em relação áq uelle, como um
individuo independente. SãO, poia, os differentes Estados, uns
relativamente uos outros, como os in.Jividuos humanos na so
ciedade natural, ou estado de natul'eza. Têm uns, em l'elaçilo
aos outros, os illesmos dit'eitos, e a moral que reg-ula as re·
laçCíes dos Estados é a mesma que regula as relações dos indi~

viduos. E' o que se chama o di1'eito das gentes.

585. A g'ue."."a e a paz. - Entretanto ha uma
differença capital: é que entre os dlffdrentes Estados uM ];ta
autorida.de commUl)1, juiz ou arbitl'O desinteressado decio

1 Quanto ã questão do d"eito de p""ir
e a da pena de '/llorte, vide Frank. Philo
.ophia do dirnto renal. varo, Proble,na
de moral ,ovial, eh. VIl- X., e Fouil-

lée. Sei."ei,}, soetal r.ontetnpora"ea, I. IV.
,Nestes tres livros encuutrar-se-ha O
resumu de touas as opiniõ"es sobre ambll
estas questões.
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dindo a respeito do meu e do teu, e tendo a força de fa7.er
executar o j ulgamelldo proferido. Oonservando-se os Estados
entre si no estado de natureza, ficaram de posse do direito de
defeza qne o individuo só consel'va na ausencia de toda lei
civil. Este direito de defeza entre os Estados é o que se
chama o dire'ito de guerm. Oomo principio, o emprego da
força, entre E"tados, só é legitima quando seja necessario
repellir a força. lia emprego de força de ambas as partes, mas
de uma parte a força é empregada em atacar, da outra em de·

f ender·se, e é unicamente quando defensiva que a força p6de
ser considerada rigorosameu te legiti mu.

Tal é o caso mais simples; mas, póde-se dizer, é um caso
puramente ideal, ou que se apI'esenta mui raramente. Em
verdade, e ás mais das vezes, surgem taes e tantos embaraços,
pretenções e recriminaçoes di versas entre os Estados belli
gerantes, que é sempre difficil dizer qual seja o agg'l'essor:
torna-se então a guerra o que Locke chamou (( o direito de
appellar para o céo », uma especie de juizo de Deus. E é neste
sentido que se p6de dizer: (( A g'uerra é o acto publico pelo
qual, não podendo os Estados conciliar aquillo que reputam
seus deveres, seus direitos e seus interesses, recorrem á lucta
armada, e esperam que essa lucta decida qual d'entre elles,
sendo o mais forte, poderá, em razão da força, impor a vontade
aos ou tros 1,»

Todavia. ( o estado de guerra não p6de destruir nem a sobe
rania dos Estados, nem sua independencia neln a dependencia
m ntua das nações; assim como 'não póde su ppriLll Íl' a ci viIi U"
Cão, os costumes, as nocOes intellectuaes... Dahi resultou
úma especie de accordo' tacito na maneira de empregar a
força, .• Dest'arte engendrou lL g'uerra dil'eitos e devert's,
cujo, conjuncto f6rma o direito das gentes em tempo de
guerra 2.» Este direito regula, por exemplo: as formalidades
da declaraçllo da guerra, o emprego de certos pl'ojectis,
os soccorros aos feridos, os direitos dos exercitos regulares
e dos corpos francos, os direitos da propriedade nos paizes
invadidos, as trocas de prisioneiros, o direito dos neutros, etc. S

Termina-se a guerra pela paz, A paz nllo é somente uma
interrupção ou suspensão de guel'l'a; é a volta ao estado de
sociedade, que é o estado normal entre lS nações, como entre
us individuos.

1 Com".ndio de dirdto <lns gentes.
por Funck-BrenLano e Albert ~brel Ipag..
U3). Vide lal1lbem .d. pa;: e a guerra por
Proudhon.

'2 Ibid. pag.213, 234,
S Vide " re~peilo de lodll~ estas que s

IOes os tratlld09 partic\llares lobre Direito
dai gentu.
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Excepto os ·casos de guerra, todas as contestaçaes ou con·
flictos de interes:le que existem entre os Estados regulam-se
por t1'atados. Estes tl'a tados silo con vençúes. ou contractos, S u
jeitos a certas formulas determinadas, qlle lhes aflirmam a 8U

thenticidade e a regularidade. As convenções ou tratados entre
E.stados são reg'idos pelas lIlesmas leis de iutel'pretação ou
execuçã.o que os tratados eu tre os particulares. As princi paes
especies de tratados silo: os tratados de paz, os tratados de
aUíança, os tratados de neul1'alidade, os tratados de commercio
e os tratados de extradicção , etc. 1

I Véda a respeito de todas estlls qnestlles os t"..tados particullU'e. sobre Di..e.lo
da. g.ntes.



CAPITULO II

Noções de economia politiM 1.

586. De6Ili~ão. - A economia politica é a sciencia
da riqueza: liga-se ao direito natural pela. idéa do tmbalho
e pela idéa de prop1'iedade ; 'porquanto é o trabalho o pl'in
cipnl agente praductor da riquez'l ; e toda riqueza, no sen
tido mais usual, é mais ou menos objecto de propriedade,
com a. differença. porém, de que o direito natul'al estuda estas
duas idéas sobre o aspecto do di?'eito, e a economia poli
tica principalmente sobre o aspecto da utilidade, Sabe-se,
porém, que jamais se fixaram absolutamente os limites das
sciencias, e que estas, mais ou me.:lOS, sempre pgnetram
umHS nas outras.

No desenvolvimento da riqueza ha quatro phenomenos prin
cipaes : a producção, a Ci1'c~dação, a dist1'ibuição oll1'epartição
e o consumo.

587, r. Produc~ão.- Propriamente fallando, o homem
nada C1'ea; é sempre li natU1'eza q ne tudo produz. Mas a na
tureza, entregue a si mesma, seria impotente para satisfazer
3 todas as necessidades do homem 2. E' o proprio homem
que, cooperando com a natureza, torna-se a principal causa
da pl'OdUCÇão.

O trabalho e o capital são os dons agentas de producçilo.

588. O t.oabalho.-O trabalho é a applicação da acti
vidade humaua ás torc'ls da natureza. O homem na reali
dade só produz uma co'usa, muvillleuto: põe os corpos em

1 Tomámos sobretudo para base deste
resumo o exceUenle Mauual de economia
politica de M. BudriUart.

2 Tem-se calculado que no estado de
natureza, UIIla legua quadrada mal bas-

tal'ia para alimentar um homem, e hoje
alimenta. mil e duzentos. Tal é a. propor
ção que toca li lerra e no trabalho nu pro
ducção da riqueza.
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presença uns dos outros, e assim os lev(l. a produzirem o
qne lhe é util. Semeia, amanhã, colhe; funde em cadiohos;
de todas estas appl'oximaçõe' de i>llbstancia:; nascem novos
compostos, que elle applicl:!. em seu uso.

A ecohomia politica. bem como'o dil'eito Il/l.tul'al, re'ivjn
dica a libm'dado do t?'abalho. Aqui llo que este exio'e em nome
da iustica, ella o reco~nHmda tambem em nome da utili~

dfld~, Mostra a iufe 'ioridrtc1e do trabalho se?'vil sobre o tra
balho l'iV?'e. A escl'avidão é uma causa de empobrecimento.
É pois tão proscl'ipta p~lo inte1'6sse ocial como pela hu
manidade.

O regi men das co?'porações que cl mail a,té 1789 não em a
escravidão; mas, como el'l1. contrario á liberdade do trabalho,
restringia por is=,o a producç!to. clava origem a innumeea
veis processos que ol'çn vam eru SOO. 000 francos de despez't por
anno; matava o espil'ito de invenção. Da suppressão das
corporações resultoll a liv?'e conctt1'rencia. que se não deve
confundir com o antag'onismo de::;leal, que procecle com fl'auJe
e pOl' contl'afaç'1o. A vel'dac1eira cOlll:l1rI'encia nada mais
é do que a emulação, o mais activo principio do progresso.

589. tl. inven~iio.-Uma das mais uotaveis appl:caçúes
do trabalho humano é /l. invencão, isto é, a descobel'ta de
novo. agentes de producçãO, oli a implificaçfí.o dos meios
conhecidos. Uma invençã.o, qual a do poder motriz do vapor,
multiplica de repente a riqueza em pl'oporçõ s inesperadas,
porque substitue uma SOLnmu consideravel dp. tl'ubalho, que
se póde applicur á outl'a cou a.

590. Dhriisão do tloabaJl.bo.-A divisão do trabalho
é separação das diver.~as industrias, ou a subdivisãO dos
mi teres na mesma industria. Ad. Smith, em seu b'atado
da ?'iqueza das nações (c. I l, foi quem pri mei ro revelou o
poder da lei de divisfLo do trabalho, da qUll.l den um p.xem
pio admil'ltvel, que fez sensação, no fabrico dos a.lfinetes.
Os etreitos da divisão do trabalho [LI) os seguintes: 1.0 des
envolve 11 destreza do operaria, que:3e habitna a fazer sem
pre a mesma cousa, e por conseguinte a fazeI-a cada vez
melhor; 2.° poupa o tempo, porque dispensa de pa sal' de
uma obra para outra; 3.· facilita o trélball.1o e fa~ descobrir
methodos de ab ·eviação. Tem-se calculado que, sem fl di
vi ão do trabalho, a vida de um homem mal bastaria para
a fabricação de um relogio.
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591. O capital.-Define·se o capital: « A porçrto da
riqueza creada que serve para a producçao de nova riqueza.,
ou, o que vem a ser o mesmo, um prochwto poupado ·desGi
nado d reproducção 1 ». Dest'arte, o trigo que eu pou po para
tornar a semear, a floresta que utiliso na feitura de utensílios,
a terra que fel,tiliso com estrumes, emfim o proprio dinheiro,
toda vez que, em logar de o despender, emprego-o em me
lhorar minha terra ou minha industria, são capitaes.

O capital tem sido, hodiernamente, muito atacl:l.do; mas
é sobretudo qUàndo se faz pag'a!', sendo emprestado a ontrem :
o preço deste emprestimo é o que se chama ojU?'o. Voltare
mos a este assumpto quando fallarmos da repartição das ri
quezas (40). MllS o capital em si mesmo é, por uma parta,
legitimo; porque cada um tem o direito de poupar em seus
gozos para satisfazer a utilidade; e, por outra parte, é ulit e
até necessario; porque, se cada objecto produzidô fôsse im
mediatamente consun~ido, estaria o homem sempre em face
das forças na turaes, como o esteve na origem; deveria ainda
lavrar com suáS mãos, ou esperar que a Ílolrra prod uzisse es
pontaneamente aquillo de que ene carecesse: foi pela ap
plicaçi\.o do capital que eUe multiplicou quasi ao infinito as
forças productivas da natureza. Demais, a conservação do
capital é uma obra de previdencia, de victoria sobre si
toesmo; e é ainda por isso um agente de moralidade.

O capital não é o inimigo do trabalho; são ambos neces
sarios: « O cultivador não póde lavrar a terra sem sua charrua
ou pá; não -póde utilisar os fmctos dê sua colheita sem carros
e animaes de tiro ••• O ferrairv não forja sem big')J'lla e mar
teHo,» Reciprocamente, o capital não póde funccionar sem
a assistencia do homem, Todo aCl'escentament0 engrandece
e dilata o circulo do tl'abalho, Ter-se·hia podido perfurai' o
monte Cenis, fazer caminhos de ferro no mundo inteil'o, sem
capital? OI'H, estas elnprezas pI'odigiosus têm mltiplicado
proporcionalmente a sahida dos productoG do trabalho.

Dabi se vê quãO injustas, pela móI' parte, são as accusaçoes
formuladas contra a maquinas: pois que, por um lado allg
mentando a produccãO, augmentam o bem estar de todos; e
por outro, tornando possivel uma multidão de novas indus
trias, 8ugrnentam por isso mesmo o podei' do trabalho.

592. II eh-culação das riquezas. -As riquezas, uma
vez produzidas, nem sempre sãO llllmediatàmente consumidas

1 Baudrillart) parlo II, cap. IV.
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pelo proprio prod uctor. As mais das vezes elle as u tilisa na.
obtenção de outras: é o que se chama a pe?'mula.

593. A. permuta. - Se o homem fôsse obl'igado a pro
duzir tudo quanto lhe é necessario, teria de praticar ao
mesmo tem po tod,lS as industl'il:ls: o q ua é im possi vel e con
traria á lei da di visão do trabalh . Mas a uatureza e o i n te
resse lhe suggerem meio muito mais simples; é permuta?' os
productos qlle' lhe ão inuteis p r prouuctos que os outros
homens fabricam em uumero superior ás suas proprias ueces
si~ades. O que faz tamancos perlUuta-os com os que fazem
chHpéos ou roupa. Sem abandonar sua propria industria, na
qual se torna de dia para dia. mais habil, apropria.. se, pela
permuta, dos resultados de todas as outras industrias.

594. Lei da. otrelota. e da. Plooclua.-- Um mesmo.
objecto uem sempre se troca pelós mesmos objectos, ou o
meSmo numero de objectos diiferentes, e é preciso ora mais,
ora menos de certa mercadoria para obtel' outl'as em troca.
E,ta quantidade relativa dos objectos permutfldos é o que se
chama seu valor ou seu preço; e este preço é determinado por
uma lei fundamental, que se chama a lei da otre?'ta e da pro
cum. A oiferta é a proposta que faço a outrem para qne tome
meus pl'oductos j e a procura é a proposta que lhe eu faço
p'lra tomar os seus. Ora, é evidente que, se tenho mais pl'e
cisão de seus productos do que elle dos meus, terei de dar-lhe
mais do que me dará e11e, para obter o que desejo j e se, pelo
contrario, vier a mudar a precisão, serei eu q uem exigirá
mais por um mesmo objecto. Por aqui se vê que o preço dos
objectos deve variar seg-undo as necessidades reilpecti vas dos
contractantes. Em outros termos, o preço de um objecto sóbe
á medida que é mais procurado e menos oiferecido, e recipro··
camente. Tal é a lei celebt'e da oiferta. e da. procura, que é
apeuas a expressão da propl'ia natureza das cousas, e que só
póde ser contrariada pelas le~s facticia;;; em detrimento do bem
estar geral.

595. A. moeda.- Em rigor, em uma sociedade assás
simplps, podem-se passar as cousas como acabamos de dizer:
os objectos trocam-se directamente uns pelos outros, o trigo
pelo ferro, carneiro~ por vaCCllS, etc, Mas este gene1'0 de es
cambo é extremamente incommodo, e nem póde estendeJ'-se
muito. « Possuo tantos kilos de lã, tantos metros de algodãO,
e quizera trigo. Levo, Deus sabe a custo de que esforços e
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despezas, minha riqueza embaraçosa á casa de um cultivador;
elle tem trigo, mas procura vinho; busco adquidl-o para
1h'0 dar: o vinhateiro náo cai'ece de meu algodão, nem de
minha lã; o fabricante que fi. receberia não possue nem
vinho, nem trigo que me possa ceder. » (Baudrillart, n, III.)
Vê-se que complicações acompanham a permuta em natureza.
Acrescentai que muitas destas mercadorias não são divi
siveis; preciso de um saco de pregos, e só tenho para offe
recer um ca"rneiro. Como fazer?

Semelhantes di:ffi.culdades lAvaram instinctivamente os ho
men~ a uma invencão maravilhosa: a da nwcela, isto é, de um
inst?'umcnto ele permuta que pMe ser accei to por todos e tl'O
cada por qua1quel' mercadoria, seja qnal fôr. Tratava-se, pois,
de achar uma materia apropril1da a sel'vil' de nU3cl'idlJ, parfl. todos
os valol'es. Esta materia foi encontrada, entre quusi todos os
povos, nos metaes, e sobretudo nos metaes preciosos, OtL1'O e
p1'ata. .

596. COUtliçõcs (la Inoct!a.- Para qne a matel'ia da
moeda possa preenr.her as fUllcções que aCttbfl,mos de men
cionar, deveria cOl'l'espondei' ás condições segnill te.': 1.. certo
valor, valor real e nãu de convenção; 2.· ser inco1'ruptivel
para conservar sempre esse mesmo valor; 3.° divisivel para
se proporcional' a todas as com pra& ; 4.· suscepti vel de receber
um cunho, para que POSSÇl. ser garantida pela autoridade pu·
blica; 5.· assás rara pura que suas partes possam ser pe
quenas, mas não tanto que o sejam por demasia.

Só os metaes, e principalmente os metaes preciosos, ouro e
prata, correspondem a est~ls condiçues: ~ó eJles tem o titulo
vtlrdadeiro de moeda: addiciona-se-lhes o cobre, como moeda
de troco para peq ueml:s somOlas ; é o qne se chama bilhão ou
moeda para trocos.

E' ainda objecto de questíio se se deve utilisal' ao mesmo
tempo dous llletaes como. moeda. Na opinião da mór parte
dos economistas, deveria haver uma unica medida entre os
va1oTes, por conseg'uinte a um só metal dever-se-hia rigo·
rosamente dõ'll' o titulo de moeda. E' o que se chamo a uni·
da.de monetaria ou o padrão 'LLnico. Mas este ideal theorico
ainda se não acha realisado. E' urna questão actualmente
pendente em gTallde numero de Estados, e particularmente
em França. A moeda metallica toma o nome do numera1'io.

597. O C1'cdito ; o I)RI)cl-moeda.- Um dos privi·
1egil)s do homem e um de seus mais sublimes titu10s é poder
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prever o futuro. E' em virtude desta previsã.o que os homens
-;Jodem contractal." uns com os outros sem que tenham actual~

mente entre as mã.os o instrumento de permuta necessario,
isto é, o numerario. mas com a certeza de havei-a em talou
tal época vindoura. Nesta condição, um promette, outro
aceita a promessa, que póde ser, entre amigos, verbal, to
mando porém maior autoridade e um valor commercial, qnando
escripta. Estas especies de promessas tomam divel'sos nomes,
segundo as diversas circumstancias: são bilhetes á ordem,
letras de cambio, wa?'rants, etc. Debaixo de todas estas fórmas,
a representação por meio do papel de valores renes ulterior
mente realisaveis, é o que se chama o credito; e o estabeleci
mentos em que se póde, meàiante desconto, l'ealisar quando
se queira antes do prazo o papel circulante em condições
de solvabilidade determinadas chamam-se bancos.

De modo que o papel de credito torna-~e, como se vê, um
auxilia?' 0\1 succedaneo da moeda. Graças, porém, a. mecanis
mos mais ou meuos sabias e complicados, póde o papel
tornar-se, pelo uso', Quasi identico á propria moeda. E' o
que acontece em Franç~, por exemplo, com o bihete de
banco, o qual ninguem recusa aceitar como uma moeda tão
segura e muito mais commoda que o ouro e a prata, Suppo
nhamos, com effeito, tal bilhete que possae.s sempre e a toda
o momento trocar por moeda; uão é evideute que poderá. sub
stituil-a ? Ora, se su ppozerdes um banco q ue tenha uma re
serva em ouro e prata, chamada caixa, e um capital certo, de
tal sorte que esteja seguro de poder pagal' á vista todo o
papel emittido por esse estabelecimento de credito, tal papel
gozará evidentemente das propriedades da propria m 'eda. Mas,
dir-se-ha, se tem numeraria, de que serve recolhel-o em caixa
e espalhar em seu lagar papel? E' que () banco emitte mais
papel do q ue a moeda que possue, o triplo, por exemplo, tri
plica deste modo a potencia do instrumt'nto de permuta. Onde
está a segurança? Está neste facto todo p ychologico, mas
absolutamen'te certo e fundado na experieucia: é que nem
todos virão no mesmo dia e hora trocar seus bilhetes por di
nheiro, e nem mesmo os trocará por ser mais commodo ter'
mil francos em papel do que em metal.

Dahi já se vê q:laes sejam tam bem os perigos do papel
moeda. E' a fRcilidade da emissc"io. Toda vez que o papel, em
logar de ser emittido por bancos, debaixo de condições severi •
simas e com garantias evidentes, O' é pelo pi'oprio Eiltado em
urgen Les necessidades, q uaudo, em vez do ser immediata·
mente realisavel em numerario, é bypothecado sobre valo:es
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de immoveis, taes como tel'ras, florestas, etc., e sobre
tudo em condições criticas que tornem difficil a liquidaçllo
desses vaIare" ; por Ilmfl parte a incerteza do penhor, por
outra o 81lgm6nto crescente do papel, tirfl-lhe progre siva·
mente todo o valor e acaba por depreciar-se de Lodo, de
pois de ter succes ivamente arruinado tod'JS aqllelles por
cujas mRos passou. Foi o que succedeu com as acçãe do banco
de Law,. foi o que aconteceu na RevoluçãO com os assignados.

Em verdade, nunca o papel é propriamente fallando uma
moeda; falta-lhe uma condição el'lsencial:- ter um valor
proprio e ser limitado pela natureza das cousas. O papel não
é mais que uma promessa, o seu valor está sempre na pro.
porção dos penhores que aftiançam sua transmutação em nu
meraria.

598. 1l. Iibc."dade do cotnmcrcio ou o livre
catnbio. - Se a permuta pI'esta os serviços que temos dito,
não é evidente que estes serviços serão cada vez maiores á
medida que a permuta fôr mais facil? ora, a permuta úu
cambio mais facil será aquelle qu~ não tenha outros obsta
culos além dos derivados da natureza (por exemplo, a dis
tancia dos lagares), isto é, ao q nal os governos não opponham
obstaculos, em outros termos, o mais liv1'e. Em uma pa.
lavra, a libe1'dade do comme1'cio ou o liV1'e cambio está impli
citamente contida na propria ldéa do cambio, e é apenas uma
fól'ma ou consequencia da liberdade do tra balho.

« Não seria. absurdo e odioso impedir o meàico e o doente, o
padeiro e o homem esfaimado de se communicarem facil
mente? Nãu seria ridiculo condemnar aquelle que quer pro
ver-se do algodão e da lã por ter de atravessar certo numero
de batl'icadas e tomar o caminho mais longo? Será mais ju
dicioso separar com barreiras de alfandegas a provincia que
produz o trigo em abundancia da que produz o oleo, a ma
deira e a carne? » (Baudrillart, II, VI.)

Ha muito, a causa da liberdade do commerCio interior é
uma causa ganha; e, segundo Turgot e a Revoluçao, nãO
-póde haver questão no que respeita a alfandegas interiores.
Mas a questão do livre cambio torna-se mais grave deade que
se trata do cQmmer~io internacional. Entretanto rege-se pelos
mesmos principias: com effeito, as nações têm o mesmo in
teresse em permutar livremente seus productos como os indi
viduos; o livre cambio estabelece uma concurrencia vantajosa
aos consumidor"s, porque abaixa os preços, e vantajosa até
mesmo aos productores, porque os obriga a aperfeiçoarem
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incessantemente sua industria; finalmente, dig'a-se o que se
diss~r, é util ao trabalho nacional, pOl'que desenvolve em cada
povo as industrias para que é mais proproprio: « O que g'a
nharia a nacionalidade ingleza, se tivesse a Inglaterra a pre
tenção de produzir alg'odãO e vinho? Que força adquiriria o
patrit,tismo em FI'ança, se as collinas da Provença. e do Lan
guedoc estivessem encarregadas de produzir chá 1 »

Dous systAmas são oppostos á liberdade do commercio : o sys
tema prohibicionista e o systema protector; o pl'imeiro pro
hibe absolutameute fi. entrada de tal mercadoria estrangeira;
o sE'g'undo sobrecarrega-a de direitos mais ou menos altos
para os iru.pedir de sustentar a concurrencia corn iguaes mel"
cadorias produzidas pela industria nacional.

O unico caso em que o sy~tema protector é theoricamente
sustentavel é aquelle em que se trata de, mediante certos sa
crificios momentaneos, plantai' em um paiz uma industria que
lhe falta, e qne lhe pó:.le vir a sei' ulteriormente uma fonte de
riqueza: é o que fez em Françfl Oolbel't; mas iS30 é um estado
provisorio accidental, e não um estade) normal e definitivo.

Embora o livre cambio seja o e"tado ideal para o qual ten
dam instantemente as naçoes model'llas, nM quer i.sto dizer
que os govel'llos não tenham de interferir, quer nos interesses
existen tes, quer nas disposições tomadas pelas outras nações,
e que podam illlpõr a reciprocidade, e llnalmente nos inte·
resses fiscaes. Silo estas di versas consideraçoes que levaram
os govel'llos a procurar tl'ansacçOes entre o livre cambio abso
luto e o .proteccionalismo exagerado, e é o que se chama os
tratados de comme?'cio.

599. III. Reparti~ão. - Dissemos que existem dous
agentes principues de producçao: o trabalho e o capital;
temo' de investigar como se distl'Íbue a riqueza ou se reparte
entre estes dous aO'entes; a parte do trabalho chama-se sa
lal'io; a purte do capital ~hal'lla·se interesse, e, sob outro as
pecto, beneficio ou p1'oveito.

600, Sali'orioo- Sendo o trabf\lho e o capital os dous
agentes da producçãO, póde-se dizei' que toda elOprez é uma
associação entre estes dous agentes, e que cada UIO delles tem
direito a uma pal'te de l'emunel'ação. Sob que fórma re
ceberá esta remuneração o trabalho 1 Se o pl'oprio trabalhador
jà é um capitali 'ta; póde vivei', certamente, cum o que possue
e esperar os pl'oúuctO:l da empreza para retirai' sna parte dos
productos, salvo se não houver lucros, se os productos são
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nuIlos, e se a em preza nallfrag'ou, como por exemplo, em uma
exploração de minas. Mas, por uma parte, é forçoso esperar
pOl' muito tempo até que a emprezlL realise os re.sultados que
se esperam; demai:;, esses resultados sno incertos; e se, a em
preza foi mal concebida, p6de ser nullo o prodllcto. Ora, o
trabalhador, que só tem seu trabalho, não pMe, por uma parte,
psperar, e por outl'a, se a empreza naufraga, empregou seu
trabalho em pura perda. Contra estes dous inconvenientes é
que foi instituido o salario. Por um lado, é um adiantamento,
que permitte vi ver sem esperar o momento da repartiçuo; por
outro lado, é um segw'o contra todos os riscos da em preza, e
qne fica. adquirido, ainda mesmo em caso de pel'da absoluta
do ca.pital empreg'ado, Quanto ao pl'eço dos salarios, varia,
como todos os valores, segundo a lei da oiferta e da procura.
POI' consequencia, quanto mais consideravel é I) capital, tanto
mais allgmenta a. procura do trabalho, e portanto mais se
eleva o seu preço, O trabalho acha-se, pois, ligado á sorte do
capital; e tudo quanto ataca o capital ataca o trabalho.

ÔO 1. O JUI"O e o lllllguel.- O capital, como o tra
balho, tem direito a uma l'emuneraçao Porque '{ Sem a es
pel'ança desta reLDuneraçllo, o possuidor do capital o consumi
ria immediata.L'nente ou 6 deixal'ia deperecer sem utilidade.
Isto sel'á melhor comprehcndido ao considerarmos as diversas
fórmas da remuneração do capital: o jU1'O, o alugttel e °
beneficio. O juro e o alug'uel ",ão ambo o producto de um
capital emprestad.o, com a diffel'ença, porém, de que o aluguel
é o producto de um capital fixo (casa, campo, officina.),
ernquanto o jllro é o pl'Oduct3 ele um capital circulante (moeda
ou papel).

O juro do capital representa duas cousas: L" a p1'ivação
dfl quem empre. ta e que poderia ccn:Sllmir seu cllpital; 2.· o
risco corrido; porquanto o capital nunca é emprestado senM
para ser empregado, e por isso póde ser perdido. Taes são
as juas razões fundament!les que estabelecem a liberdade do
juro, apezul' dos preconceitos theologicos q ue pai" muito tempo
o condemnal'alIl a tit alo de 1.tsum, e os u topistas socialistas que
pretendel'am estabelecer a gmtuidade do credito 1.

A razã.o principal contra a legitimidade do juro de,"iva da
esterilidade do dinlwi~'o: « O juro, disse Aristoteles, é dinheiro
sahido de dinhet1'o; e nada ha mais contrario á natureza ».

1 Vide qu~nto a Questão do iuro, prinltipalmente a controversia de Prolldhon "
Basliat.
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Mas, como o fez notar Bentham (Defeza de usura, carta 10.a),
cc se é verdade que uma SDillma de dinheiro por si meS[JlO é
incapaz de creal', não é menos verdade (pIe com esta mesma
somma emprestada póde um homem comprar nm carneiro
e uma ovelhu, que ao cab) de um anno terão produzido dous
ou tres cordeiros.» Em outros tel'n10S, como disse Calvino,
« o beneficio não provém do proprio dinheiro, é o emprego
que se lhe dá I). •

Dizem que quem empresta uão se pl'iva de "eu dinheiro,
porque pódedi ·pensal-o. (PI'oudhon, Ca1'lasa Bast.ial,3.·cal'ta.)
Mas priva-se do dinheiro, porque podel.o-hia gastar. A prova
de que o em prestimo é uma pl'i vação é o trabalho que os homens
têm para economisar e collocar seu dinheiro. Quantos homens
de posse de uma somma de cem francos preferem despendel·a
em seus prazeres a collocal·a a jUI'O ~ .

Quanto ao que se chama o credito g?'aluilO, só seria passiveI
se tôsse reciproco. Com effeito, se eu vos empresto minha
casa, e vós, em compen açao, me emprestais vossa terra,
suppondo que sejam do llJesmo valor, é evidente que, valendo
uma tanto quanto a outra, e eq uivalendo-se os serviços, uao
devemos pagar um ao outro, POI:q ue nesse caso seri t isso
uma permuta de dinheiro; mas daqui nada ho. a concluir
para o caso mais habitu'll, li saber, em que o capital é em
prestado por quem o pos ue áq uelle que o não possue: por
que então já não ha reciprocidade, l1em por consequencia
graluidade.

Quautu á taxa dI) juro, varia como todos os valores, se
g'llndo a lei da otferta. e da procura, Quanto mais o capital é
offel'ecido, menos caro é, LlJgo, é o augmento do capital que
d6ve diminuit· o juro e tl'azer uma especie de gratuidatle re·
lativa. Toda a ell1pl'eZa contra o capital produzirá um resul
tado iuverso.

Quanto ao aluguel dos capitaes, tem geralmente levantado
menos objecções que o juro; porquanto, tem-se comprehen
dido melhor que. se me dou ao tmbalho de constl'Uir uma
casa, é pt'lra que ella me renda alguma cou"a; mas na es
seneia é o mesmo pIlenOll1eno, com a differença, porém, de
que o capital circnlante, correndo mais riscos que o capital
fixo, tem direito à (o1'lio?'i a uma remuneração.

602. s benefici«UI ou IU"oveitos. - O p1'oveito
não se cUllfunde com o jUl'O OU alugud. « O p"oveito repre.
senta a remUneI'açãO eventual do capital; o juro ou o alu
guel represdllta.lhe a parte afiançada. O primeüo applica-se
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a um capital empenhado directamente por seu possuidor; °
segundo é percebido pelo proprietal'io de um capital, unica
mente como remunertl.çã.o pela privação e risco.» (Bau
drillart, III, IV.) Podem-se, pois, distinguir theoricamente
os proveitos e os beueficias 1 ; mas, na pratica, desapparecem
estas distincções, e até seria di:fficil separar exactamente no
pequeuo empreheudedor, não s6 o pl'oveito e os beneficias,
mas ainda, o jUl~O, o aluguel e o salario. O tendeiro de
aldeia, que trabalha com um capital de dous ou tres mil
fl'ancos, e g'anha d.e oito a nove centos francos, é claro
q1.le a maior parte deste rendimento representa o salario de
seu suor. Reciprocam@nte, no que se chama ° salario, entra
tambem uma parte devida ao capital; com effeito, a edu·
cação do operario representa adiantamento, que. já é um
capital, provenient8 quer dos paes, quer da sociedade, e
cujo rendimento se confunde na constituição do salario, com
a parte propria do capital.

A leg'i ti midade dos beuefici03, essa é fundada no risco a que
se expoz o capital, qne, podendo ser perdido no caso de mal
lograda a em pl'e;;m , tem o direito de se remunerar pela attri
buicão dos beneficias, se ha bom exito, sendo o salario, como
o di~semos, a parte afiançada e au teci pada do trabalho na par
tilha. Entretanto, independentemente desta primeira par
tilha, não poderia havei', além disso, uma participação ulterior
dos beneficias realisados ~ E' o que se ha tentado realisar em
um cel·to numero de industrias, e não se p6<1e dizer que
seja isso injusto ou impossivel; 6mente é um negocio de
contracto voluntario entre o trabalho e o capital; o Estado
nada tem que vêr com isso.

603. A ."enda ter."Uorial. - Independentemente
dos di versos rendimen tos que acabamos de enumerar e que
pertencem, quer ao trabalho) quer ao capital, ha ainda um
que deve ser attribuido aos proprios ngentes naturaes e ao
princ:ipal d'entre e,ses, ist:> é, a te1·ra. Este rendimento é o que
se chama 1'enda te1·rilO1·ial. Quando sejam dllas terrlls diver
samente fertei" como o preços se igualam no mercado, e o
propri1tario da mais ftJl'til recebe o mesmo que o outro, evi
den temeu te na SOlO loa Que lhe rende ha uma parte q ue re
presenta, não s6 o trab .lho e o capital, que-é o mesmo em
HUlhas as pl'opl'iedades, mas tambem o qlle é devido á

1 Di~-se os proventos dos capitalistas cas~. ",o pa.pel desempenhado pelo capital
e os lucros do emprez:uio ; neste ultimo se Junta o papel do trabalho.
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fertilidade su perior do instrumento que elIe possue. Este
excedente ou vantag'em é o que se chama renda territm'ial,

Esta vantagem, que não é o resultado de um trabalho
actual, ou de 11m trabalho accumulado ou capital, tem sido
o objecto dos mais vi vos ataques por parte dos adversarios da
propriedade; e alguns econoll1Í'tas ( Bastiat, Oarey) ficaram
tão impressionados com esta objecções, que julgaram neces
sario, para destruil-as, chegar até á negação absoluta da
veod~ territorial, e até a sustentar que, na parte reversi vel
em favor do proprietario, tudo, absolutamente tudo, reverte
em proveito do trabalho, quer passado, quer actual, e nada á
natureza 1.

Entretanto a maillr parte dos economistas ha mantido a
theoria da renda, no que lhe é essencial, sustentando que em
nada. compl'Omette o direito de propriedade.

1.0 Esta superioridade ou vantagem, que daria odgem á
renda territorial, nã.o é propl'Ía da terra j mas todas as pt·oprie·
dades podem tet' semelhante vantagem devida á pl'Obabilidade,
ou á natureza das cousas. Uma casa, em uma cidade, adquire
de repente maior valor, se se abre uma rua mui proxima, se a
moda se dirige pura esse lado, se ahi se funda um estabeleci
mento importante, etc. O mesmo succede com toda e qualquer
industria, que adquire repentinamente um grande valor, se
apparece uma nov~ necessidade. Pat'a a propria terra, ha
accidentes ou probabilidades independentes da fertilidade na
tural; Cae a geada aqui, e não acolá j o estio é quente e
chuvoso em uma reo'ii1O, frio ou secco em outra: outras
tantas vantagens out':ldesvantaO'ens. Ernfim, o proprio indi
vid no tl'aZ com i 0'0 va.ntao·en~ de.3te genero; boa sande,o o
força, aptidãO natural, etc. E' impossivel avaliar e, por
consequencia, desfalcat' a parte destas vantagens. Demais,
gozllndo-se de sua propria fortuna, ning'uem esuulha
outrem.

2.° As terras vão passaudo de mão ·em mã~, e são com
prud.\s pOI' capi taes gll.nhos pei') trabalho; de tal mo?~ q n~,

caso tenha huvitlo privileo'io oriO'inariamente, tal pl'lvl1eglOo o .
fui, hn muito temp , absorvido e tt'unsMt'llludo.

3.° A pat'te di) capit.:d e do tI' balh') n'l. fet'tiliq,ade da tel'l'U
tOt'llÚlhiO tã.o cJÍlslul:'t'i1vel pela civili:il.lçao, que a parte

1 A theoTia da renda territorial li de
vida ao .e~coJsez RiclITJO (Prim:ipios dd
relld'll'olltlC'l. c. III.-BlIstial combate estu.
dou.rinll, (Harm.onias eeollomwa. c. IX

l4liEr, Ji'lúlo~lll'lúll.

e XIll). Vide tambem Fontenay, Da relida
territorial. el) economislu. aUler'caoó (jll
rey : Pnnuipios de eWllam.ia'polit1ca.

T. n._la
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exclusivamente attribuida á natureza foi-se tornando cada
vez mais imperceptivel.

4," Finalmente, é irnpos3ivel separar o que resulta da
venda, o que resuHa do proveito, ou do juizo, ou do salario.

Além disso, a terra tanto não é um monopolio, qge de todos
os capitaes é o que menos rende.

604. O Estado no. repa.otiçiio .10. .oiquezao
As leis que acabamos de expô!' são leis natul'ae~, e como são
as da physiologia 011 da physica. A fu uCÇão do Estado· é
garantir-lhes a execução, e nã') suspendeI-as ou substituil-ns
por leis facticias ou arbitrarias. De que maneira póde ser
perturbada a execução de taes leis? Pela má vontade dos
homens, a qual se póde manifestar de dous modos: a via
lencia e a (mude. Incumbe ao Estado garantir a libm'dade e a
sinceridade dos contractos; mas, se o Estado vai além, ultra
passa seu direito e até suas luzes. Por muito tempo acre·
ditou-se que o Estado era encarregado de dictar e dirigir as
leis da permuta e do trabalho: dahi as leis do maximum;
as alfandegas interiores; as c01'véas 1 j os mestl'ados e
juizes de oflicios; dahi tnmbem as coucepçOes socialistas,
que querem attribuir ao Estado o papel de pl'oductOl' uni·
versaI e dist1'ibuidol' de riquezas. Todas estas theorias, umas
retrogadas, outras utapistas, atacam a liberdade e compro
mettem a riqueza publica.

Não quer isto dizer que o Estado se deva despir de toda es
pecie de humanidade, como o quereriam alguns economistas
exagerados: tem eUe, como o individuo, deveres de bene
ficencia a exercer; e o SOCCO/'1'O publico foi sempre uma das
fnncções do poder .. Isto, porém, é a penas um dever de h urnani.
dade: não é-responsabilidade individual substituida pela acção
do Estado, o que seria o resultado de toda intervenção publica
Das leis da permuta e do trabalho.

605. IV. Consumo. - Se o homem trabalha e produz
a riqueza, é para satisfazer as necessidades proprias, nu'
trir-se, vestir-se, abrigar-se aquecer-se, e, em um sentido
mais elevado, iustruir-se. Só se produz para despender. Con
siderar o consumo ou a despeza como um mal em si seria
raciocinar como o avaro, que morre á fome com temor d(l
perdeI' a riqueza. E' evidente que a riqueza s6 tem valor
emquanto é util, isto é, applicavel a nossas necessidades. O

l.1ta.tlal/lO forçadO e jlTllluIlo.
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consumo não é, pois, um mal. porquanto é o fim de toda pro
ducÇão ; mas, se é cel'to que só se produz para despende[', nM é
verdade qne se deva despender tudo quanto se produz:
convem reservar a parte necessaria á reprodllcçãO. Dahi duas
especies de consumos, os consumos impl'oductivos e l1S con
sumos 1'epl'od'l.LClivos.

606. ConsuunDs hnlU'Olluctivos e ClnlSillllOS i'e~

B.)l'o(l'il~tivo§.- Se o homem despendesse tudo quanto
produz, achar-se-hia, após o consumo, exactamente no
mesmo e~tado que antes da producçãO; a terra não lhe daria
nada mais do que lhe deu a principio, ou ante;;, não lhe daria
mais nudn. Seria p;'eciso ir de terra em terra (como os nOr:1a
das). até esgotar-se a fertiiidade total da terra. Dahi a neces
sidade de re~(Jrvar a parte necessaria para a l'eproducção: o
que tambem é um consumo; porquanto o trig-o lançado na
terra é tão bem consumido por mim, como se fôra empregado
em minha alimerJtnção; a differellça, porém, é que, no se·
gundo caso, é completamente dpstruido, ao passo que no pri
meiro reapparece no anuo seguinte, lTlultiplicado e centu
plicado. Quando o utiliso em minha alimentnção, o consumo
é impl'oduClivo,. quando o utiliso em semeadura, é rep1'o
ductivo.

Segne-se que, embora sejam necessal'Íos e legitimas os con·
sumos improductivos, por serem o fim de nossos esforços, nem
por iseo deixam de sel' Jestl'l1ições de' riqueza. E', pois, um
erro crer que enriqueçam a sociedade, porqne a riqueza des
truida não se toma encontrar. Pelo contrario, os consumos
reproductivos fazem tl'llbalhar tanto quanto os cúnsumos
improductivos, com a ddferença, porém, deque o trabalho ang
mentoll a riqueza. geral, ao passo que no outro caso só contri·
buiu para dllninuil·a. E', pois, um erro dizer que o . luxo
enriquece.

607. O luxo.-Quererá isto dizer que todo luxo deva ser
considerado como mao em si? Tudo o que é superfiuo é con
demnavel? NãO, certamente. Primeiramente, onde está o Ji
mtteexacto do necessario-edo superfiuo? O asseio. aluz,
certa elegancia, o propl'io prazer (passeio, viagem, dansa, etc.),
tudo isso é necessario ou superfino?

Intlependentemente da parte que é licito attribui\' aos pra
zeres dos entitio, 11a c1illCh o pl'at:el' do helio, q'le é um
luxo, mas um luxo honroso para a humanidade. Emfilll, 9
luxo é relacivo á :!ituação soci'lll; e .c·alia é'(jntIi~tt'o fem o seu.
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S6, pois, são prohibidos O excesso do luxo, a desproporção
com os nossos meios, ou ainda o ·lux.o de ostentação: compete
á moral particuli'l'isnr o que é permitl.ido e o que é vedado.
A economia p:>litica contenta-se com advertir-nos de que
todo luxo, excepto fi e:;thetica, é uma destruiçãO de riqueza, e
que a moderaçfLo é recommendada sob o aspecto da utilidade,
como sob o da moral. O.::> mesmos principios valem para o
luxo publico tanto quanto para o luxo privado J.

608, Consumos publicos; emlU'estimos e im
postos.-Os Estado', como os iudividuos, são obrigados a
despezas (exercitos, instl'UCção e obras publicasl ; carecem de
dinheiL·o. Ha dous meios de o conseguil': ao emprcstimo de
certo capital, de que se paga o jUl'O, contrahÜ' denominada
1'enda, ou então cada anuo tirar antecipadamente uma
somma das despezas de caJa cidadão, para applical-a ás des
pezas pUlllicas: e é o que se chama imposto ou contribuição,
Questionam os economistas para saber o que é melhor, se o
imposto ou se o empl'estimo. Em caso de necessidade urgente,
o emprestimo é necessario: n110 se póde com o imposto
acudir ás despezas immediatas de uma g'uerra ; mas o empres·
timo é perigoilo, POI' s,er facillimo para o Estado e tentador par;1
os particulares, e porque sobrecarrega o futuro com as des
pezas do presente.

609. A. divida publica,-Ohama-se divida publica o
q ue o Estado deve a seus credores em razão dos em prestimos
successivos que se effóctuaram, E' consolidada ou fluctuante:
comolidada, quando se trata de uma divida inscripta no que
se chama o grando livro, e que só póde ter logar em virtude
de uma lei; é fll1,ctuanté, quando, para necessidades transi
tOI'ias, e para Elsperar entl'adas prúximas, o E::;tado levanta
um emprestimo momentaneamente, reembolsando de prompto
as sommas necessarias. Ohama-se amo1'tisação da divida O

reembolso do capital emprestado. Uma das fÓl'mas de reem
bolso é o q.ue se chama a conve1'são das 1'endas, isto é, o offel'e
cimento feito ao cI'edor ou de receber o Gapital ou de aceitar
a reducçao de juros 2. Uontestou·se por muito tempo a legi
tim.irnade da conversão das rendas; mas actualmente.é questão
julgada: porquanto é evidente que o Es tado tem o direi to de

1 Sobra o luxo, vide a axceUent" obra
de B~udrll1lUt: Histoire tf.u. luxe publique
el pNvé.

2 Vide sobro esta questão o sobre a

.
do imposto o sabio ecompleto TraiaM da
scienc.a das fi"",nças de U. Leroy-Beau
Heu. (Paris, HI17, 2 VQI. in-8. 0 )
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libertar-se como o têm os particulHrei:. Não impõe a reducçã.o
de jUl'OS j dá a escolha, e, se o ceedol' escolhe a reducção, é por
que ainda assim acha vantagem.

610. Do irnp@sto.- O imposto é a parte qne o Estado
tira a cada cidadeLa para acudil' á despezas publicas. Per
g-uotfl.m os economistas e a imposto é um mal ou 11m bem.
A vel'dadei('lt resposta é qne é nUla necessidade. Todo o ser
viço deve seI' pago j e nã.o ha raZtlO para que os serviços do
Estado sejam geatnitos, e todos os mais, não. Assim como
não é um 1ual pagar os serviços do alfaiate ou sapateiro,
assim tambern não o é pag'ar os serviços da. segurança ou
de bem estar que nos presta o Estado.

Qual a lei que deve regUlar a parte do imposto? A igual
dade, a P"OP01'c'ionalidade, ou a progl'essão ? Theoricameote
fallando, não se com prehende purq ue o impC'sto deixaria
de ser rigorosamente igual entre todos os cidadã.os : .por
quanto o Estado não despende definitivamente mais por
amor do rico que do pobre. A defeza social é a mesma,
a justiça a mes!oa para todos. Póde-se, todavia, sustentar
que aquelle qne possue mais, conendo mais riscos, exige
mais serviços que aquelle que possue menos, e que deve
por isso pclg'ar em proporção do que possue. Mas a vel'
dadeira razão é antes uma razão de humanidade e de equi
dade 1; seria durissimo exigir do pobre o mesmo imposto
que do rico. Dahi a lei aceita em todos os paizes escla~

recidos e civilisados, ou pelo menos nos que pl'Ocuram ap
proximar-se-lhes o mais passiveI, a sabeI', a pl'oporcionalidade
do imposto.

Convirá Í1' ainda mais longe e estabelecer não s6 o im posto
proporcional, mas tambem o progressivo? Não, de certo j

porquanto, acabamos de vel·o, o imposto proporcional éjá
em si certa desigualdade em favor dos pobres, desig'ualdade
legitima, sem duvida, e fundada ::la equidade, que nM cor
responde, porém, rigorosamente á d3sigualdade dos serviços
prestados. O imposto progressivo consiste em mudar a
proporção do imposto ou rendimento total conforme o ac
crescimo do rendimento. No imposto proporcional, a pro~

porção é a mesma para todos, e seja, por exemplo, a proporção

1 M. Baudrillart di" que o imposto é
um seguro. e que o premio deve ser pro
porCional fiO valor garantido. Isso é ver
dade no que respeita lis compaul1ias de
seiuro. que .e obrigam a restituir o va-

lar perdido; mas o· Estado nlio se com
promette a cousa alguma semeUlante ;
protege a todos igualmente, mas nada ga
rante.
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de 1 por 100 tomada como principio j será a :nesma
para o rico e para () pobre. Se tenho 100 fl'ancos de ren~

dimento, pag'arei um f"iWCO ; aquelle que tem 1.000 francos
pagará 10 feanclls, aquelle que tem 100,000 fmllcos pa·
gará 100 francos, e assim por diante, permanecendo a pro
porção sempre a mesma. No imposto progressivo, a pro
porção muda com o rendimento; até tal limite é 1 por 100,
além deste limite será 2 por 100; ainda além 3 por 100,
e assim por diante. Esta especie de imposto é, pois, um ataque
!ln proprio capital, e tende a absorver uma parte da riqueza
privada em proveito da riqueza publica; é, portanto, uma
fÓI'IlJa indirecta do communismo.

Distinguem-se duas fórmas de impostos: o i:.nposto di1'ecto
e o imposto indi1'ecto.

O imposto directo é o que o Estado exige nominalmente de
cada cidadão. O imposto indirecto é o que se confunde com o
preço das mercadorias, e que se paga comprando ou consu
mind'o. A vantagem e ao mesmo tempo o perigo do imposto
indirecto é ser pago de alguma sorte imperceptivelmente.
Mas, por isso m'õlsmo, offerAce dema -iada facilidade ao le
gislador. Um ponto importante que releva ter p:rante o espi
rito é o que se chama a ?'epe?'c'u.ssão dos imposto:l, pela qual
cadll. um descarrega o peso sobre seu vizinho, aug'mentando
assim o preço de seus productos. Taes phenomenos são por
demais complicados para que possamos dar sequer uma idéa.
Encontrar-se-hão os pormenores em todos os tratados de
economia politica.

61 L O OI·~alllento. ~ Chama-se orçamento ( um es
tado de previdencia d~s receitas e das despezas do Estado
durante um periodo determinado. O quadro comparativo
das receitas a realisar e das Jespezas a effclctuar ». (Lel'oy 
Beaulien, Scienc·ia elas finanças, tom. II, png-. 5.) A origem
do orçamento é o pl'incipilJ admittido por todas as sociedades
livres, que uó a nação tem o direito de consentir nos im
postos. Já no seculo xv dizia Oomilles: « Não ha rei, nem
Eenhor, sobre a terra que tenha poder de impor um dinheÍ1'o
Eobre eus subditos, sem outorga e consentimentc ». Deste
principio uasce a conseqnencia de que os repreRentantes da
nação devem ser informados previamente das deolpezas ne·
cessarias para lhes proporcionar as receitas, isto é, pam fixar
os impostos. Ora, este estado deve ser apresentado todos os
annos, porque a relação dos dons elementos do orçamento,
receitas e de8pezas, póde variar incessantemente conforme
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os tempos. O voto do orçamento deve ser, pois, annual.
Não é tão s6mente uma garantia economica, mas tambem uma
garantia politica de primeira ordem, e até a sflncção suprema
da liberdade politica, como se tem visto em certos casos im
portantes da historia contemporanea.
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Chama-se esthetica a sciencia do bello; lig'a-se á moral
por laços estreiti~simos.

Divide-se a esthetica em dous problemas: 1.0 o problema
do bello ; 20 0 o pl'úblerua da a?·le. Tanto paI' uma pal'te como
por outra, é sempre u bello o objecto de nosso estudo; mas
por um lado consideramos a idéa dü bello em geral, tal qual é
no espirita humano, e tal qual como nol-a sugg-ere a natureza;
por ou tI'O lado, consideramos a reprodueção do belio pela
actividade human~l, e é o que se Ch\lIlUL a arte.

No que respeita a estas questões delicadas, somos obrigados
a restringir-nos a noçoes mui succintas.

CAPITULO I

.A ldea do beilo e do sublimo.

612. O bello e o bem. - O parentesco do bello e do
bem impres~ionou todos os plJilosopbos e sobretudo os philo
sophos gregos. Á expreo,sãu de r.o:16ç substitue muita vez a
de àyo:Ocíç, e até se confundem as duas em uma só exploessão, que
é eillllleutemente propl'ia da lingna gl'ega, 't6 r.o:ÀOy.tiro:Ocív, o
bello e o bem unidos por Ulll laço llluiv: °ivel. Platão, no (Jor·
gias, procurando di tlUguir o bem do pl'uzer, diz: cc que é mais
beBo (r.eXÀT.ov) soffrer uma injustiça du que pt'ucticül-a »). Todas as
expres'Oes, mediante as quae:; Platão descreve uma alma bem
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formada, derivam-se inteiramente da ordem esthetica; é
EupuOp.la:, o.pp.ovlo:, seg'undo a expressão do grego!). O sensato é um
musico, (l. cr0'fl0~ p.oucrlxlÇ) a vida humana carece de numel'O
(àptOp.6ç). Reciprocumente, pal'R Platão, como para' Socrates,
o bello outra cousa não é senão o bem, e a arte confunde-se com
a moral!. A mesma doutrina foi sustentada pela philosophia
allemã de nosso seculo, e Herbart considerava a moral corno
uma parte da esthetica ~.

Entretanto, seja qual fôr a ligação que possa f'xistir
entre a noção do bem e a do bello, estas duas noçõe não
se deixam confundir. A differença essencial é que o bello
não se nos apresenta como obrigatorio : admiramos 6 amamos
o bello sem nos encarregarmos de realisal-o. IJemais, o
bello é sempre inseparavel da sensibilidade; tudo quanto
é bello contém sempre um elemento que cae debaixo dos sen
tidos.

róde-se dizer que o bello é de alguma sorte o inverso do
bem. Consiste o papel da moral, etrectivamente, em mudar
o sensivel em intelligivel 3; o papel da esthetica e da arte
consiste em dar ao intelligivel uma fórma sensivel.

Logo, o bello não é a mesma cOusa que o bem; maS
póde-se dizer, com Kant, que lhe é symbolo,

Consideremos, pois, o bello em si mesmo, distinguindo-o do
bem.

613. Leis do bello.-A analyse da idéa do bello lU

duziu Kant ás quatro leis seguintes, que exprimem sens ca
racteres essenciaes :

L O bello é essencialmente desinteressado:

o gosto é a faculdade de julgar de um objecto por uma satisfação isent~
de todo interesse. O objecto de semelhante satisfação chama-se bello. (Crt
tica do juizo, liv. 1.0 Si 5.)

Seg-undo esta lei, estabelecer-se· hão primeiramente estes
dous caractel'es do bello : pDr uma parte o bello produz em
nós certo p7'azer; por outra parte, e te prazer é desinteressado;
este prazer disting'le-se do agl'adavel, e distingue. se do util.

1 A mesma assisnaln~ilo na esc.ola
estolcn. E' conhecido o celehre sorites de
Chrysippo: O bem é desejavel: o que é
d?sejavel é amavel: o que é amll vel é
dIgno de louvor: O que é digno de louvor
é bello.

2 Vêde tombem, sobre o pnrentesco
da moral P. dn. p.sthetica, M. RII"ui.son
rRapport S"Y laphilosophie d"XIX si;cle,
pago 2HI-232). .

3 Kallt dizia: em transformar o rei·
nado de natureza em reinado dOI fins.
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o agradavel é o que apraz aos sentidos: ora, tudo o que
apl'llz aos sentidos não é helIo por isso mesmo.

Ninguem fttlla em bel/os sabores, bellos cheiros, um bello
.'~alol', etc. Só as sensações do ouvido e da vista nos podem
proporciunar o sentimento do bello; mas aqui tambem distin
guimos o bello e o agradavel: porquanto quem tem os olhos
sensiveis, e usa de ocnlos aznes, acha nma sensação suave e
agradavel nessa côr branda; mas não achará bella essa tinta
uniforme e baça de que seus olhos precisam.

O bello, pois, é um prazer especial que nada tem de
comrnum com os outros prazeres dos sentidos.

Além disso, o btllo distingue-se do util : o util é objecto
cuja existencin. está ligada por n6s á idéa de nossa canseI'·
vação ou de nosso bem estaI". Ora, posso ser indifferente, no
que me respeita á existencia de tal objecto, sem que por isso
renuncie ao julgai-o bello.

Pergunte-me algnem se acho bello o palacio fronteiro a mim; bl:lJn posso
dizer que nüo gosto dessas consas feitas para deslumbrar ou imitar alluelle
s~chem iroquez a quem nada. em Paris, agradava tanto como as paste
larias. ou verberar. ao modo de Rousseau, a vaidade dos grandes. Não é
de tudo isso que se trata. O que se quer saber é se esse objecto me ca)lsa
satisfação, apezar de minha indiflerença pela sua existencia ...Devem tpdos
reconhecer que um juizo a respeito da belleza, no qual se envolva o mais
leve interesse, não ó nm puro juizo do gosto.

Em nma palaVl'a, como o diz Platão no G1'ande lIippias, se o
bello é o ag'radavel, nada mais bello do que o ouro, pois é o que
ha de mais brilhante para os olhal:!; se o bello é o ntil, nada
mais bello do que uma marmita, porque nada ha mais util.

II. « O bello é o que agrada unive?'salmente e sem conceito.»
(luid., § 9.)

Esta segunda lei encerra duas proprosições: L· o bello
deve agradar universalmente; 2.· não é precedido de um con·
ceita. Expliquemos estas.duas proposiçoes.

L" A primeira é clflrissima. Com effeito, nilo obstante di·
zel' se que entre g-ostos não deve haver disputa, esta maxima
só é applicavel aos gostos pUl'amrmte pessoaes e intel·essados.
No que respeita ao bello, porém, quando é julgado (a menos
que haja engano, como succede com referencia ao verdadeiro),
niuguem entende que uma cousa é bella só para si; mas
julga que, se é effectivamente bella, deve sei-o para todos.

Não julgo só para mim. mas para todo o mundo ... se os outros julgam
diversamente de mim, nego-lhes o gosto ... dizer que cada um. t~m seu
gosto particlllar equivale a dizer que não existe gosto.
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La Bruyere disse ig'ualmente e no mesmo sentido:

203

Ha na arte um ponto de perfeição, como de belleza e de maturidade em
a natureza: quem o sente e o ama tem o gosto perfeito; quem nlil) o
sente e ama, menos ou mais do que deve, tem o gosto defeituoso: ha,
pois, um bom e um máo gosto. (Des ouvr'ages de l'espl·it).

PROBLEMA.: Se existe um gosto absoluto, donde nrocedem
as contradiccões dos criticas e do publico em 'lettras e
artes? •

2." O juizo do beilo não é precedido de um conceito. Com
effeito, para dizer que uma flor é bella, não precisamos de
saber o que é uma fior. Não é, pois, necessarill definição de um
objecto, e até seria nociva ao seutimento esthetico pr':Jduzido
por esse object0.

III. « O belle é uma finalidude sem fim.» (Ibid. § 10.)
Esta formula um pouco singuhr de Kant carece de ex

plicuÇ'ãO: apenas exprime idéas simplicissimas.
Onde existe accordo das partes com a idéa do todo existe

finalidade. Por exemplo, todfli'i as partes de um nnimnl e. tão
de accordo entre i, de maneira a realisar a idéa deste ani
mal: é o q ue se chn ma finalidade. Este caracter encontra-se
em todas os obras bel11:1s da natureza e da arte.

Ora, desde que existe 11m systema deste g-enero, que já de
si mesmo tem uma finalidade, esse systema póde, além disso,
estar em conformidade com um certo effeito ulterior, e por
conseguinte ter um fito e um fim.

Por exemplo, póde ser conformado de maneira a assegurar a
conservação dos outros seres e ter, pOl' conseg'uinte, um fim
exlér'no, ou então ser organisado de maneira a garantir sua
propria conservação, e ter um fim inte1'no : no pl'imeil'o caso,
é o u til ; no segou ndo caso, é a conveniencia, a pe1'feição. Pois
bem, seguudo Kant, o be110 distingue-se nãO só tia utilidade,
meis tambem da convelliencia e da perfeiçãO. Nilo tem nem
fil~ externo nem interno; em uma palavra, não tem fim, nem
mll'a. De nada serve o belIo, nem para os outros seres, nem
para o proprio ser que ú goza; ou, se lhe serve, não é por isso
que é bello.

A belleza ja foi distinguidll da utilidade. Distingamol-a
l'I&,ora da cnnvüoiencia ou da perfeição. E ta noção, com ef~

felt?, diz Yallt, se approxil!la da de belleza.; e é por isso que
mUltos philosophos têm confundido uma com a outra.
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As flôres são bellezos da nRtUl'eZa; entretanto não se sabe facilmente,
a menos que se seja botanico, o que é uma fiôr, e o propl'io botanico que
reconhece na flôr o orgão da fecundação da plantR nao aUende a esse fim
da natureza quando fôrma sobre a planta um juizo de gosto; seu juizo não
tem, pois, como principio especie alguma de perfeição. alguma finalidade
interna á qual se referisse R união desses elementos diversils. Muitas
aves (O papagaio, o beija-flôr. a ave do paraiso) são be,lezfls em si qlle
em nada se referem ao conceito destes object'Js. Assim tambem os dese
nhos á grega, as ramaO'ens, os adorn(1s, nada representam, ou pelo menos
não representam nenh~m conceito determinado. O mesmo acontece com
as fantasias e com as variações em musica, e mesmo de qualquer musica
na ausencia de texto .

.Sem duvida, póde fi perfeição juntar-se á belIezl1. Na beIleza
de um edificio ha implidtamente uma especie de conformidade
interior com o fim del'ise edificio; por exemplo, a belIeza de
uma igreja não póde ser a de um palll.cio: eis ahi, porém,
uma condição que bem póde restring"ir a liberdade do gosto,
mas que não o constitue.

IV. « O beIlo não só é o objecto de uma satisfação univer
sal' ( II), mas tambem de uma satisfaçtto necessa?'ia.»

A necessidade implica a universalidade, Quem declara que
uma consa é bella tem com isso a pretenção de que todos
devem dar seu assentimento a esse juizo e reconhecer tal
cousa como bella. Portanto admittimos implicitamente a exis
tencia de sentimentos que se impoem como obrigatorios,
pelo menos áq uelleti que pretendem julgar dessas c.ousas.

614. Defini~ão do bello.-Segundo as leis preceden
tes, póde-se, COUJO Kant, definiL' o bello: o que satisfaz o
livre jogo da imaginação, sem esta?' em desaccordo com a8 leis
do entendimento. Esta definiçãO nada mais é que o com illen~

tario da velha definicão: o belIo é a unidade na variedad.e,
in varietate unitas. Oom effeito, a imaginaçãO é a faculdade
da variedade, e o entendimento é a faculdade d~ utilidade.

615. A. exp.oessão.-A theol'ia de Kant exprime alguns
dos caracteres essel1ciaes do bello: 1.' a sua relacão com
a sensibilidade: é sempre um objecto de prazer j "2.' seu
cal'actel' essencialmente desinteressado j 3,' a liberdade da
imag·inação, que aqui não e~tá ligada nem á utilidade ex.terna,
nem a um conceito logico. E, todwia, incompleta esta theoriaj
se fôsse absolutamente verdadeira, fôr8 licito dizer que as
cousas mais bellas seriam as qtbe nada sig1'tificas:>em. Os ara·
b6scos em pintura, os r.:outOti de fadas em poesia, as variações
e,ln musica: taes são, com effeito, os objectas da imaginaçãO
11 vre. Ma' o bello não é tão indeppudente da pensamento como
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isso. Os mais beIlos object&s, pelo contrario, silo os que signi.
ficam alguma cousa ou a exprimem. Dahi um novo elemento
da. belleza: a expressão. O mais beBo em esclllptul"l\ é o que
exprime 11 magestade divina (Jupiter Olympico ), a dôr ( Lao
coonte ), a dignidade e a graça (A Ven us de Milo). Em
poesia, é o que exprime a dôr e a fortalezfl da alma (P1'ometheu) ,
a g'enerosidade (Cinna), a paixão (Phedm, Othello). Em mu
sica. igualmente, '.I. composiçãO maior será a mais pathetica.
Pel'guntar-se-ha se a mesma theoria póde ser applicada á
~atul'eza, e o que exprimem nossas fiôl'es, nossos cal'valhos,
nossas paisagens. Podemos responder que um carvalho ex
prime a força, e a força regular e mag'estosa; que a fiôL' ex
prime a doçura e a graça; q ue as paisag'ens expri mem os
sentimentús que .lhes imprimimos. Resumindo estas idéas,
dir-se-ha, com Jouffroy: o bello é «o invisivel manifestado
pelo visivAl 1», ou com Hegel: o bello é « a manifestação sen
sivel da idéa ~».

616. O sublime.-Desde Burck e Kant: na philoso
phia moderna distinguiu-se o belio e o sublime: suppunha-se
que o sublime era o mais alto gráo da belleza ; mas estes dous
philosophos mostraram que o sublime era OUt1'O genero de
bellez'l, Sem duvida, acham-se de accordo no sublime os
mesmos caractéres que no bello: é um prGlzer desinteressado,
impõe-se universalmente á nossa admiração; emfim, satisfaz,
a seu modo, a libeL'dade da imaginação; mas conforme as ana
logias eis as differenças:

1.0 O bello implica sempre que o objecto tem certa fó1'ma,
isto é, certa medida on proporçao ; pelo contt-ario, o caracter
proprio do sublime é a illimitação, a ausencia de medida e de
fórllla. O oceano é o typo do que se chama sublime; um lago
da Sllissa é o typo dú beIlo.

2.° O prazer do bello é um mixto de ellcall to ; o prazer do su
blime é um prazer de alguma sorte misturado de dÔl', pelo qual
a alma é ao mesmo tempo «repeUida e attrahida». que nada
tem do prazeL' «de um jogO», mas é algo serio e acabl'Unhador.
E', di~ Kant, urna especie d':l prazer negativo.

3.° O bello implica ceL'to accoI'do da imaginação e do euten
diwento ; parece em propol'ção com as nossaS faculdades; «( o
sentimento do :;ublime, pelo contrario, parece discordante de
nossa::! faculdades de j ulgitr e de imaginar, e até ser tanto

1 JouJfroy, EdhePica 38." lição. 2 Hegel, :r;S'~lca, c~p. I.
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mais sublime, q ua nto mais parece violentar 11 imaginaçãO»,
Assim é que a natureza desperta sJbretudo a idéa do sublime
pelo espectaculo do cháos, da. uesordem, da devastação, com
tanto que ahi mostre grandeza e poder.

Taes são as differenças do beIlo e do sublime. Distingamos
agora duas e,;pecies de sublime: õ sublime de gl'andeza e o
subl.ime de podei' '1,

617. SulJlime de gloaotleza.- O sublime de gt'an
deza é o que Kfint chama su blime malhematico. Este genero
de snblirne é o que consiste no absol'l.Ltamente g'rande, isto é,
o que ultrapassa toda. medida dos sentidos; em nma pall1vra,
é o infinito. A natureza nos apresent'l este g'enero de sublime
nos Eeus phenomenos cuja vista acarreta. a idéa da in
finidade: por exemplo, o céo estl'ellado, a via·lactea, A, como
já o dis~emos, o oceano. Dahi a emoção produzida pelos objec
tos·sublimes: é ao mesmo tempo lllua dôr pura a imaginação'
e os sentidos, que ::ie vêm excedidos por todos os lados, e um
pl'11zet· para. a razão, que ahi encr,utra um symbolo de suas
idéas de illfiuidade, de immensidade, de absoluto. Entretanto,
embol"lt seja li :::ublime o que ultrapassa toda medida, não deve
ser confundido com o monsl1'uoSO, que destroe por sua gran
deza, nem mesmo com o colossal, que é uma « especie de mons
truoso relativo II ; púrquanto consiste o colossal tambem em
uma especie de fórma·que se procura dar ao illimitado.

Ô18. Sublime tle I)(uler. - A naturaza não é s6mente
grande, é poderosa. Desde que applicamos o conceito do illi
mitado á força em log'cH' de applical-o á g'l'andeza, temos o
sublime de pode?" que Kant chama sublime dynarttico. Kant
define o poder o que é capaz de excitar o temor.

A natureza é, pai:;, sublime sob o aspecto do poder, quando
é um objecto de temor.

PMe-se considerar terrivel um objecto. diz Kant, sem ter medo perante
e11e. Assim o homem virtuoso teme a Deus sem que tenba medo delIe,
porque não pensa ter de receiar um caso em que quizesse resistir a Deus
e as suas ordens. Abstrabindo, porém, de todo medo pessoal, elle considera
a Deus como temivel. Para julgar do sublime da nature7.a não se deve ter
mais medo delia do q'lB desejos de g07.ar do sentimento do belio; rochedos
audaciosos suspens'ls no ar e comi) que ameaçadores, nuvens procelIosas
condensando-se no céo entrp. relampagos e ° trovão, vulcões deseucadeanJo
todo seu poder ele desLruição, o immenso óceanli revolto pela tempéstade,
a caLaracta de um grande rio, são objectos cujo aspecto é tanto mais aUra
hente, quanto mais tel'l'ivel, com. tanto qtte estejamos a sall1o. ( Kant.
Critique du jujement, Lo I, p. 167.)

1 Kant, CritIca do Ju7!fanmrto, Irad·, fran.c., t. h pa-g. 14h
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Lucrecio pintou os sentimentos expressos aqui por Kaut
nestes versos celebres.

Suave mari magno turbantibus requora ventis,
E terra magnum alterius spectare laborem.

o que, porém, constitue, segundo Kant, a sublimidade de
poder em a natureza não é tanto parecer terrivel, quanto in·
cutir·nos, ao mesmo tempo que o medo, o sentimento de nossa
personalidade moral, que nada tem a receiar delta, qne assim
se torna para nós o ym bolo de",sa me 'ma personaliclade.
Assim é tambem que o mais sensivel á sublimidade da nalu·
reza di vina não será aq uelle q ue mais tem a temer pela con
sciencia de seus proprios peccados j é, pelu contrario,

Quando o homem tem consciencia da rectidão de seus sentimentos e se
- vê agradavel a Deus, é EÓ então que os eJi'ailos do poder divino despertam·

lhe a idéa da sublimidade desse ser, porque enlão sente em si mesmo uma
sublimidade de quietação conforme á sua vontade 1.

Ra, pois, verdade em dizer, com Kant, que « o sublime
não reside em nenhum dos objectos da natureza, mas sómente
em nosse espirita »).

1 Nestllnnalyse da. idéa do sublime,
Kanttem principalmente em yislu a theo
ria de Barke, que funda.ra no medo o

sentimento do sublime. Kant mostra, pelo
contrario, que o f;ublime, comquanto le
mh'el CID si I nüo o deve ser para. nós.



CAPITULO 11

Da. a.rte,

Chama-se arte, em g-eral, o conjuncw da~ regras ou dús
meios pelos q uaes se p6de realisl::r certo effeito; a serralheria
é uma arte, porque ensina a manejai' o ferro; a pintura é uma
arte, porque ensina a usar das CÔ1'es,

Distinguem-se duas especies de artes: ('IS ades mecanicas,
q ue nos ensinam a servirmo-nos da materia para nossa utili
dade, e as artes liberaes, que se dirigem "principalmente á
inteliigencia e á imaginaçãO. .

Distinguem-se as artes liberaes e mecanicas, diz Bussuet, porque aquellas
trabalham mais com a espirita de que com a mão. e estas mais com a mão
do que com o espiriLa. (Gonnais. ele Diel~, l, XV.)

Muitas d'entre as artes liberaes têm por objecto a utili"lade:
por exemplo, a grammatica ou a rhetorica. Uutras têm por
objecto o belio, e silo as que se chamam particularmp,ote as
bellas-a?'tes.

A arte, considerada de um modo geral e ab$tracto, é a
faculdade de produzi?' o belto : é o poder pelo qual o homem
creia. bellas obi'as, á imitação da natureza, e até procurando
ex.cedel-a '.

619. A imitaçã8.- Começou a arte pela imitação; os
homens, a priuciplo, reproduziram figuras de anill1aes, ou
n:;esmo figuras humana.. Repl'eSental'alll os deu.:ies por
meio dos homens, Com effei to, na si lO pies i lU i taçilú já HX l.:ite
c~rt') gosto. A fidelldadq na c6pia nos llupl'tlssieoa e deleita.
Um comediante sem talento pe.:isoul, Ulas que imite a ponto

1 Sobre a tbeoria da arte e sobre a. de M. Ravaisson do Dú;cwllo(>l'iJ de peda.
esthoticllo Olll gorlll, vide o artiio ck,enM (Jo[Jla.
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de illudir a voz, os gestos e a physionomia dos actores cele
bres, produz; por isso mesmo em n6s vivll. impL'eSSãO no
theatro, a reproducÇ11O fiel de um accento estrangeiL'o tem
sempre muita aceitação. O povo gosta de vêr em scena as
acções que está habituado a vêr em torno de si. Em uma
palavra, a imitação do real é um elos elementos da satisfação
esthetica; dahi uma escola esthetica, que se chama o rea
lismo, segundo a qual a arte não seria mais que a pintura da
realidade, a repruducçãO das cousas taes quaes são. Ora, como
toda a realidade se nos manifesta sob f6rmas exteriores e
particulHres, a escola realista pintará sobretudo o exterio?' e o
pa?,ticula,', ater-se-ha á côr, á fórma, ao trajo, aos accidentes
individuaes.

Para o realista, diz Joufiroy, o amor é o ser amoroso, é um objecto visive
que sua imaginação é obrigada a representar sob uma fórma material:
apparecer-lhe-ha com um vesliclo ou uma casaca; com sua idade, uma
categoria uma condição. Esta mulher será franceza, ou chineza; fran
ceza do seculo XVII ou XVIU; franceza do Imperio ou da Restauração.
Será catholica ou protestante; será cullocada em talou tal condição;
habitará Certo logar. em certa estação, etc. E deste modo será o artista
realista levado á reproducção successiva de todos os pormenores da appa
rencia exterior... Consiste o progresso desta escola em descer sempre
mais nos pormenores da realidade visivel. (Esthetica, lic. XXXiI.)

E' pOl: essa razão que a escola realista pintará de pre
ferencia as cousas contemporaneas: porquanto as cousas re
motas pelo tempo e pelo espaço tornam pela propria distancia
um caracter de indeciSão, que não r>ermitte reproduzir mate
rial e exactamente as cousas e q ue dê lagar a um certo ideal.
O passado é poetico só por ser passado.

620. Insuffi.cicncia do systcma l·calista.
O defeito da escola realista está em sacrificar de todo o
sentimento esthetico ao prazeL' da imitação. O prazer da
imitação é um dos elementos da arte, mas não é tudo, nem
mesmo é o elemento principal. O sentimento esthetico
tem por objecto o bello, e o pL'azer da imitaçãO é com
pletamente independente do belio. Pouco importa que o ob·
jecto seja bello, feio ou insignificante; a imitação é tanto
mais interessante qUl1nto mais di:fficil, seja qual fôr a natureza
do objecto.

Dest'arte o beno icléal da pintura é um engana-vista, e suas obras primas
são aquellas u"as de Zeuxis que os passaros vinham picar. O auge da arte
em uma peça de theatro seria o persuadir-vos de que es'tais em preilença da
realidade. Em proveito da illusão muito se tem esmerado o theatro na ver
dade historica do trajo. Pois bem, não é isso que importa. Ainda quando
obtivesseis e fornecesseis ao actor que desempenha o papel de Bruto os

~.uiET, Philosorhia. T. 11.- 14
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trajos que trouxeoutr'l)ra o heróe romano, o proprio punhal com que feriu a
Cesar, isso impressionaria mui mediocremente os verdadeiros apreciadores.
Ainda mais, desde que a illusão vai muito longe, desapparece o sentimento
da arte para dar logar a um sentimento puramente natural, mas insup
portavel. Se eu acreditasse que Ephigenia está eflectivamente prestes a
ser imDlolada por seu pae a vinte passos de mim, eu sahiria do especta·
culo transido de horror. (Cousin, du "Vl'ai, du Beau et du Bien, leçon
VII!.)

A realidade não .só nos offerece ao me8mo tempo o feio, o
bello e o indifferente, mas o proprio bello natural é um
bello imperfeito e incompleto, que provoca a idéa e o desejo
.de um bello mais perfeito e incita o artista a realisal·o.

Bem longe de confundir o bello com o real, póde-se dizer
com Rousseau: «( O bello é o que não é))_

Hegel, em sua Esthetica 1, assignalou as imperfeições do
bello natural.

L" No animal, por exemplo, o principio interior e invisivel,
que é a alma do heno, conserva-se occulto sob a multi
ciplidade dus orgãos e sob as fórmas puramente materiaes,
escamas, pennas, penas, etc,

Só porque o interior permanece interior, o exterior apparece como pu
ramente exterior, e não como penetrado e vivificado pela alma em todas as
suas partes.

2.° No corpo humano appal'ece mais a alma; aquelle é do
tado de fÓrwas mais expressivas.

Aqui, porém, ainêla se apresenta o mesmo defeito, ao menos em uma parte
dos orgãos. A alma com a vida interior não apparece através de toda a
fórma exterior do corpo.

3.° Ainda mesmo no mundo do espirito, nem tudo tem' uma
significação in tellectual, por exem pIo:

o caracter do individuo não se apresenta ao mesmo tempo em sua totali
dade, é·lhe indispensavel uma serie de'actos successivos e determinados.

4.° O meio no qual o ser se desenvolve limita por todas as
partes sua natureza e sua actividade; o espirita está ahi sub
jugado a uma infinidade de circumstancias puramente mate
riaes; é o que Hegel chama: « a prosa da vida».

Todas estas imperfeições se reunem em uma palavra: o finito. A vida
animal e a vida humana não podem realisar a idca sob a fórma perfeita,
igual á pl'opria idéa. Não podendo o espirito encontrar na esphera darea
lidade o espectaculo immediato e o gozo da liberdade, é forçado a satisfazer
uma região mais elevadll. Esta região é a da arte, sua realidade e ideal.

1 Trata\lo u'ance" de Bornard, 2.- edição, I. 1 pag. 5~.
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621. O ideal.-A necessidade do beIlo ideal deriva, pois~
das im perfeiçoes do real. .

A missão da arte é representar o livre desenvolvimento dalvida, e prin
cipalmente do espirito. E' somente ahi que o verdadeiro se desprende das
circumstallcis accessorias e passageiras .

. E' então que assume tal manifestação, que já não deixa ver as necessi
dades do mundo prosaico da natureza, em uma representação digna deUe,
a qual nos·oiferece o espectaculo de uma força livre, s6 dependente de si
mesma.

o primeiro objecto da arte deve ser, pois, separar o belio
natur.al de todos os accidentes heterogeneos, insignificante!!,
prosalCos, que o acompanham em toda a natureza: é antes
de tudo uma pUl'ificação .

. . Pois que a arte. ~eve reduzir o I::.eal á harmonia do objecto sem sua
ldea, cumpre-lhe rejeItar tud·) que nao corresponda a isso. Deve, como se
diz, lisongea?' .a natu?'eza. Até o ~·etrll:tista., que D;lenos tem que vêr com
? l~ea~. deve llsongear ~m um sentIdo, Isto e, porque despreza os accidentes
lUslgn~fi.cantes e moveIs do rosto para apanhar e representar as feições
es~e!1claes e permanentes, que são 'a expressão da alma original do
sUJeIto.

. A arte não deve sómente purificar a natureza, deve tam~
bem t?'ansfigm'al-a, glo?'ifical-a, isto é:

Reduzir a realidade exterior á espiritualidade de maneira que a appa
rencia seja apenas a manifestação do espirito.

o cara.ctel' distinctivo das bellas producções, assim conce
bidas, é a felicidade, a se?'enidade.

Toda existencia ideal na arte se nos apresenta como uma especie de
divindade bemaventurada. E isto não acontece sómente com a felicidade;
mas, ainda quando o heróe tragico succumbe victima do destino, sua alma
se concentra em si mesma, e readquire sua independencia dizendo: assim
devia ser.

Não se deve confundir o ideal com o abst?'acto. Effectiva.
mente, a generalidade abstracta é propria da sciencia e não
da arte. Toda vez que para evitar o real chega o artista até
ao nú, a.o vasio, ao descarnado, é esse ainda um defeito grave.
O ideal é a perfeição de cada cousa em seu genero: mas
um dos elementos dessa perfeição é a vida, a indiv'idualidad~ ;
·é a harmonia da idéa com sua fórma, ao união do invisivel
e do visivel ; porquanto o invisivel só nos póde apparecer nas
.condições e sob as fórmas da realidade.

O objecto da arte não é, pois, o real, mas o ve?'dadei?·o .
. Se excluirmos da rea.lidade tudo o que é insignificante ou
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çontrario á idéa, O que resta é o verdadeiro; eis ahi o fundo
e a alma do que se chama o ideal.

O ideal tambem não é um mosaico composto de traços
dispersos, tomados a esmo. Assim se obteria apenas um todo
artificial e heterogeneo; e a essencia da arte, como da natu
reza, é a unidade. Todas as partes devem ser fundidas em
uma c?'eação unica, que brote, por assim dizer, ~e um s6
jacto da imaginaçilo do artista: sem o que, deixa de haver
individualidade e vida.

Cicero tinha em mente esta concepçilo dü ideal, quando
nos descreveu como Phidias compunha:

Neque enim ille artifex, cum faceret Jovis formam et Minervre, contempla
batur aliquem é quo similitudinem duceretj sed ipsius in mente insidebat
species pt,lchritudinis eximia qucedam, quam intuens, in eàque defixus,
ad illius similUudinem artem et manum dirigebat.

Assim é que descreve elle o ora dor perfeito:

Talem informabo qualis nemo fuit.

Com etreito :

Não ha obra, por mais beIla, ante a qual seja impossiyel imaginar-se
outra ainda mais beIla. Esse mais beno é aqueIle typo intellectual de
pel'feição que trazemos no fundo de nossa alma, e que é o principio de nossas
invenções. E' .esse o modelo consultado pelos grandes homens nas obras
que admiramos. (Quatremére de Quincy, De l'Idéal dans les arts du
dessin, p. 14.) .

622. O p.ooprio .oeal tem seu ideal. - Seria
erro suppôr que a theoria do ideal tem por etreito Bub
trahir o real ao domiuio da arte, O real s6 o exclue quando
por insignificante; não serve para a pintura do que se quer
representar; mas toda realidade que tem um sentido é por isso
mesmo esthetica. Hegel, por exemplo, faz comprehender
perfeitamente quanto ideal existe na pintura flamenga e hol
landeza, consagrada á representaçilo pintura das realidades
Diais rasteiras.

Os hollandezes tiraram de si mesmos, de sua propria vida e de sua historia
o fundo de suas representações ... Este espirito de burguezia, esta paixão
pelos emprehendimentos, esse amor do bem estar mantido pelos cuidados.
a pureza, oasseio, o gozo intimo, o orgulho de s6 dever tudo isto á activi
dade propria, eis o que constitue o fundo de taes pinturas. Ora, isto não
é materia ou assumpto vulgar com que se possa ofiender o desdenhoso me
lindre dos beIlos espiritos de côrte. Foi neste sentido de boa e firme na
cionalidade que Rembrandt pintou sua famosa cidade de Amsterdam ; Van
Dyck um grande numero de seus retratos; Wouvermans as, suas scenas de
taberna... Até nas scenas de taberna, um sentimento de liberdade e negli
gencia penetra e anima tUdO ... Essa serenidade de um prazer merecido,
essa vida animada e vigorosa, eis o que constitue a feição nobre, a alma
de taes especies de pintura.
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623. O feio nas al"tes. - Uma. das difficuldades da
doutrina do ideal é explicar como a fealdade p6de ter seu
logar na arte, e até na arte mais clasaica: (<1l n'est pas de
serpent, diz Boileau. 0.0 » A pintura não se nega a pintar os
satyros; a escnlptura repretienta-nos as convulsões atrozes de
Laocoonte; a poesia descreve os vicios; e é proprio de
uma grande arte, a comedia, representar o ridiculo, o qual,
todavia, não é senão um dos aspectos do feio. O supplicio dos
condemnados no infemo de Dante, o Satanaz de Milton, o
Nero de Racine, são tambem exemplos do direito que, em
todos os tempos e em todas as escolas, a arte arogou-se de
introduzir a fealdade physica ou moral em suas pinturas.

P6de-se dizer, antes de tudo, que o feio entra na poesia e no
drama a titulo de contraste: assim o Caliban de Shakespeare
faz sobresabir a. graça e a innocencia de Mirauda e a ele
gancia de Ariel. O satyro de Conegio f"z sobresahir a beI
leza da nympba que elle requesta. Além disso, o feio moral
ainda p6de ter sua belleza e lembrar por algum lado a gran
deza ideal da alma bumana. O Satanaz de Milton é um ideal
de altivez e de soberba; o Mephistopheles de Gcethe é cheio
de distincção: tem todas as f6rmas de fidalgo. O Nero
de Racine tem elegancia e nobreza. A comedia, finalmente,
realça a baixeza de suas figuras pelo seu riso, que nos dissi
mula o lado repugnante deUas.

Demais, como já. o dissemos, o ideal não é o abstracto; se a
arte s6 pintasse a virtude e a belleza, sacrificaria não s6 o
real, mas C) verdadeiro. Ora, as paixões são um demento
essencial do espirita. O que é indigno da arte não é o feio,
mas o vulgar e o insigniticante.

624. il.1"te classica e al"te romantica. - A
questão do feio na arte, em ultima analyse, vem ligar-se
á outra questão, a de saber quaes sejam as differenças dos
dous grandes systemafl da arte e de poesia que hodier
namente se têm denominado o systema classico e o systema
romantico.

Não é facil dizer o que sej a o systema classico e o sys
tema romll.nticu; melhor se comprehenderá com exemplos.
Represente-se por um lado a poesia grega ou latina e a
poesia franceza do seculo XVII, um tempIo grego, a es·
tatuaria· g'fega e a pintura de Raphael ou de Lesueur e a
musica de Mozart; por ou tI'O lado, tenha-se na idéa o in·
ferno de Dante, os dramas de Shakespeare, o Fausto de Gcethe,
uma cathedral gothica, as symph'Onias de Beethoven, a piu-
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tura de Rubens e dE:1 Rembrll.ndt. E' impossivel que se não
sinta que existe uma impressilo esthetica differente de parte
á parte.

Tentou-se explicar essa differença. dando como caracte
ristica do systema classico a pesquiza do idéal e do sys
tema romantico a pintura do real. Um dos dous systemas,
dizem, limita-se aos traços geraes e universaes; o outro
aprecia sobretudo os traços individuaes e particulares. Tem
um. por objecto o homem de .todos os tempos; o outro um
certo homem, com os trajos; os costumes, as feiçOes caracte
risticas do seu tempo,

Tal opposiÇão se nos afigura mais apparente do que real,
é o mesmo que tomar o accidente pela essencia. Em que,
por exemplo, Fausto mais real que Bl'itarinico ? Pelo con tra rio,
Britanico (salvo adifferença de tempo e de religião social) intt'o
duz-nos em um mundo bem mais semelhante ao nosso que o
mundo de Fausto. O qne haverá demais ideal, demais poe~

tico, e menos real que Hamleto? Bajazet é mui to mais parecido
com a realidade. Em que é que uma cathedral gothica é
mais real que um templo grego? Em que é que a mu
sica de Beethoven ou de Weber é mais real que a de Mozart
ou a de Haydn, a qual é muito mais classica ? Ha eertamenfe
mais realidade em alg'uns quadros de Rembrandt do que
nos de Raphael ; mas essas luzes mysteriosas com que aquelle
aclara os interiores parecem ter uma origem mais ideal
que real. Emfim, para tomar exemplos mais proximos de
nós, o que ha de menos real, e ao mesmo tempo mas poe
tico, que Ruy Elas ou Hernani ?

E', pois, um erro, cm nosso entender, confundir o ro
mantismo com o realismo. Existe no roman tismo realismo,
mas esse é o lado secundaria e contingente. No fundo, tanto
a arte romantica como a classica obedecem ao ideal; mas
ha um outro idéal, gue se traduz por meios differ.ente~.

As differencas da escola romantica e da escola classica re
duzem-se, a nosso vêt', á differeuça, supramenciollada (584)
entre a idéa do sublime e a idéa do belio, Tedos os caracteres
do sublime se applicam ás obras primas romanticnt., todos
os caracteres do bello applicam-se as obras primas classicas.

1.0 O bello, dissemol-o, tem sempre urna certa fÓt'ma, uma
roet'ta medida e proporção; pelo contt'at'io, o caracter propt'io
do sublime é a illirnitação. Ambos estes caracteres se en
contram de uma. parte na arte c1assica, da ontra na arte
romantica. Comparai, por exemplo, a Iliada e a Eneida á Di
vina Comedia; de um lado um plano preciso, uma acçilO
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simples e limitada; de outra parte, o infinito, os tres mundos,
o paraiso, o purg'atodo, o inferno, uma serie indefinida de
quadres, que podem prolongar-se tanto quan to approu ver
ao al,tista ; pensamentos mysteriosos, de uma profundeza
sem limites. Outrosim, comparai um drama grego ou
francez, circumscripto em uma acção curta e cerrada, com
os dramas de Shakespeare, que abrangem toda vida, que
fazem apparecer um nUlllet'o in.finito de personag'ens, que
fazem com que os loucos fallem; comparai finalmente as
symphonias de Beethoven com uma sonata de Mozart; de
uma parte, profundezas infinitas; da outra, uma luz clara,
sombria e pura, como a pintura de Raphael e a poesia de So
phocles.

2. o O prazer do bello, dissemol-o, sf\gurrdo Kant, é um
prazer puro e sem mescla; seu caracter proprio é o
encanto. O prazer do sublime, pelo contrario, é um prazer
misturado de dôr. O mesmo succede com o classico e oro·
mantico. E' á arte classica que se applica particularmente
esse caracter de placidez, de felicidade, assignalados por
Hegel e Schiller como a feição essencia l do bello. A arte
romantica, pelo contral'io, não goza des~a serenidade, dessa
felicidade. E' revolta, dilacerante: Hamlet, Macbeth, o Rei
Lea1', Faust, deixam na alma urna impressão de tristeza e de
dôr, impossivel de produzir-se em nenhuma obra classica,
nem mesmo o CEdipo, Homero e VirgiEo, Racine e Ra
phael, quando pintam a dôr, fazem-no com tal sobriedade,
com tal dignidade, que o espectador se commove sem
cortar-se-Ihe o coração, e chora sem soffrer: é a dôr
purificada, suavisada e encoberta. Pelo contrario, na arte
romantica, a dôr é pintada em si mesma, em sua infi
nidade, em sua significação divina, em seu mysterio inson
davel.

3,· O beno é o accordo da imaginação e do entendi
mento, o jogo livre e facil de todas as nossas faculdades;
o sublime põe em conflicto umbaq as faculdades. a de j ulg'al' e
a de imaginar. Da mesma f6rma, na arte classica manifesta-se
uma harmonia admiravel entre o pensameuto e a f6rma, uma
unidade perfeita entre ambos: a tragedia grega, o templo
greg'o, a esta tua ria gregll são modelos dessa harmonia pel'
feita do invisivel e do vi ivel, do divino e do humano.
Na arte romantica, pelo contrario, a idéa por sua infini
dade não p6de achar uma f6l'ma precisa; na cathedral gêl
thica, o pensamento do infinito transborda, sem que pOSSi:l. a
.imaginação attingil·.o. Erg'ue abobadas, multiplica colu-
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nas; esquadrinha e cava em todos os sentidos, seme~a com
prodigalidade os ornatos sem poder proporcionar-se a idéa
que exprime: tudo quanto póde fazer é provocar nossa imagi
naçlio, que executa o resto da obra. E' o que se dá prin·
cipalmente na musica, arte romantica por excellencia (em
bora possa existir por comparação uma escola classica), por
que nesta arte a fÓl'ma não póde corresponder a um pen
samento preciso, e a faculdade de julgar é absorvida pela
f'lculdade de sentir. E' uma arte que vai 'mais long'e e mais
profundamente que outra qualquer; mas é obscura; abala,
commove; não instrue. ELOfim, o accordo da imaginação e
do entendimento deu orig-em á regra das unidades na arte
classica; a necessidade de uma expressão mais variada, mais
rica, mas profunda, que fez supprimir essa regra na arte
romantica, por isso mesmo, quebrou a harmonia do entendi
mento e da imaginação.

Hegel clHacterisou a arte romantica, dando-lhe por objecto
alpintura do espirito em sua libe7'dade absoltbta. A origem do
romantismo está no christianismo, que dá a alma um valor
infinito e rompe esta união do espiríto e do corpo que consti
tuiu a perfeição da arte antiga.

Os objectos da natureza perdem sua importancia: pelo menos cessam de
ser divinisados ... A natureza desfaz-se, retira-se para um plano inferior;
o uni verso condensa-se em um só pon to, no fóco da alma humana.

Por isso mesmo, o circulo das idéas acha-se infinitamente opulentado.
Esta historia interna da alma se desenvolve sob mil f6rmas. A historia do

coração bumano torna-se infinitamente mais rica do que na arte c na poesia
antigas. Todas as phases da vida, a humanidade toda inteira, tornam-se
a materia inexgotavel das representações da arte.

Dali urna consequencia importante e uma differença caracteristica para
a arte moderna. E' que na representação das fórmas sensiveis a arte não
receia admittir o real com as imperfeições. O bello já não é a cousa essen
cial; o feio occupa lagar muito maior ... A arte dramatioa permitte que
todos os objectos entrem em suas pinturas, a clespeito de seu caracter acci
dental. Entretanto estes objectos s6 têm valor emquanto reflectem os
sentimentos da alma.

Resumindo, emfim, todos esses modos de vêr, Reg'el diz que
o lado fundamental da arte moderna ou romantica é o ele
mento musical, e em poe ia o accento lY7'ico 1.

1 Segundo esta definição da arte ro
mantica, que Hegel confunde com a arte
cbristã ou arte moderna, poder-se-hia di
zer que Rapbael e Racine entram na arte
romantica : pois que alguns dos caractllres
precedentes podem ser-lhes applicados.
Continúa, porém, a ser verdade que até
entre os modernos, inspirados por este

sentimento do infinito introduzido pelo
christianismo, ha innumeros que conti
nuaram a inspirar-se no gania grego a
nos principias da arte antiga, e outros
que sonharam f6rmascompletamente mo
dernas; e são estes particularmente que
compoem o grupo dos roman ticos.
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625. Das faculdades estheticas : o gosto e o
genio.- Chama·se gosto a faculdade de sentiL' e discernir o
bello, e genio a f,\Culdade de produzil. o.

o gosto é o sentimenljJ das bellezas e dos defeitos em todas as artes: é
um discernimento prompto como o da lingua e do paladar, e que previne,
como este, a reflexão; é sensi-vel e voluptuoso a respeito do bem; rejeita'
o mão com açodamento; é muita vez, como elie, incerto e desvairado, e
carece de habito para formar-se.

Não basta ao gosto ver, conhecer a belleza; é-mister sentil-a e ser por
elia impressionado. Nãu basta sentir de um modo confuso; é mister dis
tinguir as differentes massas; nada deve escapar á promptidão do discer
nimento... O apreciador de vinhos sente e reconhece promptamente a
mistura de dous liquidos : '0 homem de gosto verá em rapido relancear de
olhos a mistura de dous estylos. (Voltaire. Dic. philos. )

Se o gosto tem por funcção propl'ia sentir e julgar, o genio
tem por caracter 'proprio a faculdade de C1'ea1'.

O genio é antes de tudo inventor e creador. O homem de genio não é o
senhor da força que neUe existe: pela necessidade ardente, inesistivel, de
exprimir quanto sente é que eUe é homem de genio. TeJ;ll-se dito que não
ha homem de genio sem veia de louco. Mas a loucura, como a da cruz, é a
parte divina da razão. 80crates chamava-a seu demonil), Voltaire cha
mava-a o diabo no corpo, e a exigia até n'uma commediante. (Cousin, le
V1'ai, le Beau, le Bien, Vrll" leç. )

Schelling, em seu systema do idealismo tmnscendental (part.
VI., trHd. fI'., p. 349), expaz de maueira pouco intelligivel,
mus brilhante e profunda, o caracter proprio do genio: é,
segundo elle, a nnião do inconsciente e ào consciente, da natu·
1'eza e da libe1'rlade. QIJ"I é, etractivamente, O caracteL' da
natureza ~ E' a in onscienciu. Qual o caracter da liberdade?
E' a consciencia. Ora, o genio é a união da liberdade e da
natureza. E' o inverso do' productos da natureza. Começa
esta pek inconsciencia na pedra, e eleva-se até á consciencia
DO homem. O gcuio, pelo contl',ll'io, começ:l COOl C0!l' iencia
~ aCa ba COIU iuCllusciencia. Quer produzir, quer reCllisa r tal
ldéa, e é isso um pl'oducto da consciencia ; escapam-lhe, porém,
08 meios que empL'ega para isso, pL'oduz sem saber o que faz.

A inteUiRencia maravilhada sente-se feliz com sua producção e a considera
com~ um favor voluntario de uma natureza superior que, por si, tornou
posslvel o impossivel.

Este desconhecido não é outra cousa mais que o absoluto, o infinito,
apparecenclo á intelligencia como alguma cousa que a domina. No dominio
da acção, é o que se chama destino,. no domínio da producção, é o que se
chama genio. O artista parece estar sob a influencia de uma força que o
separa dos outros homens, o impelle, mão grado seu, a produzir (pati Deum)
e que, depois de haver-lhe suscitado inexoravelmente essa lucta intima,
logo ? liberta depois cem uma generosidade equivalente ao sofirimento
experllllentado.
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Esta necessidade irresistivel que domina o genio e o arre.
bata COn;lO por uma fOl'ça divina, como se estivesse possuido
de um Deus, é o que em todas as línguas chama-se a inspi.
ração, o enth1.lsiasma, que um grande poeta pintou nestes
termos, que são como que a traduccão do pensamento de
Schelling: •

Ainsi quand tu fonds sur mon âme
Enthousiasme, aigle vainqueur,
Au bruit de tes ailes de f1amme
Je frémis d'une sainte horreur,
'" Sons le dieu mon ~\me oppressée
Bondit, s'élance et bat mon sein,
La foudre en mes veines circule,
Etonné du feu qui me brule
Je l'irrite en le combattant t.

626. Divisão das al'tes.- Di\'idem·se as artes se
gundo os sentidos aos quaes se referem j ora, corno só existem
dons sentidos que possam dar ensejo ao sentimeuto do bello,
a vista e o OLtvido, haverá só dilas especies de artes, as artes
que se dil'ig'em a vista e que têm como meio -as t6rl1tas, e as
que se dirigem ao ouvido e que têm cowo meio os sons.

As primeiras silo as al'tes do desenho ou a1'les plasticas ; são: a
architectura, fi esculptura, a pinltt1'a; as seglllldas não têm
nome commum, e são duas: a musicct e a poena ~.

As primeiras deseu vaI vem-se no espaço, as segundas no
ternpo.

A passagem de umas para outras tem logar por uma arte
jntermediaria, que se desenvolve semelhantemente no tempo
e DO espaço. « A dansa, ou o movimento rythmico, que
manifesta a ordem simultaneamente no espaço e uo tempo,
liga a esculptUl'u e a pintura, eXpl'eSSãO da ol'dem no tempo. »
(Larnennais, Esquisse d'une philosophie t. III, li v. VIII,
eh. VI. )

Lamennais, no seu Esboço de uma philosophia, teve a idéa
engenhosa de tornar todas as artes provepientes da architec
tUl'a, ao que' elle denomina o templo, isto é, a morada que o
homem t>rige aos Deuses, e q ue é a primeira de suas creaçoes,

Efl'ectivamente, assim como a cl'eação é o templo que Deus oonstruiu
para si, a habitação que fez no seio do espaço, assim tambem o templo

1 Suo estes ver os da poesia O EII
thusia8mo, das P1"imeúOas '1Ileditafues de
Lamartine. .

;2 Vide Hegel, Esthêtiq'Ue; Lumen-

"ais, Esqltúse d'une l'hilQsophie (t: Ufl
Cousin, 7e Vrni, le Beau et le Btell, IX
liç.; L'évéque, Science du h6at~1 t, II.
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construido pelas mãos do homem representa para este a creação, tal qua.l a.
conhece e concebe .

.... Todas as artes sahiram deste acto inicial por um desenvolvimento
semelhante ao da propria creação. (Ibicl , eh. II. )

527. .-i.."chitectli."a e e.§cldl)tu."a. -A architectura
corresponde ao mundo inorganico: t:lmbem suas leis são leis
mathematicas e physicas ; mas, assim como o mundo inorga
nico torna-se o theatro da vida e do movimento, assim tambem
a architectura é a base sobre a qual se desen vaIvem as artes
que devem reproduzir a vida. .

Otemplo tem sua vegetação. Suas paredes revestem· se de plantas va
riadas; serpenteiam de grinaldas ao longe das cornijas e dos plinthos ... A
pedra se anima: multidões de seres vivos produzem·se no. seio desta creação
magnifica. .

Assim, a esculptura é apenas um desenvolvimento da architectura.
A principio nada mais é qne um simples relevo que, crescendo, pouco a
pouco, segundo as leis de sua fórma, destaca·se por fim do meio em que
nascêra, como o ser vivo se desprende das entranlias maternll-es. (IbicL)

628. Pintu."a. - Uma outra vida vem immediatamente
animar a pedra e o templo :-8- luz e a cor; a principio é a
luz que penetl'a através das aberturas do edificio e colora as
paredes; depois é a cor que a arte lhe addiciona nos frescos e
nas pinturas das paredes. A pintura, por fim, como a escul
ptura, sobresahe e vi ve de sua vida. propria.

Depois de creada a pintura, termina a creação do templo. Reproduzindo a
fórma exterior dos seres, reproduz o que demais intimo existe nelles, o es
pirita que os anima ... Com efl'eito, nada ha que eUa não represente á vista .. ,
a terra e seus innumeros accidentes, o céo e seus aspectos variados. em
summa, a natureza inteira, a natureza morta e animada, apaixonada e in
telligente. Ella continúa de alguma sorte a obra da esculptura. (lbid. eh. V.)

629. Dansa"-Até aqui tudo é immovel ; a dansa desde
Bua origem, sempre de envolta com a religião, vem animar
o templo, transmittindo·lhe o movimento; aqui, tambem a arte
reuroduz a obra da creacão., .

No universo, nada repousa; tndo ahi está em movimento, e esse movi
mento, regulado por leis constantes. manifesta a variedade na unidade.
Foi assim que todas as religiões tivera.m suas dansas sagradas, que repre
sentavam por evoluções symbolicas 0:5 movimentos dos corpos celestes ...
O christianismo tambem tem seus córos, que exprimem o movimento da
creatura para com Deus. (Ibid. c11. IL)

A creação, pois, não é immovel, nem tão pouco é muda e
silenciosa: tem uma voz. Passamos ás artes que faltam ao
ouvido.
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630. Ilusiea. -A primeira destas artes é a que se en
cerra no som un~camente, sem relação precisa pom o pensa
mento ; é a musica:

A musica é uma lingua sem consoantes ... Pàrte da sensação para ele.
var-se á idéa que apenas representa indirectamente, tornando-se sensivel
em um vago 10ngiquCJ ... seu poder consiste na propria essencia do som, que
manifestando o que os seres têm de mais intimo, actua tambem no qué
mais intimamente existe em n6s. (Liv. IX. ch.1.)

A musica é omnipotente sobre a sensibilidade, mas não falla
á intelligencia.

Plastica do ouvido, se é licito dizeI·o, a musica tambem reveste de um
corpo a idéa immaterial, mas de um corpo aereo, que escapa á vista e s6
apanha o sentido o mais subtil-, o mais delicado. Ena, porém, commove
mais do que esclarece; não produz a visão da realidade espiritual;
prepara-a. (Liv. VIII. ch. II.)

631. Pbesia. - E', pois, indispensavel uma outra voz
para animar o templo e para o enriquecer, como apropria
creaç1l.o, com o pensamento e com a intelligencia. Esta voz é
a da poesia.

A palavra é o instrumento da poesia; a poesia a affeiçõa a seu uso e a
idealisa para tornaI-a expressiva da belleza ideal. Dá-lhe o encanto e o
poder do metro; fal-a como que um intermediario entre a voz ordinaria e
a musica. alguma cousa simultaneamente material e immaterial, justa,
clara, precisa, viva e animada como a côr. pathetica e infinita como o som.
A palavra, e sobretudo a palavra. escolhida e transfigurada pela ~oesia,
é o symbolo mais energico e mais universal. Armada com esse tahsman,
a poesia reflecte todas as imagens do mundo sensivel, como a esculptura e
a pintura, reflecte o sentimento como a pintura e a musica, com todas suas
variedades, que a musica não attinge, e em sua Buccessão rapida, que a
pintura não p6de acompanhar; e não exprime s6 tudo isto, exprime o que
é inaccessivel a qualquer outra arte, quero dizer, o pensamento de todo se·
parado dos sentidos e até do sentimemento, o pensamento que não tem
cÕr, o pensamento que não deixa escapar som algum, o pensamento em
seu mais sublime vôo, em sua mais requintada abstracção.

A palavra humana, idealisada pela poesia, tem a profundeza e o brilho
rIa nota musical; é tão gloriosa quanto pathetica; fana ao espirita como ao
coração; é inimitavel, unica, por isso que reune em si todos os extremos
e todos os contrarios n'uma harmonia que lhes redobra o effeito, na qual
alternadamente apparecem e desenvolvem-se todas as imagens, todos os
sentimentos, todas as idéas, todas as faculdades humanas, todos os recon
ditos da alma, todas as faces das c~usas, todos os mundos renes e todos os
mundos intelligiveis 1.

1 Le Vrai, le Beatl el le Bien, IX lição.
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632. Definição e divisão.-A metaphysica é ê\ scien
cia dos primeiros principias e das primeiras causas. (Aristo
teles, lJfetaphy. liv. II. c. II.) Todas as sciencias estudam
principias e causas, mas causas segundas e principias de7'i
vados. A" metaphysica remonta-se aos principias antes dos
quaes niLo ha principio, e á causa ou ás causas que não
têm causa (li).

Dividiu-se a metaphysic8 em duas partes: La a metaphy
sica geral ou antologia, que trata do~ principias de modo
abstracto e geral, e considera, segundo a expressão de Aris·
toteles, o ser na accepção 'to óv ~ óv; 2. a a metaphysica especil1l,
que trata dos seres e que se di vide em tres partes: a) a psy
chologia ?'acional, ou a sciencia da alma; b) a cosmologia ?'a
cional, ou philosophia da natrUreza, theoria do mundo em
geral, da essencia da materia, etc.; c) a theologia racional ou
theodicea.

633. .tl. metaphysiea (lesde Kant.-A metaphy
sica, desde Kant, encarou um problema novo: o das relações
do sujeito e do objecto, do pensamento e do se1'. Como passar
do sujeito para o objecto? Como póde o pensamento accordar-se
com a realidade? Tal é a questão fundamental da metaphy~

sica em nosso seculo. ExaminaI-a -hemos brevemente, pro
curando tornar conhecidas as di versas soluções que têm sido
propostas.

Demais, seria um erro suppôr que, desde a critica de Kant,
o que se chamava nas escolas ontologia deixou de ter impor
tancia e utilidade. O proprio Kant lhe permittia um logar
no qu.adro da philosophia 1

• Qualquer que seja a opinião

. 1 A ontologia estuda, não o ser indi- • stracto e geral em todos 05 entes, ou o ser
'Idual e em concreto, mas o que biJ, ab- considerado em absoluto. Nota do trad.
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que se tenha sobre a objectividade das noçl1es, ha sempre
cabimento para enumerar, definir, classificar as noções fun
dal'lentaes e mais geraes do espirita humano, noções cujo
uso é de absoluta necessidade em qualquer discussã.o phiioso
phica.

Daremos, pois, principalmente, em resumo, um brevissimo
tratado de ontologia; passaremos em seguida ao problema
da objectividade de nossos conhecimentos.

Na metaphysica especial, insistiremos sobretudo ares·
peito da psychologia racional e da theodicea; e limitar-nos
hemos a algumas indicações sobre os principaes problemas
da cosmologia racional.



CAPITULO PRIMEIRO

Ontologia.

A ontolog'ia é a sciencia do ser emquanto ser, isto é, do
ser em geral, de suas diversas especies, de suas propriedades
e de suas relações.

634. Do ser em gel'al.- Definições e (livi.
sões.-Sendu a idéa do ser a mais geral do espirita hu
mano, não se póde definir: é passiveI' todavia indicar seus
differentes sentidos. E m um sentido estricto (stricto sensu),
o ser se oppõe ao phenomeno, o que é ao que pa1'ece: é o per
manente opposto ao transitorio, a substancia ao modo. No
sentido, porém, mais geral (lato sensu), o ser applica-se a tudo
que participa da existencia, seja qual fôr o gráo, não só da
existencia actual, mas da existencia futura, ou possivel,
ou até puramente ideal: porque tudo isso é ainda o ser.
Alguns philosophos, querendo exprimir esta absoluta gene
ralidade, disseram que a noção mais gel'al não era a do ser,
mas a de alguma cousa, do aliquid. Alguma cousa, porém,
é ainda uma especie do ser; e mais vale conservar esta
denominaçi1O, que representará para nós a existencia em
qualquer gráo, ainda quando no pensamento apenas.

Isto posto, distinguir-se. hão di versos modos do ser: o pos
sível, o 1'eal e o impossivel; - o contingente e o necessa1'io ;
- o finito e o infinito, o 1'elativo e o absoluto; - o imperfeito
e o per'feito.

635. O IJossivel, o real, o impmisivel.-Cha
rua-se possivel tudo que não implica contradicção. Por exem
plo, seja o infinito a apostar cont~'a um que alguma cousa
lla de acontecer: esta unica probabilidade, comparada ao
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infinito, é quasi igual a O; entretanto o successo não é im
possivel, porque não é contradictorio. Que a terra seja des
truida neste momento por uma catastrophe sideral, é isso
bem pouco provavel, entretanto nada tem de contrfldictorio :
logo é possivel. O possivel, neste sentido, oppêle-se ao i1npos~

sivel, que não é outra cousa mais que o·contmdictorio. O pos
sivel tambem se oppõe ao l'ea1. O real é o que se dá actual
mente: o possivel é o que é suscepti vel de dar-se, mas não o
é necessariamente. Dahi este axioma escholastico: ab act~b

ad posse valet consequencia. Póde-se concluir do real para o
. possive!, mas não reciprocamente.

Acabamos de definir o possivel absoluto,. o possivel1'elativo
é o que esta de accordo com as leis da experiencia e com os
phenomenos antecedentes 1. Tal cousa possivel absolutamente
não o é relativamentfl. Era absolutamente possivel, como diz
LE'ibniz, que Spinosa não monesse em Haya em 1677 ; m'1S

com os dados de seu temperament'), de sua ll1oJestia, de todas
as circumstancias antecedentes, era 'isso relativamente im
possivel.

636. O potencial e o actnalo-Aristoteles distin
guiu dous modos do ser: o ser em potencia e o ser em acto,
o potencial OtI o virtual e o actual. Esta distincção é da mais
alta importancia, e não ha metaphysica possiv-el sem o co
nhecimento di$.so. O ser em potel1cia é o ser que já contém,
mas não desenvolvido, o que elle de e ser: é a criança em
relacão ao ho mem, a bolota em l'elacão ao carvalho, etc. O
potencial não é a mesma cousa que o possivel. O pos5i vel é uma
noção toda logica, é o que se não contradiz fi. si mesmo
ou não contradiz os dados geraes da experiencia. O potencial
ou o vi?'lual é o que existe já, mas de maneira incompleta, é
o que tende a existir, é o que existirá se nada o impedit'. O
possivel é uma noção negativa. O potencial é uma noção po
sitiva.

637. Contin;jente necessa.oioo-Detelominado
e indeterlninado. - Define·se geralmente o contingente
o que póde ser ou não ser. l:])nü'etanto o contingente não
é o possivel ; porqllanto o possivel ainda não existe, ao
passo que o contingente existe on existil'á, mas de tal
sorte que se pó e sempre con.c,ebel' sua não exi tencia. Qllando
se trata do porvir, os acontecimentos que devem succeder,

1 E a definição de Kant.
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mas sem necessidade, são o que se chamam os fL~luros con~

l'ingentes. O necessario é aquillo cujo contrario é impossivel.
Ha duas ordens de necessidades: a necessidade logica, fun
dada no principio de 'contradicção, e a necessidade 1'eal,
fundada no principio de causalidade. O detM'minado é o que
é lal ou tal, que tem tal qualidade e não tal outra, tal
g;ráo e não tal outro. O indelerminado é o q ue é suscep
t,ivel de ser detel'minado, mas ainda não o é. Nada existe
que não seja determinado. Spinosa enilina que toda de~

t~rrninação não é mais qne urna negação; mas bem póde-se
dizer tambem, e até melhor, que é uma a:ffi.l'mação.

638. Substancia e IIDodo.-Essencia e acci
dcnte~ - Distillg'uem-se ainda dua;:; fórrnas de ser: a
substancia e o modo, isto é,. o S81' e o phenomeno. Chama-se
modo ou phenomeno tudo o que cáe sob a obsel'vaçãO
extel'lla e intel'lla. Os modos têm dous caracteres principaes :
1.0 a multiplicidade; 2.° a mutabilidade. Ora, o espirito
concebe a necessidade de alguma cousa que estabeleça um
laço entre os phenomenos e que lhe dê a unidade, e em
,segun.do log'ar de um suslentaculo ou Subst1'atum que resista
e permaneça o mesmo, emquanto os phenornenos mudam e
passam. Emfirn, um outro caracter da substancia, assignalado
por Aristoteles, é que, comquanto permaneça uma só e a
mesma cousa, póde receber os contrarias.

Tem-se formado objecção desta expressão de substratum ou
sustentaculo, com~ se a SD bstancia fôsse alguma cousa occulta
,Ou envolta soq os phenomenos, qual um homem sob seu
capote. Mas isto é combater uma pura metaphora. A noção
de substancia não significa outra cousa, senão que um ser
não está de todo exhausto por suas manifestações externas.
Está em si,. tem um inte1'io1'" elle é, em uma palavra;
Qra, é isso que se chama substancia; e os que o negam
não percebem que fazem simplesmente do proprio phenomeno
alguma Cousa de substancial.

Assim como oppoe-se aü modo a substancia, assim tambern,
ao accidente oppõe-se a eSsencia. A essencia comprehende as
propriedades constantes e permanentes do sei', e principal
mente as de qne derivam todas as outras (327). O accidente é
o phenomeno que póde pro~uzir-se ou nilo se produzir, sem

'que seja alterada a nat'ure<!:a do ser.

639. As causas. - Uma noção que
unida a.noçi10 de substancia é a da causa:

,IA~ET, Philo~ophia.

esteve sempro

T. Il.-15
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« A causa diz Bossuet, é o que se responde, quando se pergunta por que
uma cousa é. Por exemplo, a pergunta: porque fez calor? porque faz frio
neste lagar? E' porque ha muito sol, é porque o vento norte ahi sopra
de rijo I. II

Tal é a idéa mais geral que se póde fazer da causa. Mas
eis ahi um termo abstracto que representa muitas cousas dif
ferentes, porquanto póde-se responder de muitos modos 'a
quem pergunta por que urna cousa é. Dahi a theoria das
causas fundada por Aristoteles (Afetaphysica, liv. r. c. III ;
Physica, lív. II. c. III), conservada e transmittida pela es·
cholastica, e cujo resumo substancial e exacto nos dá Bossuet
em seu Tratado das causas. Reproduziremos aqui os principaes
extractos.

As perguntas que se podem fazer pela partícula p01'que reduzem-se a
qm\tro principaes, que assignalam quatro generos de causas.

Pôde-se perguntar, primeiramente, por que uma cousa é, com intenção
de saber o que é propriamente que actúa para que essa causa exista. Como
nos exemplos referidos: O que é que produziu esse graúde calor ou esse
grande frio que sentimos? Responde-se que é o solou o vento norte: é o que
se chama causas etficientes. '

Em segundo lagar póde-se perguntar por que uma cousa é, com intenção
de saber qual o designio a que propõe o agente. Por eX6mplo: Por que ides
a esse jardim? Responde-se: Para passeiar; ou então: Para colher fiôres.
E' o que se chama fim, ou causa final.

lia dous eutros porque, aos quaes é mister satisfazer por outros dous
generos de causas. Por exemplo, se se tem duas bolas, uma de cêra e outra.
de marmore, pergunta,se porque uma é molle e outra dura: a resposta é
que uma é de cêra, materia molle e malleavel, e a outra de marmore, ma'
teria dura e resistente. Se se faz outra pergunta por que estas duas bolas
rolam facilmente sobre um plano: E' por causa de sua redondeza, res
pondeis. As respostas que dais a estas duas perguntas são derivadas, uma
da materia e a outra da fôrma dessas bolas, e assim haveis deparado com
duas outras ordens de causas que cumpre addicionar ás precedentes, das
quaes uma se chama materia ou causa matel'ial, e a outra fÓ"ma ou causa
formal. -

Eis ahi, pois, os quatro generos de cansas que buscamos.
A primeira li a causa ett'iciente que pôde ser definida: a que se dando (a:

com que alguma cousa se lhe siga. Por exemplo, dado que o fogo toque
minha mão, segue-se que m'a queima.

A segunda é a causa final: mostra para que designio é uma cousa, e póde
ser definida: porque é uma cousa.

A terceira é a causa matel'·íal; explica de que é composta uma cousa, e
pôde ser definida: aquillo de que éfeita uma cousa. Por exemplo: esta
estatua é feita de bron7.e ou de marmore, , .

A quarta chama-se a causa fOl'mal e diz de que maneira a cousa é, e
quaes suas propriedades; pôde ser definida: o que faz com que una cousa
é chamada talou tal. Por exemplo, uma cousa diz-se redonda porque tem
redondeza.

A estes quatro generos de C'lusas, que referimos, acrescentam alguns
uma quinta, que se chama a causa exemplal', A causa exemplar é o mO
delo ou o original sob,'e o qual tm~a cousa ri feita. Por exemplo, se se

1 Bossuet, Tratado d<fs causas. Este por M. Nourrisson, em sua Philosophia
tratado foi publicado pela primeira vez de B08Suel. (Ãppendice, pago ~65 e seg.)
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perguntar porque tal figura se ach::l na cópia de um quadro, respondcr-se·ha
que é porque tambem se acha no original.

Destes cinco generos de causas, dous, o final e o exemplar, süo antes
cattsas moraes que causas physicas.

Chamamos causas physicas ou nat'!waes as que p,'oduzem immecliata
mente ce,'to effeito natural; por exemplo, quando do fogo se segue o calor
em todos os corpos circumdantes. Pelo contrario, chamamos causa moral
a que não actlÍa immediata e externamente, mas que excita outra a actuar
pm' meio do conhecimento, Taes são a causa final e a causa exemplm',
que só actuam sendo conhecidas e determinando·nos a obrar de certa ma
nei.ra, Assim, o original de um quadro não é o que faz a cópia. A. saude
procurada não me applica os remedias, mas leva·me a applical-os.

Notaremos de passagem, quanto ao fim, qile é sempre o primeiro na
intenção e o derradeiro na execução. Por exemplo, se queremos ir á caça
é o que pensamos primeiro e o que executamos por ultimo, porque é pre
ciso antes dispôr as equipagens, montar a cavallo, ir au lagar destinado, e
assim por deante.

Nada ha, pois, mais verdadeiro do que este axioma: Ap"i1neira cousa na
intenção ti a ultimá na execução 1: porque a primeira cousa em que se
pensa e a ultima a que se chega é o fim,

Além desta divisão geral das causas em efficiente, final, exemplar,
matlwial e formal, póde·se subdividir ainda a causa eftlcíente: primeira
mente em causa p7'oxima e causa remota. Por exemplo, a causa p7'oxima
pela qual e moido o trigo, é a mó que o trictura; e a causa 7'emota é o
vento ou a agua que move o moinho. A causa p7'oxima da chuva é o vento
callid'o que funde a nuvem; e a causa 7'emota o sol, que attrahe os vapo-
l'es de que a nuvem é formada. .

Em segundo lagar, divide-se em causa princilJal e instrumental. Por
exemplo, a causa principal que faz uma sangria é· o cirurgião, e a causa
inst7'umental, ou o instrumento, é a lancolta de que elle se serve. Fallando
com propriedade, só as naturezas intelligentes se servem de instrumentos,
porque esse é um efteito da razão e da arte.

Em terceiro logar ( e é esta a divisão mais importante " divide·se a causa
efficiente em causa p7"imeira e causa segundà, A causa p7"imeira, isto é,
Deus, é a que dá p7'opt'iamente o fundo do ser. A causa segunda, pelo
contrario, afeiçôa unicamente a cousa, e não faz absolutamente com que
elia seja. O esculptor não faz o marmore, nem o ourives o ouro; mas,
achando-os já feitos. dá·lI1es fórma. Foi Deus quem deu o fundo do ser.
Nas obras da natureza, não é o coração nem o figado que fuz o sangue;
já havia a substancia no alimento de que se formou o ser; o coração e o
figado lhe dão apenas certa fôrma. Uma tulipa que brota de uma cebola
já. ahi estava encerrada e alli tinha o fundo de seu ser. Se a fiôr medra,
é pela agua que a rega, e tinha todo seu ser anteriormente: assim é que
um,fructo brota de uma arvore; o sol não lhe dá a substancia, attrahe
unicamente por seu calor os sucos de que é formado quando se nutre.

Deus, pois, que do nada crea cada cousa, é o unico que dá o ser propria
mente e absolutamente, porque é o proprio ser, e por consequeucia a causa
primaria, unica e efliciente de todas as cousas.

A mesma subdivisão que fizemos das causas efficientes se póde fazer das
causas finaes, Ha-as proximas e remotas; principaes e menos principaes.
Ha o fim derradeiro a que o espirito se dirige como o remate de todos seus
desígnios, e os fins Sub07'dinados que se referem a esse. Por exemplo, o
fim geral da vida humana é que Deus seja servido. Todas as virtudes
tem seus fins particulares, que são subordinados a esse fim geral. A tempe
rança tem por fim moderar os prazeres dos sentidos. A força tem por fim
vencer as dôres e os perigcs, quando o requer a razão; e tudo isto deve
ter por fim fazer a vontade de'Deus, seguindo a recta razão que nos Elie
deu por guia e que, além disso, esclareceu com sua santa lei.

1 Fi/lU esl pnmutn in inlentione et uitt1tlu71"l ifl e.zecutlone.
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640. 1l. razão bastante.-Principio de Lei·
bniz. - Leibniz julgou dever substituir a noção de causa
pela noção de ?'azão, e, em vez de dizer: nada acontece sem
causa, disse: nada acontece sem 7'azão; e acrescenta.va: sem
uma razão sulficíente ou dete?'minante. O termo razão, porém,
nada mais significa do que o termo causa tomado em sua
generalidade; e, logo que se der a razão de uma cousa, ver
se-ha que essa razão não póde ser outra cousa senão a causa
elficiente, ou a causa final, ou a ca~sa material, etc. Póde,
todavia haver vantagem em não empregar o termo· causa em
todos esses casos differentes, e reserval-o para a causa e:ffi.
ciente propriamente dita, isto é, para o pode?' de acção 1.

641. 1l.s categoloias de 1l.1oistoteles.- Aristoteles
reduziu a dez as noções fundamentaes do espirita humano, as
quaes são:

1.o A substancia, de que acabamos de fallar (638).
2. o A quantidade, isto é, tudo o que é susceptivel de mais

ou de menos, ou, em sentido mais preciso e rigorosamente
mathematico, tudo o que é susceptivel de medida. A quan
tidade é de duas especies: ou discTeta quando as partes não
são ligadas (o numero), ou continua quando são ligadas; e
então é ou successiva ( o tempo), ou pe?'manente (o espaço).

3.o A qualidade é toda disposiçãO ou modo de ser de uma
cousa, á excepção da quantidade. As qualidades podem ser
inseparaveis do ser, e então constituem-lhe a essencia; ou então
podem pertencer-lhe transitoriamente, e são apenas o acci
dente 2.

4.o A relação, ou referencia de uma cousa á outra, como
pae, filho, amo, criado, etc., ou tudo que designa compara'ção,
como semelhante, igual, maior, menor, ~tc. (104:).

5 o e 6.° A acção e a paixão. Tem logar a acção quando
o sujeito é causa de seus modos; a paixão quando os
recebe.

-A acção é immanente quando o sujoito actua em si proprio

1 Schopenhauer considerou igual
mente o principio de razão (de,' Satcvon
Grt<nde) como o principio fundamental da
intelligencia humana; e lhe attrihue qua
tro fórmas diO'erentes : 1.0 o principio do
mudança, p"'nc'piunl (ielldi,. 2.° o princi
pio do conhecimento, pnncipi",,, COP"OS
cendi,. a.o o principio. do ser, prin"piu,,,
cfsendi; 4.° o principio de alllr, princi-

piulll agelldá. (Dber die víerfaclte WurceZ
des Sa~J:es vom ::w'eichenden Grunde, Lei
pzig, 1864. \

2 A' dirrerença da quantidade e da
qualidade Upa-se á dilferença do e"'tcnsivo
e do intenswo. O primeiro representa a
grandeza em extensão ou. em numero; o
segundo, a grandeza em força e em poder.
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(pensar), OU tmnsitíva, quando passa para outro sujeito
( bater, esclarecer, aquecer).

7." e 8." O loga1' e o tempo, noções indefiniveis, mas que
nãO precisam de !:ler deflnidas.

9.° e 10. A situação, ou disposiçãO dos corpos com relação
ao espaço, e a posse, ou o acto de apropriar-se de alguma
cousa. Parece que esta ultima' categoria foi aqui posta s6
mente para fazer numero; e tem importancia apenas sob o
aspecto da moral e do direito.

642. As p.oop.oiedades do se.o: unidade, iden
tidade, semelhança, etco- O contrario do muito ou
da multidão (..a 1toUá,) é a unidade (..~ gy). A unic!ade é ou
mathematica ou metaphysica. A unidade mathematica é uma
grandeza tomada para termo de comparação entre diversas
grandezas da mesma e8pecie. A unidade metaphysica é a aú
seneia de partes e de composição, O typo da unidade está na
consciencia do eu. A identidade é a pro priedade que tem .um
ser de permanecer o mesmo em muitos momentos da duração.
A similitude ou semelhança é a propriedade que têm muitos
seres de possuir caracteres communs: a differença é o que os
distingue uns dos outros. Chama-se p1'incipio de individuação
o principio em virtude do qual um individuo é distincto de
outro. Segundo certos philosophos, para que um individuo
seja distincto basta que esteja em um lagar e em um tempo
differente: por exemplo, um atamo abslOlutamente seme
lhante a outro em g-randeza e figura distinguir-se-ha pelo
lagar. Seg'undo Leibniz, pelo contrario (N. Essais liv. II,
eh. XXVII). é mis tel' um principio interno de distincção.
Com effeito, sendo o espaço e o tempo absolutamente homo- ,
geneos, nenhuma parte é distincta de outra. Duas substan
cias, que s6 se distinguem pelo tempo ou pelo espaço, não
se distinguirão assim de todo. E' o que Leibniz chamava o
principio dos indiscerniveis.

643. Os coni.oa.oios.-A distinccão levada ao extremo
chama-se contra1'iedade. Assim, se se r'epresenta a luz decres
cente por diversos gTáos até que desappareça inteiramente,
chega-se ao opposto, que é noite. Da mesma f6rma, na côr
o b1'anco é o opposto do preto. Toda vez que a opposiÇão é tal
que um dos contrarios marca a negação expressa do ontro
(o branco, o não-branco), é o que se chama o contrario, Os
antigos ligaram grande importancia á theoria dos contrarios.
Os pythagoricos organisaram uma taboa, que Aristoteles nos
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conservou 1. Nos tempos modernos, o unico phi10sopho que
ha insistido na theoria dos contrari~s é Hegel (301); mas,
negando o principio de contradicção. abriu a porta ao scepti
cismo. Segundo Hegel, o contrario, bem longe de ser o sig·nal
do erro, é, pelo contrario, a condição necessaria da verdade.
« 'Nioguem certamente se lembrará de sustentar que uma
cousa não é branca emquanto é branca. Mas a questão está
em saber se a contradiccão não é uma lei necessaria das cou·
sas ... Com effeito, pouco im{lorta saber se o ser vive real
mente emquanto é vivente ... o ponto essencial é saber se ao
lado da vida não ha a morte, e se a morte não é, bem como
a vida, necessaria e benefica 2.» Nada é mais verdadeiro;
mas a coexistencia dos contrarias não é a. identidade dos con
trarias, ainda menos dos contradictorios. Aristote1es, que
sempre sustentou contra os sophistas o principio de contra
dicÇãO, affirlllou ao mesmo tempo que a potencia contém
simultaneamente os dous contrarias; podem até realísarem-se
ambos, quer successivamente, quer ao mesmo tempo, mas sob
aspectos differentes. Quando um grande physiologista, Cl.
Bernard, diz que « a vida é a morte 3», quer dizer simples
mente que uma das operações essenciaes da vida é destruir
os orgãos, mas que esta operação não é a unica e é acom
panhada de reparação: logo ha duas operações ao mesmo
tempo em sentido inverso; mas cada uma destas operações
é o que é, e não é seu contrar~o. O principio de contradicçao
fica absolutamente intacto.

644. O finito e o infinito.-Quando lancamos os olhos
ou as mãos para os corpos que nos circumdam,' ha um mo
mento em que a percepção desses corpos chega a cessar e é
substituida pela percepção de outro corpo, ou por uma ausen
eia apparente de percepçao: p.or exemplo, se olho para esta
mesa ou se a toco, ('econheço desde logo, ou que é cercada por
todas as partes de outros corpos que lhe estão em contacto,
ou está isolada por esse meio transparente chamado a?', que
não percf;Jbo com meus olhos e apenas percebo pelo tacto.
O lagar em que cessa o corpo, o conj uncto dos. pontos que

1 Eil-os ohi:
Finito - infinito.
Par - impar,
Unidade - pluralidade.
DIreita - esquerda.
Mucho - femea.
Repouso - movimento.
Recta - curva.

Luz - trevas.
Bom - mão.

. Quadrado - quad rUatero irregular.
2 Vera, [ntroducllion à la Logiqlle de

Hegel trad. fr. 1859, pug. 43.
3 eh. Bernard, La Sciellce e:cperimelt

tale, pag. 188 e 198.
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terminam sua percepção chamam-se limites ou confins. Ou
trosim, se considero um objecto relativamente á duração,
uercebo-o muita vez como tendo comecado ou como findando
inte mim; e o começo e o fim são seus limites no tempo, assim
como a figura dos corpos é seu limite no espaço. Em verdade,
muitos corpos ha que posso percorrer durante longo tempo
sem perceber seus limites, como por exemplo a terra; ou que
vejo durar perante mim sem que eu lhes assi&ta ao nasci
mento e ao fim; mas a experiencia, ou o testemunho, me ensi
nou bem depressa que estes corpos têm, todavia, uma figura
que os limita no espaço, e que tiveram um começo no tempo.
Dest'arte todos os objectos que ca3em sob minha experiencia
parecem-me limitados e finitos. Entretanto, quando quero
applicar a mesma idéa, não já ás cousas que estão no espaço e
no tempo, mas ao espaço e ao tempo, encontra meu espirita uma
resistencia invencivel. Posso figurar um corpo, por maior que
seja, tendo sempre um limite: porquanto, além desse corpo,
p6de haver outros; mas nllo se me p6de afigurar o espaço com
um limite: porquanto o que haveria. ainda mais? nada, anilo
ser ainda o espaço. Figure-se que chegamos aos terminas do
mundo: porque para além do mundo póde haver o vacuo ; mas
o vacuo não tem limites: porq uanto, se por hypothese me trans
porto a eSiles pretensos limi tes, meu espirIta, ou se quereis,
minha imaginaçllo, encontrará ainda o ·vacuo em torno de
mim. Posso em rigor conceber a suppressão do espaço, isto é,
o nada absoluto; mas não posso suppor o espaço cercado e
limitado pelo nada. Talvez nã.o succeda o mesmo com o
limite: porquanto ha philosopLos (Platllo, S. Thomaz) que
acreditaram que o tempo havia começado: mas, assim sup
pondo, só se referiam realmente ao tempo successivo, ao
tempo das creaturas ; e, imaginando a creaçao do tempo, con
cebiam outra especie de tempo immov:el, chamada eterni
dade, anterior ao tempo creado, e que tambem era o tempo.
Parece, pois, que é impossivel fixar limites ao tempo e ao
espaço.

Em outros termos, como nol-o disse Kant, o espaço e o tempo
nos silo dados como actualmente infinitos. «Sem duvida». idéa
do infinito applica-se á outra cousa além do tempo e do es
paço ..• mas póde-se separar a idéa de infinito do tempo e
do espaço, e consideraI-a em si mesma.» (Cousin, Philosophia
de Locke, XVIII liç.) .

Ra muito que se tem contestado que haja realmente no
espirita humano uma noçllo de infinito: é apenas, dizem,
uma noção negativa. Idéa positiva, só a temos do finito: o
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infinito é a negaçilo do finito, assim como o nada é a neg'ação
do ser; podemos supprimir o ser em nosso pensamento, mas
nada mais p~nsamos depois de havel-o supprimido: é este
pão-pensamento que chamamos a idéa do nada. Do mesmo
modo, pensar o infinito é pensaI' o não-finito: é não pensar.

Mas respondeu-se com razão q ne :

A idéa de infinito é tão negativa da de finito, quanto a idéa de finito é
negativa da de infinito: são negativas pelo mesmo titulo, ou são ambas
positivas: pois que sã;o duas affirmações simultaneas, e toda affu'mação dá
uma idéa positiva. (Cousin, Ibicl.)

Outra resposta dada por Fénelon é que, se o infinito é uma
negação, é só a negação do limite: o limite j9. é uma negação:
ora, a negação de uma negação não é urna neg'ação : $ uma
uflirmação. (Fén. Exist. de Dieu, II, )

Esta questão foi reproduzida por um philosopho contem
porE.neo da escola de Kant, por Hamilton. EUa sustenta, co:n
Locke e Gassendi, que a idéa de infinito é negativa e incon
cebivel.

A nosso vêr, tliz elie, o espirito apenas p6de conceber e, por conseguinte'
conhecer o limite. O illimitado (ou o infinito) não p6de ser positivamente
apprehendido pelo entendimento: s6 p6de ser concebido pela omissão ou
abstracção das proprias condições, nas quaes o fim se realisa: donde se segue
que este pensamento é pUl'amente negativo, negativo do proprio conce
bivel. (Hamilton. Frag" trad. fr. de Louis Peisse, pago 18.)

Esta doutrina é combatida pelos philosophos mais recentes
da escola ingleza.

Não ha verdade em dizer, segundo Herbert Spencer, que de d'Jus termos
contradictorios o negativo não seja outra cousa mais que a suppressão do
outro. Tomemos, por exemplo, o limitado e o i1limitajo. I ossa noção do limi
tado compõe·se : primeiramente de uma concepção de certa especie de ser, e
em segund~ lo~r de uma concepçãv dos l~mite~ sobre os quaes é conhecidl!'
essa especle. 11m sua antJihese, na noçao Illimitada, a concepção dos !t
mites é abolida, mas nâo a de uma certa especie ele Sel·. (Primiers p,·in·
cipes, trad. franco pago 95.)

Não quer isto dizer, com Fénelon e q ull;si nos mesmos
termos, y. ue o infinito é a negação da negação?

M. Stuart Mill combliteu igualmente a these de Hamilton:

A existencia de um elemento negativo em uma concepção, diz elie, não
torna negativa a propria concepção e nem a const.itue uma entidade vã.
Mnita ~ente ficaria sorprendida se lhe dissessem que a vida eterna é uma
concepção negativa, que !l. immortalidade é inconcebivel. Os que têm a es
perança de gozaI-a têm uma concepção mui positiva de sua esperança. E'
verdade que não podemos ter uma concepção adequada da duraçãJ e do
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espaço infinitos; mas entre uma concepção não adequada e a impossibili
dade de uma concepção existf! grande differença. (Mil!, Examen d'Ha
milton, trad. fr. pag .. 57. )

645. .. .·clativo C O absoluto. - Con vem distin
guir O infinito e o absoluto. Aq ueUe refere-se á grandeza
.e este á existencia. O absoluto oppõe-se ao 1'elativo, {J infinito
ao finito. O absoluto é propriamente {J que Kant denomina o
incondicional, o qué Platão chamava '1:6 tlVU1toOE1:ÓV, isto é, o
que não exig'e condições, o que não depende de outra cousa.
O ser absoluto é o ser que não depende de outro qualquer
ser, que apenas carece de si par:a sel', que é para si mesmo
sua razão de ser '; uma sciencia absoluta é a que não de
pende de outra sciencia, que tem seus principias 'em si
mesma; disti nguir ..se-ha da sciencia infinita, que é a sciencia
total, a sciencia de tudo o que póde sel' conhecido. Assim
tambem, o poder absoluto é O poder que não carece de
nada para agir; o poder infinito é o que póde tudo quanto
é possive1. Em uma palavra, o absoluto Tefere-se á inde
pendencia dos actos e o infinito á sua extensão.

Hamilton sustenta, quanto á noção do absoluto, a mesma
these que a respeito da noção do infinito. A seu vêr, o
incondicional ou o absoluto não póde ser pensado, ou só o é
negativamente.

H. Spencer refuta aqui ainda a opiniãO de Hamilton (les
P1'emier's p1'incipes, trad. fl'. pag. 96). Mostra que:

1,0 Nossa concepção do relativo desapparece desde que nossa concepção
do absoluto é apenas pura negação. Exigir que se conceba a relação do
relativo e do não relativo, sem ter consciencia de cada um delles, é o
Ulesmo que exigir a comparação daqniUo de que terpos consciencia com
aqnillo de que não a temos; sendo a propria comparação um acto de cou
sciencia, só é possivel pela consciencia de seus dous objectos.

2.0 Existe alguma cousa que fórma a substancia bruta do pensamento de
finido, e que sobre\'ive ás qualidades definidas que dell a consciencia. A
suppressâo das condições e <1os limites é, na hypotb.ese, a suppressão dessas
c?udições e d.esses limites sómente. Por consequencia, deve existir um re
slduo, uma concepção de alguma cousa que encha seu contorno; é essa al
guma cousa de indefinido que constitue nossa concepção do não relativo
ou do absoluto.

3.0 Dizer que uão podemos conhecer o absoluto é dizer implicitamente
que existe um absoluto. Quando negamos que tenbamos o poder de co
nbecer a essencia do absoluto, admittlmos-lhe tacitamente a existencia;
e_este só facto prova que o absoluto esteve presente· ao nosso espirito,
nao na accepção de 'nada, mas na accepção de alguma cousa. (loid., 93.)

646. O ÍIllPCl'f"CitO e o ~)er'fcito~ - Nu escola cal'·
teziana perfeito eril l:lyuonymo de -infinito, e expl'imia tambell1
a me ma cQusa que depois se chamon absoluto. Entl'etanto
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estas tres noções devem ser distinguidas; o infinito refere-se
á gmndeza, o absoluto á erI?istencia, o perfeito á qualidade.

Distinguimos em todos os seres differenças de qualidade ou
de perfeiçilo. Emquanto essas qualidades têm limites, e é pas
siveI imaginar outras superiores, é isso o que chamamos im
pe?'feíto ; quando, pelo contrario, suppomos a qualidade ou
o valor de ser elevado ao absoluto, é o que chamamos o perfeito,
que em ling'uagem apropriada sópóde ser Deus.

Operfeito nilo é, pois, bem como o infinito e o absoluto, urna
noçilo negativa; o imperfeito é que é uma degl'adaçllO do
perfeito, e nilo o perfeito uma extensilo do imperfeito (189).



CAPITULO II

o Scepticismo.

Acabamos de resumir e de analysar as mais importantes
noçOes metaphysicas e alguns dos principios oriundos de
taes noçOes. Estas, porém, fazem parte do nosso entendimento:
terão alguma autoridade fôra dahi? E este entendimento
será cap~;I, de conhet.:er seja o que fôr que não lhe esteja
dentro? E será constituido por leis? Em uma palavra, existe
uma nrdade? O sujeito que conhece tem um objecto sus
ceptivel de ser conhecido?

Ha dous modos de supprimir o objecto do conhecimento:
1.0 recusar a autoridade absoluta do sujeito para qualquer
ordem de conhecimento; 2. 0 reduzir o objecto ao propriú su
jeito. No primeiro caso, não existe, de f6rma alg'uma, a ver
dade ; no seg'undo caso existe a verdade, mas s6 relativa
mente ao sujeito. O primeiro destes systemas é o scepticismo,
o segundo o idealismo.

647. O scepticislUo" - A questão do scepticismo per
tence indefferentemente á logica ou á metaphysica; demora
nos confins de ambas estas sciencias. Pareceu-nos de van
tagem sep9.rar da .logica toda a questão de controversia e
reservar este problema para a metaphysica 1.

A questilo, pois, é saber se existe a verdade, ou pelo menos
se a verdade é accessivel a uosso entendimento, se não ultra
passa as forcas da natureza humana. A esta questão se tem
respondido p'or diversos modos, dividindo-se õs philosopbos

Dissemos acima (291) porque devol
V.emos li metaphysica a questão do scep
bsmo . .Apro\'eitamos este ensejo para
Cazer Illençào de duas obras recentes que
tratam deste assumpto : a Certelta ",erol,

por li!. Olle-Laprune, e a Certeira a a8
{órmas recentes do sceptismo por 111. Robert.
proCessar na Faculdade das leJtras de
Rennes, 1880.
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em tres grupos; aflirmam uns que existe para o homem a
verdade: são os dogmaticos,. outros, que nllo existe e nem
p6de existir: são os scepticos,. outros, finalmente, tentaram
tomar um meio termo e estabelecer um accordo entre estas
duas opiniões extremas: são os p?'obabilistas.

O dogmatismo consiste em aflirmar, nM que o homem não
p6de enganl:ir-se, mas que nem sempre se engana j que a
intelligencia humana, quando obedece fielmente ás suas 'leis
naturaes, é feita para a verdade~ O scepticismo recusa á
intelligencia semelhante faculdade. Emfim, o probabilismo
sustenta que nada ha absolutamente verdadeiro, absolutamente
certo, mas que ha cousas mais provaveis umas que outras: é
a doutrina de Cicero e da nova Academia.

648. Pl-obabilismo.- Ponhamos' de parte, por agora,
esta terceira opin~ão, que não passa, realmente, de tim scepti~

cismo inconseq uen te e r.ontradictorio. Com effeito, se não
existe certeza, não p6de haver probabilidade. O que é proba
bilidade, senão o estado do espirito que mais ou menos se
approxima da certeza? A probabilidade em si nada é : não é,
como a certeza, ou a duvida, ou a ignorancia, um estado ab·
soluto, definível por si U!esmo: é apenas uma relaçlto, e uma
relaçãO com a certeza. E por si mesma variavel, moveI, re~

lativa; mas suppõe um ponto fixo, \lma medida constante,
um termo de comparação absoluto. Dizer que uma cousa é
mais provavel que outra é dizer que tem mais que outra os ca~

racteres da verdade: sabemos, pois, quaes são esses caractel'es
da verdade. Se nada é verdadeiro, nada é provave!. Se nossas
faculdade:s são essencielmente eog'anadoras, nllo temos razões
para dar-lhes credito mais em um caso do que em outro; e a
unica disposiçãO leg'itima é a duvida absolu~a. Para medir a
pl'obabilidade são indispensaveis faculdades nilo s6 veridicas,
mas finas e delicadas. Desde então, se sois fm'cado a admittil'
lhes o testem unho, porque nilo ligat'-lhes inteira confiança?
Porq ue esta meia r.rença, esta meia verdade? Sem duvida
podeis ser probabilista a respeito de talou tal questão, em tal
ontai caso; mas não quanto ao principio, e aqui s6 se trata do
principio do conhecimento. O verdadeiro debate é, portanto,
entre o dogmatismo e o scepticismo.

Examinemos os differentes argumentos expostos pelo scepti
cismo.

649. Objecções scepticas. - Podem-se reduzir a
quatro os factos que concorrem para se p.ôr em duvida li
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veracidade da intelligencia humana: 1." a ignorancia ; 2." o
erro; 3." a contradicção; 4." a impossibilidade absoluta para
a intelligencia humana de demonstrar· se a si mesma sem
circulo vicioso: é o que os antigos chamavam o diallele.

650. L I~nOl·aneia humana.- cc Não sabemos tudo
de nada», disse Pascal. Com etreito, não é difficil provar que
nossa intelligencia está encerrada em limites estreitos. &em
embargo dos progressos da sciencia, jámais conhecemos senão
as partes: o todo eseapa-nos. Ora, todas as verdades enca
deiam-se; todas as ~ousas, diz Pascal, são causadas e cau
santes. Tudo tem relação cam tudo. Log'o, quem não conhece
Q todo não conhece n-ada. A sciencia humana, s6 porque é
incompleta, é infiel. Toda verdade parcial apena.:; é relativa.
Só a verdade completa é absoluta. Ora, e5sa é superior a todas
as forças humanas.

651. II. O e."I"O.- Não s6 a sciencia do homem é limi
tada, mas além disso transvia-se muita .vez ; não s6 não póde
dar um passo sem vir esbarrar com os limites intransitaveis da
ignorancia, mas além disso cae no erro; até em cousas que
elle póde attingir, e que suppõe saber, toma a cad l instante
o falso pelo verdadeiro. Á vista, porém, de SUll propria con
fiSSãO, se o homem se engana algumas vezes, quem nos asse
gura que elle se não engane sempre? Quando effectivamente se
engana, não crê estar de posse da verdade? Não está con
victo de que se não engana? Pois que ninguem se engana
voluntariamente, o erro voluntario não seria erro, maS men
tira. Quem nos afiança, então, que não estamos em erro,
ainda quando estejamos de posse de uma certeza completa,
pois que tinhamos a mesma certeza em casos em q.ue viemos
depois a saber que estavamos em erro?

A este argumento geral prendem-se alguns subsidiario",
que apenas são corollarios ouapplicações particulares. São os
que se tiram dos er1'OS dos sentidos, da vigilia e do somno, da
razão e da lo-ucu?'a.

a. E1'ros dos sentidos. Vimos acima (1:t9) quaes os factos que
se designam por este nome. Toda a gente conhece os exemplos
celebres invocados pelos scepticos: a torre quadrada que á
distancia parece redonda; o remo quebradO' n'agua; oca·
minha que anda qnando viajamos em carro, e o rio que foge
quando estamos embarcados; a bola que parece dupla quando
a temos em nossos dedos cruzados, etc. Como ter (;onfiança
em testemunhas que se desmentem assim umas ás outras?
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b. Vigília e somno. Os sonhos tambem vêm depôr contra
nossas faculdades. Com effeito, quando sonhamos, suppomos
vêr em torno de nós objectos reaes, tudo como na, percepção
exterior, e no emtanto esta realidade apparente é uma illUSão.
Porque o que chamamos vigilia não seria tambem uma especie
de somno? Porque as percepções de nossos sentidos não se·
riam sonhos?

c. Razão e loucu1'a. Emfim, os que são denominados loucos
não percebem que o são: somos nós que os chamamos assim.
O que nos prova que nossa razão não é loucura? O louco julga
ter razão, o homem de juizo julga tel-a igualmente 1.

652. III. Contloadicções tIo espirito humano.
- Eis-nos chegados ao mais celebre argumento do scepti
cismo, aqUf1l1e a respeito do qual os scepticos de todos os tem·
pos insistiram porfiosamente, e que MOIltaigne em particular
desenvolveu com tanto espirita em seu famosu capitulo inti·
tulado Apologia de Raymundo de Sebonde (Essaís, liv. II.
ch. XII) : é o arg'umento derivado da contradicção e da di
versidade das opiniões humanas. Pois que o homem, dizem os
scepticos, pretende conhecer a verdade, corno suçcede que
não seja a mesma para todos, que um julg'a verdadeiro o que
o outro julga falso? Não póde haver senão uma unica ver
dade, e ha mil opiniões sobre todos os assumptos passiveis
ou imaginaveis.

Este argumento se decompõe da maneira seg'uinte :
a) Os homens se contradizem no tempo. Isso é evi

dente: o homem muda de secuio para seculo, a humanidade
se transfigura. Os gregos e os romanos não tinham as mes
mas opiuiões que nós temos. Admiravam o suicidio e o ty
rannicidio, e nós os repudiamos. Ignoravam o duello, que'a
moral condemna hodiel'llamente, mas que a opinião &.bsolve.

b) Os homens se contradizem no espaço. « Tres gráos de
elevação do palo derribam toda jurisprudencia, um meridiano
decide da verdade... Chistosa yerdade que um rio ou uma
montanha vomita. Verdade para aguem dos Pyl'ineus I erro
para além. » (Pu-scal, Pensées, art. III, ed. Havet. )

c) Os homens se contradizem no que respeita á materia.
As divisões têm logar sobre todos os assumptas : em religião
primeiramente, depois em moral, em philosophia; por toda
8 parte discussãO, por toda a parte discordancia. Ao mesmo

1 No qUe respeita ao desenvolvimento desles argumentos, vide a P.-imel:ra Ille
dija~o de Descartes.
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tempo e no mesmo logar não ha dous homens que pensem do
mesmo modo a respeito de todos 0:3 assumptos.

d) Contradicção no proprio individuo. Cada homem se
contradiz constantemente, já sob o influxo da idade, já do
clima, das estaçõe', do estado de saude, etc.

e) Contradicção das faculdades. Nossas faculdades se con~

tradizem entre si: os sentidos contradizem a razão; contra
dizem-se uns aos outros; a razão se contradiz: exemplo, as
antinomias de Kant 1. « Qnem desembrulhará esta meada? »
diz Pascal.

653. IV. O diallele. - O scepticismo não pára aqui.
Tem em reserva um derradeiro e invencivel argumento:
é a impossibilidade para a razão de demonstrar-se e defen
der-se sem fazer circulo vicioso. Com effeito, como se defen
deria a razãu, senão com ?'azões? Estas razões, só as póde
tirar de si mesma, busca ndo·as em sua propria substancia,

. finalmente obedecenuo ás suas leis natlJaes. Ora, são justa
mente essas leis que estãú em controversia. Semelha a razão
uma testemunha cuja veracidade se puzesse em duvida, e
que para provaI. a não tivesse outra autoridade mais que seu
proprio testemunho. De modo que ahi ba uma inevitavel
petição de principio. O que Montaigne ex.prime assim:

Para julgar das apparencias que recebemos dos objectos, seria preciso
um instrumento judicatorio. Para verificar este instrumento, nos é preciso
novo instrumento: .eis-nos em embaj·aços.

Outro vicio do arg.umento é ir ao infinito. « Nenhuma
razão se estabelecerá sem alguma razão. Ei&-nos ds ?'ecuadas
até ao infinito.») E', pois, inteiramente impossivel á razão
provar que é a razão. Descartes reproduziu esta objecção sob
a fórma celebre do deus enganadO?'.

654. Discussão dos a."gumentos dos see.ttieos.
- Taes são os argumentos dos scepticos. Critiquemol-os um
após outro:

655. r. Resposta li objecção de.·ivada da igno
.·aneia.-Porque o homem não sabe tudo, querem que
elle nada saiba. Eis a resposta que Descartes dá. a esta

1 As antinomias de Kant são as con- mundo começou, o mundo Jlão come~ol1,
tradicçôes da razão relativamente a cerlos etc. Vide mais adiante (692, 696).
problemas metapbysicos j por exemplo: o
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objecção: (( Se considel'&is, diz elle, que, s6 havendo uma
verdade de cada cousa, quem quer que a encon tre sabe tanto
quanto é passiveI sabel' a tal respeito, uma criança instruida
n'iS mathematicas, tendo feito uma addicão conforme as
regras, p6de asseverar haver achado, no tocànte á somma que
examinava, tudo quanto o espirito humano poderia nchar. »
Em outros termos, em todas as sciencias vai-se progTeBsi.'
vamente, passo a passo, de uma verdade para outra. Ora,
a ignorancia em que estais da segunda não faz com que
ignoreis a primeira. A segunda theoI'ia não. destroe a theoria
precedente; p6de-Ihe addicionar novas luzes, encheI-a de
mais claridade, mas ao mesmo tempo a confirma. R' verdade
que a ig'norancia p6de facilitar e fazer ligeÍl~amente admittir
inducções precipitadas; mas o numero dessas inducções mal
justificadas diminue á medida que a experiencia dos homens
se fortifica e melhoI' sé practicam as regms do methodo. Não
carecemos, pois, de saber tudo para ficarmos seguros de que
sabemos exactamente e com certeza alguma cousa. Exigir do
homem que abranja tudo de um s6 hlllce de olhos e pôr a
verdade a tal preço,' não será exigir da fraq ueza hu~ana

aquillo de que s6 a grandeza de Deus é capaz?»

656. II. RCSl)osta ia. objcc~ão dCI'ivada do
CI·I·O.- A segunda objecção é tirada do erro. Resume-se
assim: pois q ue o homem se engana algumas vezes, não
p6de enganar-se sempre? Responderemos:

a) O erro suppõe a verdade. Oom effeito, a idéa de falso
é essencialmente relativa: tem um sentido quando existe
alguma cousa de verdadeiro; se nada é verdadeit'o, nada é
falso; e por conseguinte ilão ha erro. Oomo chegariam os
homeos a saber que se enganam em certos casos, se não
houvessem reconhecido que em outros não erram? Falia-se,
por exemplo, dos erros dos sentidos, das illusões de optic-a:
como sabemos que são erros e illl1sões, senão por compara
Ção com o que não é erro nem íllusão? A gente engana-se
raciocinando: mas isso prova exactauiente que ha c0D:dições
nas qUlies não erra; estas condições conhecidas do racio
cinio verdadeiro são o que nos autoI'isa a julgar que talra
ciocinio é falso.

b) Sendo assim o erro a prova de que existe a verdade,
como é que o homem erra? Pelo máo emprego de suas facul~

dades (445). Notemos, antes de tudo, que as fac~ldade8
primas, aquellas que nos fornecem todos os materiaes de
llOS~OS cOlJheci:nentos, SãO em ~i mesmas infalliveis. O err.o
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está iõempre na consequencia, isto é, na inducçlto e na de·
ducção (446) : estes dous processos, tomados intrinsecamente,
são tão legitimas como as faculdades primas; são processos
excellentes, toda vez q ue nada lhes altere o legitimo exer
cicio, mas a sensibilidade e a imaginação "Vêm falsear~lhes os
resultados. A tomar as cousas de um modo absoluto e pura
mente theorico, seria passiveI evitar qualquer erro, limi
tando·se o homem a a:ffirmar quer os primeiros pr-incipios,
quer os dados immediatos da experiencia, e a tirar-lhes as
conseq uencias pela mais escrupulosa Qbservan~ia das regras
da inducção e ela deducção, Mas este meio s6 é prati
caveI na sciencia: no curso ordinario da vida a gente vê-se
forçada li a:ffirmar muito e muito depressa, para ter certeza
de haver applicado com rigor as lei:! do raciocinio. Entre
tanto, se não podemos attingir uma infallibilidade completa,
ao menos é passiveI approximarmo-nos: e não é collo
cauda na mesma linha o erro e a verdade, mas, pelo contra ..
rio, notando com cuidado os signaea que nos ensinam a dis
tinguir um de outro, em uma palavra applicando tão ri
gorosamente quanto passiveI a regra de Descartes, ( s6 ad
mi ttir como verdadei ro aquillo que nos pareça evidentemente
tal» •

c) Acabamos de fallar do erro em geral: poder-se-hia ap
plicar as mesmas considerações ás diversas especies de erros
e em particular aos erros dos sentidos. Já fizemos vêr ( 129 )
que estes erros nlio são imputaveis aos ~entidos propriamente,
ma!) á interpretação que fazemos de seus dados. Em "Vez de
dizer com Descartes: Os sentidos nos enganam algumas
vezes, logo podem enganar-nos sempre; cumpre dizer: Os
sentidos nunca nos enganam, toda "Vez que nos confiamos
unicamente em seu testemunho, e nada mais lhes acrescen
tamos.

d) Objecta-se mais a di:fficuldade de distinguir a "Vigilia
do somno. Faz·se observar que durante o sonho acreditamos
na realidade dos object.os ficticios com a mesma fé e a. mesma
certeza que durante a vigilia nos objectos reaes que nos cer
cam. Mas, em primeiro lagar, não se póde negar que haja
uma presnmpção legitima a faVal' do estado de vigilia. Com
effeito, a claridade é muito maior quando estamos acordados
do que quando sonhamos.. Incoherencia de percepções, con
tradicções flagrantes, o vago das concepções: taes são os
caracteres do sonho. Pdo contrario, cOllsciencia clara e dis
tincta de tudo o que se passa f6ra do n6s, ligaçilo e coherencia
das percepções, respeito ao principio de contradicção: taes

JANET, Philosophia. T. 11.- 16
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são os caracteres da vigília. A vigília já é, pois, s6 por isso,
superior ao sonho. Demais, como o dissemos, o sonho é apenas
uma reminiscencia, um reflexo do estado de vigilia; esta, pelo
contrario, suppõe uma percepção primeira, immediata da
realidade: não p6de, pois, confundir-se com aquella. Se a
Jlropria vigilia fôsse um sonho, seria preciso suppôr por ana·
lugia uma vigilia anterior da qual seria o sonho, e uma
outra ainda antes della, até chegar por fim a uma ver
dadeira vigilia. Porque não admittit· como tal precisamente
essa em que estamos?

e) As mesmas observações quanto á distincção da loucura
e da razão. A razão é para a loucura o que a vigilia é para
o sonho. De uma parte incoherencia e desordem, de outra a se'
quencia e ligação de percepções. Até no caso em que a lo ucura
tem certo seguimento existe sempre desaccordo com o meio ex
terior. A razão, pelo contrario, está essencialmente em accordo
quer comsigo mesma, quer com o meio. Demais, como reco·
nhecemos que um homem é louco senão comparando seu estado
com o estado daquelle que uão o é? Logo a razão é uma me·
dida que serve para determinar a loucura. Se toda a gente
é louca, ninguem o é.

657. Resposta a'i objcc~iio til'ada lIas contl'a~

dic~ões necessal'ias.- O mais imponente dos argu
mentos dos scepticos, o gual intimamente se liga ao prece
dente, mas que se póde distinguir e ser considerado em si
mesmo, é. o que se deriva da oppOsiÇãO e da contradicÇãO das
opiniões. P6de-se responder de dous modos a este argumento:
1. ° estabelecendo que essa opposiÇão não é absoluta, que os
homens não estão em desaccordo sobre todas as cousas;
2.° mostrando que a diversidade das opiniões nem sempre é
uma causa e uma prova de erro.

l.0 Em pl'Ímeiro logar, se os homens absolutamente nada
tivessem de commum, como poderiam entender-se e formar
sociedade? Sem algumas noç0es communs, como compre·
hender a palavra, a educação, a discuSSãO, el!l summ<'l, todas
as operações de nossas faculdades sociaes? E necessario que
os homens partam de alguns principias communs. Demais,
pois que existe entre os homens uma conformidade incontes
tavel de organisação physiça, é natural induzir-se que existe
tambem uma conformidade semelhante eutre suas faculdades
intellectuaes e moraes.

Eis ahi uma primeira presumpção que os factos vêm con
firmal'.
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a) Todos os homens têm os orgãos dos sentidos, e os mes·
mos orgãos. As proprias excepções confirmam a regra; por·
quanto provam que as percepções são devidas á existencia
desses orgãos. Ora, todos os homeus aCl'editam nos dados dos
sentidos e estão "persuadidos da existencia objecti va das cousas
materiaes. As duvidas que se levanta.m a respeito dessa exis~

tencia são totalmente especulativas, e os scepticos 13110 os
primeiros a esquecel' seu systema na pratica. Demais, todos
os dados dos sentidos são identicos. Haverá homem que não
tenha a noção de Axtensão? Haverá algum que não tenha a
noção da solidez, da resistencia, do peso? Não haverá noção
da. CÔl', do som para aquelles, pelo menos, que têm olhos e
ouvidos? A sensacão do sabor não é tão essencial ao homem
como a propria nutrição? As differenças podem ~ersar sobre
talou tal cambiante de sensação, mas não sobre apropria
sensação. Eis ahi, pois, já um fundo solido, commum a
todos os homens.

b) O mesmo succede com as noções de consciencia. Nin~

guem duvida de sua propria existencia. Sabem todos o que é
a dôr. Ninguem ignora a differença entre a esperança e o
pezar. Todos sabem o que é pensar, raciocinar, querer, nlto
com a precisãO do psychologista, mas de um modo sufliciente
para applicar essas expressões com justeza, quando s6 se
trata da pratica.

c) Emtim uma terceira categoria de noções universalmente
reconhecidas são os principios da razão, não sem duvida sob
sua f6rma abstracta, como são expresflos nas escolas, mas de
maneira inteira::nente pratica, que não é menos segura.
O camponez não diz que o que é é, mas sabe muito bem que
sua casa é sua casa e que seu campo é seu campo. NãO diz:
todo o phenomeno tem sua causa, mas sabe muito bem que,
se sua vacca desappareceu, é porque alguem a roubou. Ha,
pois, communhão de razão, como o disse Fénelon: « A mesma
razão que me ensina que dous e dous são quatro ensina a
mesma cousa, neste momento, na China e no JapãO».

d) Assim como o fundo commum e primitivo de todos os
nossos pensamentos é identico em toàos os homens, assim
t~mbem os processos elaborados sobre taes subsidios para en
rIquecer nossos conhecimentos estão sujeitos a leis jdenticas.
A inducção e a deducção têm leis determinadas pela logica ;
ora, estas leis são as mes·mas para todos os espiritos. Sem
duvida, os homens nem sempre as applicain conveniente~

mente, mas o defeito não é de nossas faculdades; e a logica
demonstra as causas de nossos erros ao II1esmo tempo que
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explica as leis da verdade. E', pois, o entendimento consti·
tuido pela mesma f6rma em túdos os homens.

e) Se dos principias ou das faculdades passarmos aos co
nhecimentos e ás doutrinas, ainda veremos q.ue ha infinita
mente mais aecordo do que se diz. Isso é eviaente antes de
tudo lias scienciaa. Todos os sabias estão de accordo em geo'
metria e em mathematicas ; todos o estão igualmente quanto
ás leis da physica e da chimica. Sem duvida, este accordo é
menor nas outras sciencias, por serem mais recentes, menos
adiantadas; de mais, este accordo não é o mesmo em todas
as partes da sciencia, conforme são mais ou menos bem esta
belecidail; p6de·se, porém, aflirmar que nas sciencias ha um
numero consideravel de verdades das qllaes não ha duvidar.
E' principalmente na ordem moral e philosophica que se in
voca o argumento da contradicÇãO humana. Mas ahi mesmo
p6de-se assignalar a existencia de g'rande numero de verdades
universalmente admittidas 1,

2.° Mas, ainda quando se admitta que a opposiÇão e a di
versidade das opiniões humanas sejam tamanhas como se
pretende, cremos que não ha como tirar dahi um argumento
contra a razão humana. .

a) Notemos primeiramente uma confissão que de orilinario
se faz entre. os costumes e as opiniões. Convem ntlo con
fundir a diversidade dos usos e costumes com a das crencas e
dos juizos. Um effactivamente só se refere ao procedimênto,
a outra á verdade. Com effeito, comprehende-se que a diver
sidade dos climas e dos temperamentos traz habitas diffe
rentes: isso nada prova contra a certeza. Porque os arabes
se vestem de branco, ao passo que nós preferimos o trajo preto,
qúe re1açao tem isso. com a verdade? Povos commerciantes
devem ter usos differentes dos povos cultivadores, os povos
maritimoR outros costumes que os povos continentaes; sem
duvida, destas differenças de costumes podem resl11tar diffe
renças de opinioes, mas a differença de costumes deve ser
excluida do debate.

b) A diversidade das opiniões seria, talvez, um argumento
contra a certeza, se fÔ3se apenas diversidade e contradicção ;
é outra cousa: é desenvolvimento e progresso. As idéas de
uma criança não sao as de um homem; é isso uma contra
diQÇão ? Nao, certamente; porque o homem, á medida que

1 Já desenvolvemos longamente este cap. IV: da Uni'vel'sidade das noções fAO-

principio em nossa Moral. (Vide liv. lIJ, raes.) Para. ahi remettemos o leitor.
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vai tendo experiencia, deve tambem saber mais e melhor que
a criança. O que é verdade a respeito do individuo é verdade
a respeito da raça humana. Em cada época da historia, vêdes
opiniões que desapparecem e outras que lhes succedem j mas
verificareis tambem que muita vez esta differença resulta de
um progresso real, que continúa de geração em geração, não
obstante algumas alternativas e oscillaçoes. Dantes acredita
va-se em feiticeiros; hoje já se nã.o lhes dá credito: será uma
contradicção? NãO; é a passagem do erro para a verdade.
O mesmo succede com todos os progressos sociaes: abolição
da escravidão, aboliçãO da tortura, aboliçILo de sacrificios hu
manos, substituição da polygamia pela monogamia, etc.

c) Demais, o erro nem sempre é absoluto, pMe conter
uma parte de verdade 1. Donde se segue q ue a opposiÇãO das
opiniões e dos systemas, muita vez, não é mais do que uma.
opposiÇão nos modos de entender; ninguem está. completa.
mente em erro, ninguem tem completamente razILo. Isto é ver·
dade, sobretudo quanto aos systemas philosophicos, nenhum
dos quaes é completamente erroneo. Dahi a celebre maxima
de Leibniz: « Todos os systemas siio verdadeiros no que
aflirmam e falsos no que negam )to

d) Finalmente pMe-se dizer que os homens differem muito
menos pelao applicaçOes que fazem dos mesmos principios do
que quanto' aos principios. Assim se diz que a lei moral
diirere prodigiosamente de povo para povo, mas o que varia
são as applicações, porque em todos os paizes ha moral e de
veres, gente que é louvada e vituperada, acçOes que sILo
approvadas e que são reprovadas, etc. Os homens podem nILo
concordar a respeito da causa de 11m acontecimento; mas re
conhecem todos que ha uma causa.

e) Quanto ás contradicçoes que se manifestam em !1,m mesmo
seculo, de povo para povo, explicam-se com ~s que se dILo de
seculo para seculo. Por uma parte os povos ss.o mais ou
menos esclarecidos, e uns em relaçã.o aos outros silo como as
crianças e os velhos. Cumpre distinguir a diversidade dos
costumes e das opiniões. Finalmente, quanto mais se escla
recem os povos, mais se vê que attingem o mesmo estado de
opiniões e de pensamentos.

f) Quanto á contradicÇãO de cada individuo comsigo mesmo,
explica-se, já pelo progresso da idade, já pela intervenção da.

1 Pôde ser exagerado dizer que todo de'e:<cessivo em dizer que isso é verdade
o .rro contém uma parte de verdade (Bro- para. um grande numero de erros.
cbard, do Erro, pag. 130); mas nada ba.
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sensibilidade na intelligencia. Emfim, se considerarmos a pre
tensa oPPOSiÇão de nossas faculd·ades, a analyse nos mostrará
que tal opposiÇão só existe apparentemente, e que procede
de invertermos li. ordem das faculdades e as empregarmos
fóra de sua competencia. Applicadas nos limi tes de sua legi
tima jurisdicçllO, nunca se contradizem.

658. •Iesposta ao al'gumento (lo diallele.-S6
nos resta discutir o ultimo argumento dos scepticos, o que
imputa á razllo um circulo vicioso inevitavel todas as vezes
que ena quer demonstrar-se a si mesma.

Em primeiro logar, este argumento presta-se á retorção:
porquanto, se a razão é suspeita quando se defende, tambem
o é quando se ataca; effectivamente, os scepticos servem-se
da razão para combateI-a, assim como os dogmaticos para
justificaI-a. Para ser 'consequente, deveria o scepticismo duvi·
dar de seu scepticismo, e duvidar até de sua duvida, e assim
ao infinito. Deixemos, porém, taes subtilezas aos philosophos
da antiguidade. Vamos direito ao argumento. Não se póde,
dizem, justificar a razão, uma vez que tenha sido posta em
questão. Seja; mas com que direito pol.a em questão?
Quando se oppOe tal objecção, tal argumento, sem duvida
ha ensejo para discussão; mas a razão em si mesma está
fóra de questão: serve tanto para a defeza como pára o ataque.
Existe em ambas as partes um terreno neutro; invocam-se
factos, interpretaveis por meio de m,ethodos autorisados. Se,
porém., se vai mais longe, h:Lnçando-se culpa, não a tal uso
da razão, mas á propria razão, em que se funda semelhante
duvida? De que serve discutir uma suPPOSiÇãO puramente
gratuita? Não fano aqui das contradicçoes imputadas á razão,
de seus ~rros! de suas ignorancias, objectos dos argumentos
precedentes: fano da sua duvida toda especulativa que con
siste em dizer a si mesmo: Quem me prova que minha razãoé
legitima e veridica? Quem me prova que, se ella fôsse consti
tuida de outra fórma, não veriamos as cousas diversamente?
Esta supposiÇãO é que é inteiramente gratuita; é uma hypo
these chimerica e hyperbolica. Força é reconhecer com Jouffroy
que semelhante duvida é insoluvel; mas tambem é mister
reconhecer que é praticamente impossivel: porquanto nin
guem póde pensar com outra razão que não seja a razão hu
mana, e, ainda quando o homem a obriga a comparecer pe
rante seu tribunal, é ainda, é sempre perante o tribunal de
sua razão.

Quererá isto dizer que não nos possamos elevar á idéa
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de uma razão superior á nossa, e a qual fôsse em relaçlto a
n6s o que nossa propria razão é em relaçlto á intelligencia
dos animaes? Não. certamente, e podemos mui bem convir
em que a intelIigencia humana veria as cousas por modo mui
diverso do que vê, se se tornasse a intelIigencia divina. To
mando, porém, esta hypothese, estamos bem longe de lançar
a duvida sobre a razão inteira; porquanto é exactamente
quando se consulta a si mesma que ::t razão enxerga seus
limites, e é tambem adquirindo consciencia de si propria em
sua substancia que elIa se concebe sob a f6rma de uma in·
telligencia absoluta e infallivel. Em uma palavra, é a parte
mais elevada de nossa razão que poe em questão Seu em
prego inferior; é, pois, ainda em E:i propria que encontra: um
ponto de apoio para elevar-se acima de si propria.

55\:). Critet'ioln da cet"tez.a.-A disc:llssão do scepti
cismo prende-se com a questão do criterium da certeza. Enten
de-se por criterium, (de "plvw,julgal') o indicio ou signal por
onde se distingue uma cousa de outra. O criterium da cer-

. teza ou da verdade seria assim o signal pelo qual se reco
nhecesse que uma cousa é verdadeira, tendo-se o direito de
estar cer~o disso.

Muitas especies de c1,ite?'ia têm sido propostas. Os princi
paes s!lo: 1. o O consenso universal; 2. o a ve1'acidade divina;
3.o o acco1'clo do pensamento comsigo mesmo; 4.o a evidencia.

a) Consenso universal.- Este systema foi sustentado por
Lamennais em seu Essai sur l'i,ndifTe7'ence en matie7'e de
1'eligion 1. Consiste em dizer que a ralião individual do
homem é essencialmente erronea e impotente, mas que a
verdade resulta do accordo de todos os homens em seus jnizos.
O autor concorda s6mente em que, quando se trata de sciencia,
se requer apenas o accordo dos homens competentes. Este
systema, ha muito tempo abandonado, dá logar ás seguintes
objecçOes: 1.' Se cada homem em particular é incapaz de
conhecer a verdade, como todos os homens reunidos pode
riam attingil-a? 2,' Por que meio nos certificarmos do con
senso universal (por exemplo, da existencia dos outros homens,
de sua aflirmação, etc.), senão mediante as proprias facul
dades, a respeito das quaes começou a nossa duvida?

b) Ve1'acidade divina.- O principio da veracidade divina
foi proposto por Descartes juntamente com o principio da

1 Tentativa soltre a indifferença em materia de religião.
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evidencia. Cuidando fortificaI-os um pelo outro, Descartes,
gyrava, realmente, em um circulo vicioso. Dens, diz elle,
nito se engana: é infaUivel; não mente, porque é perfeito;
logo não nos póde enganar. Ora, como foi. EUe quem nos
deu nossa razão, esta não nos póde enganar, quando lhe
observamos as. leis. Suppondo que esta doutrina podesse
effectivamente servir para defender a razão humana contra
os ataques do scepticismo, não nos poderia fornecer um ver
dadeiro criterio, pois que não nos ensina, para cada caso
particular, em que consiste o uso legitimo da razão. Seria
mister sempre addicionar-Ihe o criterio da evidencia. Além
disso, porém, se não acreditamos em primeiro lagar em nossa
razão, em que nos fundaremos para a:ffirmar a veracidade de
Deus e até sua existencia ?

Ambos os criteria precedentes são exteriores á verdade:
ora, todo criterium deste genero cahirá sempre sob a objecção
do c.irculo vicioso: porquanto, destinado a garantir o uso da
razM, terá sempre necessidade deIla para ser verificado ou
provado.

3.o Accordo do pensamento comsigo mesmo. - Este cri~

terium, que foi proposto algumas vezes por Leibniz, tem
sobre os precedentes a vantagem de ser um criterio inte?'?'W
inherente á propria verdade. Mas cae por sua vez .sob as
objecções seg'uintes: 1.' Para reconhecer que o pensamento
concorda ou não concorda comsigo mesmo, é preciso que em
nós e~ista primeiramente uma faculdade de distinguir o ver
dadeiro do falso, de notar a contradicção e a não contradicção ;
porque, se minha razão era essencialmente erronea, quem me
prova que eUa não me fizesse vêr contradicção onde não a ha?
~.' A contradicÇãO é, de certo, uma prova de que um pensa
mento é falso; mas a n~o contradicÇãO não prova que um pensa·
menta é verdadeiro. Hl1 muitas proposições não - contra
dictorias que nl10 são verdades. A não contradicÇãO é·o signal
do passiveI, não do real.

4. o Evidencia.- O unico cri terio passiveI é a evidencia.
Mas poder-se-ha chamar a evidencia um c?'iterium? Se o
criterio é um signal, deve haver differença entre o signal e a
cousa signifi~ada. Ora, a evidencia não se distingue da ver
dade; é a propria verdade emquanto se manifesta no espirito.
Tem-se todavia muitas vezes objectado ao criterio da evidencia.
Não é certo que tudo o que é claro e distinct0 seja verdadeiro.
As cousas mais evidentes podem ser contradictas pela expe~

riencia. Esta objecçãO póde recahir contra o criterium de
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Descartes, tal qual foi entendido algumas vezes, mas não con
tra o principio da evid.encia, tomado intrinsecamente. Com
effeito, Descartes collocava-se principalmente no ponto de vista
da evidencia matp.ematica ou racional; mas o que nós cha
mamos evidencia é tanto a evidencia de facto como a evi
dencia de razão, e apropria experiencia é demonstrativa sÓ
porque torna evidente a existencia de um facto que era con
testado. Por exemplo, a experiencia de Pa~cal a respeito de
PIlY de Dôme tornou evidente o facto do peso do ar.

Em resumo, a verdade comprova· se a si propria: como o
disse Spinosa: « Quem duvida de suas idéas claras e dis
tinctas é um doente: não carece de um philosopho, mas d€l
um medico ». .

Por consequencia, consideramos como fóra dos ataques do
Bcepticismo a propria razão, em sua substancia, em seus
processos naturaes, em suas leis essenciaes. Tudo cifra-se em
conhecer essas leis e applical-as coüvenientemente. E' o que
nos ensina a logica.



CAPITULO III

Do idealismo.

Vimos que ha duas maneiras de supprimir o objecto do
conhecimento: uma negando absolutamente qualquer facul
dade de conhecer por parte do sujeito; - a outra deduzindo
o objecto ao sujeito: O primeiro é o scepticismo; o segundo é
o idealismo.

660. Idealismo em gel"al.- O idealismo 1, tornado
em g'eral, deve ser definido: todo o systema que reduz o
objecto do conhecimento ao sujeito do conhecimento. Foi fuI'
mulada desta maneira: Esse est pe1'cipi; o ser das cousas
Cünsiste em ser percebido pelo sujeito pensante. Para com
prehender, porém, esta Joutrina, cnmpre resumir as diversas
formas que tomou nos tempos modernos. A exposiçãO philo
sophica confunde·se aqui com a exposiçãO historica.

661. Idealismo tIe Bet"keley.- O primeiro philo
sopho dos tempos modernos que teve uma noção clara do
idealismo foi Berkeley. Em sua opinião, o que se chama os
corpos, a materia, o mundo exterior, não tem realidade
objectiva. Com effeito:

l.0 Todas as qualidades da materia que chamamos qua
lidades segundas (sabor, cheiro, côr, som, etc, ) são apenas,
segundo todos os philosophos desde Descartes, as modificaçaes
de nosso proprio espirito.

2.° As qualidades p1'únas são :ii extensão e a solidez. Ora,
a extensão nunca é conhecida intrinsecamente, mas sempre

I o estudo e o exame das theorias
idealista.. parecem-nos derivar antes da
philosophia superior do que da elementar.

Como, todavia, estas theorias têm ob'ido
cerla aceitação em França ha algum tem
po, julgamos dever dar alguma idéa disso.
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por intermedio das qualidades secundarias; é, pois, relativa,
assim como aquellas. Quanto á solidez, s6 nos é conhecida
pela sensação ele resistencia, a qual em nada se disting'ue
das outras qualidades segundas.

3.° A substancia, ou materia que se suppõe existir nas
qualidades primarias ou secundarias, é um ser absoluta
mente incomprehensivel e inconcebivel.

Conclusão: pão existem corpos; s6 existem espiritos.
Tal é o idealismo de Berkeley, ao qual se deu a justa

denominação de immaterialismo.

662. Realhlade do mnnllo extel"ior.- O que se
chama o mundo exterior compõe-se de muitas especies de
seres, a saber: Lo os outroshomens; 2.° os animaes; 3.· os
vegetaes; 4.° os mineraes ou corpos propriamente ditos, que
são os materiaes de todos os outros.

Notar-se-ha, em primeiro lagar, que os arg'umentos de
Berkeley s6 versam contra os corpos, mas não contra os
espiritos. Nenhuma das razões por elle sustentadas alcança,
pois, a existencia dos seres conscientes, e, por consequencia,
a dos homens e dos animaes.

Pelo contrario, lw, razões certas para admittir a existencia
dos outros e;::piritos; 'essa existencia funda-se na ind uCÇão 1.

Com effeito, toda vez que ouvimos sons ou vemos movi·
mentos que são para nós a expressão de certos pensamentos,
devemos suppôr natGralmente que esses mesmos phenome
nos são produzidos por espiritos semelhan tes aos nossos; a
mesma inducção tem o mesmo valor, não obstante o que
diz Descartes a respeito dos animaes.

Ha, pois, pelo menos duas ordens de seres no mundo
objecti vo: os homens e os animaes. O eu não está 6 no
mundo; e, ainda quando não houvesse corpos, s6 pela razão
de que ha outros espiritos além do meu, ex.istem para n6s
objectos de conhecimentos além de n6s mesmos. Quanto a
esses, é falso dizer-se: Esse est percipi.

Passemos aus corpos propriamente ditos. A questão é
saber se a mesma inducção que nos força a acreditaI' nus
espiritos não fundamenta de um modo tão certo a existencia
dos corpos: é o que pensamos.

1 St. Mil, quo Ó inteiramente da opi
nião de Berkele)', no que respeita ú exis
teneia dos corpos, affirma que a existoneia

dos outros espiritos funda-se nas induc
ções as mais cerlas. (Mill. Exumei< de
Halllilton, eh, XlI.)
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Entre as sensações que dão a conhecer os corpos, uma
existe, em particula·r, que chamamos resistencia. Quando
tentamos continuar um movimento por nós começado livre~

mente, e encontramos um corpo, tal movimento é sustado
por esse corpo, ao qual damos o nome de obstaculo.

Então a resistencia é uma acção que podemos produzir
nos outros seres, assim como estes a produzem em nós.
Assim como elles nos resistem, assim tambem lhes resistimos;
obstamos-lhes, assim como nos obstam. Ora, assim como não
podemos resistir aos outros corpos sem produzir o qu·e cha
mamos um esforço, assim tambem devemos suppôr que a
resistencia que encontramos implica um certo esforço da
pal'te rio obstaculo, e, Sel em nós a força é a causa do esforço,
supporemos que ha força no que actúa sobre nós, pela mesma
razão pur que suppomos intelligencia onde vemos siguaes

. de intelligencia 1, A re~lidade objectiva dos corpos, consi
derada propriamente, quando se reduz á força, é, pois,

, estabelecida pela inducção. Quanto á realidade da extensão,
eBatl. é mais contestavel; mas não passa de uma questão secun·
daria e que, ainda quando resolvida negativamente, deixaria
subsistir a realidade do mundo material externo; e é tudo
de que se trata.

663. Itlealismo de Rume e tIe Stua.'t Ilill.
Phenomenislno absoluto.- Os argumentos que Ber
keley dirig'ira contra os corpos foram voltados por D, Rume
e sua escola moderna (Mill, Bain), nM s6 contra a reali.dade
do espirito, mas contra a realidade das causas e das sub
stancias. Só existe aquillo de que temos consciencia. Ora,
só temos consiencia dos phenomenos, e unicamente dos nossos
pheuomenos internos, por consequencia de nossas sensações.
A idéa de substancia não é menos obscura em nós do que
fóra de nós. O mesmo acontece com a idéa de causa em nós
acti va (186, 187). Estas duas noções devem reduzir-se:

1 Para tornnr este raClOClfilO maio
sensivel, ja demos, em outra parte, este
exemplo: ( Notamos que a materia é ca
paz de todos os modos de ncçilo que nttri
buimos ÍJ. força nos outros homens, e cujo
typo encontramos sm nós mesmos no es
forço muscular: tenção, tracção, p,·essão,
choque. Não devemos conclUJr por analo
gia que existe na mataria alguma. cousa
de semelhante ao que affirmamos com
certeza em nossos semelhantes? Luta com
no co \1m homem no escuro; durante a

luta se esconde porIdo em logar um ma·
nequim, contra o qual, sem saber, cOllli·
nuamos a lutar: esse mallequim que nOS
ofTEfece a mesma resistencia que o ho
mem nilo terá a mesma realidade que
elle? Os mesmos eQ'eitos nilo provam a
mesma causa? (Rel1ista dos dous v,1t"dos,
Mill e Hamilton, 15 Outubro de 18G9.)
H. Spencer apresento. um argumento in'
teiramente semelhante contra O idealismo
(P,·inctpes de psychologie, parto VII, eh.

:ltVH § 463).



no IDEALISMO 253-

uma á collecção, a outra á successão das sensacões. O eu
ou o espirito nã.o é senã.o uma resultante, uma 'abstracção,
um ser de razão.

664. Realidade do eSI)irito.- Já discutimos a dou
trina de Hame. E' impossivel considerar o eu como uma
simples resultante, como um resumo de phenomenos, um
«polypeiro de imagens» (Taine). Aquelles mesmos que deviam
sustentar semelhante doutrina. deixam escapar a confissão
de que isso é incomprehensivel e de que o eu é tão real como
a propria sensação.

« O facto de reconhecer uma sensação, diz St. Mill (C,'i·
tica de Hamilton, cap. XII, trad. fI'. p. 249), de nol-a reme
morar, é um facto de memoria o mais s.imples e o mais
elementar; é o laço que liga a consciencia presente á con
sciencia passada. « Creio de um modo indubitavel que existe
alguma cousa de real nesse laço, real como as proprias sen
wções, e que não é um puro p,'oducto das leis do pensamento.»

665. Kant.-I(lealismo t."anseendental.-Em
David Hame o idealismo degenerára em phenomenismo e
em s~epticismo. Ns,o s6 nada de causas nem de substancia,
mas ainda mais nada de leis, nada de necessario; tudo
reduzido a puras ligações- habituaes : por consequencia, nada
de sciencia. - -

Kant tentou arrancar a philosophia a este scepticismo e
substituil-o por um novo idealismo, a que elle deu o nome
de idealismo transcendental: eis as bases deste idealismo,
donde-nasceu a moderna philosophia alleC!lã.

O grande problema, diz Kant, é saber como o pensamento
concorda .com seu objecto. Não se trata s6mente dos corpos
ou dos espiritos, mas de todo objecto em geral.

Ora, s6 ha tres meios delse repreilentar a relação do pen
samento e do objecto:

1.° Ou o pensamento modela-se pelo objecto, e receben
do-lhe o cunho pera experiencia. E' o empi1'ismo.

2. 0 Ou ha accordo entre o pensamento e o objecto : as leis
de um estão conformes ás leis do outro. E' o que Kant
denomina a harmonia preestabelecida intellectual (ha1'mo
nia prmstabilita intellectualis).

3.0 Ou, finalmente, é o objecto que se modela pelo pensa
mento e toma-lhe a f6rma. E' o idealismo transtendental, é o
systema de Kant.



254 META.PHYSICA. E THEODICEA.

Elle rejeita o primeiro systema, o qual, excluindo toda
a noção à pr'ior'i, destroe desse modo, a seu vêr, as garantias
da sciencia, comprpmettendo-Ihea a certeza rigorosa.

Rejeita o segundo systema, porque, na hypothese de um
accordo preestabelecido entre o espirita e o objecto, não teria
o espirita, diz e11e, nenhuma garantia de tal conformidade
e limitar-se-hia a uma crença puramente subjectiva.

Resta o terceiro systema, a saber, que o objecto se mo·
dela pelo pensamento. E' este o systema que se trata
de tornar comprehensivel em termos succintos.

Todo o conhecimento compõe-se de dous elementos: a
mater'ia e a fór'ma.

A materia é dada pela experiencia: são os pheno~enos

objectos de nossas sensações (som, contacto, resistencia,
etc. ).

A fórma, pelo contrario, é fornecida pelo espirita. Com
effeito, o espirita tem suas leis: são estas leis que ordina
riamente consideramos como as leis do mundo real, mas
qne na realidade são unicamente as leis de n03sa intel
ligencia; porJ exemplo, espaço, tempo, substanoia, causa,
absoluto. Cada um destes conceitos preexiste, em nós, e
combinando-se com os phenomenos exteriores constituem o
que chamamos os oby'ectos.

A realidade objectiva resulta, pois, da applícação das
leis do pensamentO aos phenomenos: os primeiros são obra
da espontaneidade do espirita, e constituem o que chama
mos o entendimento; os' segulldos são as diversas maneiras
por que llOS impressionamos, e dependem da sensibilidade.
Se abstrahimos das leis do espirito os phenomenos que são
o objecto da sensação, formam apenas ml.õteria confusa e
indeterminada, um chaos. Esses phenomenos se coordenam,
se agrupam e se clas::iificam, tomando a fórma do nosso es~

pirito. Entram primeiramente na fórma do espaço e do
tempo, e assim se coordenam em se1'ies. Depois entram
no molde do entendimento, e se encadeiam ou se ligam
debaixo de causas ou substancias. Por fim, as series for
mam todos cujo complemento a razão exige, ou antes, ella
propria completa pela idéa do absoluto.

A reuni'ão dessas fórmas ou dessas idéas com os phe~

nomenos constitue a ver'dade, a qual é necessaria e uni
versal sob o aspecto do espirita hnmano, mas não além.
Tudo que ultrapassa os phenomenos e as leis do espirita
é inaccessiveI. E' o que Kant chama os noumenes as cousas
em si. Kant não contest!l a existencia destes noumenes,
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destas cousas em SI; mas sustenta uni0amente que nada
podemos saber a tal respeito, que esse é o campo do
desconhecido, que nos devemos limitar ao dominio da
experiencia, tal qual é constituida pelas leis do entendi
mento.

666. Cl"itica do idealismo de Kant. - Este sys
tema esta :mjeito á dupla difficuldade.

1.0 Kant pergunta como póde o objecto concordar com
o sujeito, e como haver harmonia entre um e outro. Mas
podemos tambem perguntar-lhe como é q ue o phenomeno,
que, na opinião delle, dá-se independente de nós, pMe con·
cordar com as leis de nosso entendimento. Donde pro
cede esse accordo? Comprehende-se, ainda, que o pheno·'
meno tome a fórma da sensibilidade e seja percebido através
do tempo e do espaço por ser essa a unica maneira pela
qual possamos ver as cousas. Não acontece, porém, o mesmo
com as leis do entendimento: porque é que os phenomenos
se dão ao trabalho de apparecer e desapparecer conforme
são necessarios para satisfação do nosso espirito?

Por exemplo, as leis do espirito querem que, quando
uma primeira bola bate em outra, a segunda se ponha em mo
vimento: ora, este segundo movimento é um phenomeno,
e todo phenomeno dá-se, isto é, faz-se sentir ou é ex
perimentando pela sensação. Como é que eRte segundo phe
nomeno se produz sempre só pela razão de que nosso es
pirito o l1ecessita? O proprio Kant viu a difficuldade e
lião a resolveu: « E' claro, diz eHe, que os objectos da
intuicão sensivel devem ser conformes a certas condicões
formães da sensibilidade; mas não é tão facil percéber
porque, além disso, devem estar conformes as condições
necessarias ao entendimento. Em rigor 1, poderia succeder
que os phenomenos fôssem de tal natu~eza que o enten
dimento não os achasse inteiramente conformes ás condi
ções de sua unidade, e estivesse tudo em tal confusão que
na serie dos phenomenos nada houvesse correspondente ao
conceito da causa e do effeito, de modo que este con
ceito fôsse inteiramente vão, uuHo e /'iem significação ».
(Crit'ica da mzão pU1'a, trad. Barni, t. l, pag. 152.)

Não encontramos nq proprio Kant resposta á solUÇãO
desta questão; é inteiramente de um modo ar bitl'ario que

. 1 Pcrque CIIl rigor? Todas as verosimilhanças, ao cOlltrario, são para que assim
~eJa.
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ene suppõe que a faculdade inferior tomará a fórma da
faculdade superior. Os phenomenos formam materia chao
ticfl., ficarM ma teria chaotica, sejam quaes forem as leis
do entendimento. Indubitavelmente, em tal caso, não ha
veria sciencia. Mas porque é necessario que haja scien
cia 'l

2. 0 Uma segunda objecção é a de Jacobi: Donde pro
cedem os phenomenos segundo Kant? Dos noumenes;. são
as manifestações dos noumenes. Com effeito, diz o proprio
Kant: « Oomo poderia haver apparição (E1'scheinung) , sem
que algulDa cousa appareça? (Etwas e1'scheine 1 ). ».

Mas, diz Jacobi, considerar os phenomenos como ema
nando dos noumenes nS.o é justamente applicar ás cousas
em si o conceito de causalidade? Não provém o mundo
phenomenal tanto do objecto como do sujeito? O idea
lismo de Kant, é, pois, apenas um semi-idealismo, :um dua
lismo, que, sob o nome de materia e de fórmá [de ªen
sibilidade e de entendimento, deixa sempre subsistir a an
tiga opposiÇão do objecto e do sujeito.

667. 1«lealismo fie Fichte, de Schelling e de
De~el.- E' este resto de dualismo e de realismo, con·
servado na philosophia de Kant, que explica os d~stinos

ulteriores da philusophia allemlL. O estud.o aprofundado
desta philosophia não cabe em um tratado elementar. Deve
mos, pois, limitar-nos a fazer sobresahir o caracter pro
prio de cada um dos tI'es philoaophos que aCl;\bamos de
nomear.

Idealismo subfectivo. Fichle.- Duas criticas, dissemos, po·
dem levantar·se contra o idealismo de Kant. 1.0 Como se
concilia a sensibilidade com o entendimento? 2. 0 Como póde
o phenomeno provir dos noumenes sem qu~ a lei de cau
salidade seja por isso mesmo objectiva? Fichte supprime
estas duas diffi.culdades, supprimindo a existencia das cou
sas em si. Se essas cousas não são absolutamente desco
nhecidas, diz e11e, nada podemos dizer, nem que existem,
nem que não existem. NãO podemos nem conheceI-as, nem
pensaI-as, nem nomeaI-as. Supprimindo a cousa em si, re
solvemos os dous problemas propostos: com effeito, já nM
necessitamos de applicar a lei de causalidade fóra de nós.
Os phenomenos derivam do espirita, bem como os cou..

1 Critica da rat:ão '/lUt'a, prefacio da 2.' ediçl1o. Kant tilmbem diz a mesma
cousa. na resposta. a Eberhard.
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cei tos. Tanto a ma teria corno a f61'ma vêm do es piri to, isto é,
do eu. O eu é tudo. Affirma·se, e assim affirma o não /lU. Este
não é mais que IJS differentes juizos do eu, os differentes
choques soffl'ido3 pelo e~b no desenvolvimento de sua essencia.
Os. diversos momentos do não· eu, cs quaes são as sensa
ções, dflvem assim concordar com os di versos momentos do
eu, os quaes são seus actos, O pensamento e a imaginação
(ou a sensi bil idade) são apenas as duas f6rmas da mes,ma
e unica essencia. O dualismo de Kant desappareceu. E o
spinosismo que volta. O 'eu de Fichte tomou o Iogar da
substapcia de Spino8a ~.

C"itica do idealismo de Fichte.- O idealismo subjectivo de
Fichte l~iltabelecendo a unidade offerecia um sy.stema por
ventura mais cohel'ellte que o sem i-idealismo d1 Kant. Mas
novas difficuldades provinham justamente dessa unidade.

1.0 O não-eu p6de ser considerado simplesmente como
o l~mite do eu? Fichte explica.vu o não-eu por uma es
pecie de choque, (A 7l,stoss) soffrido pelo eu. Mas como p6de
parecer choque se o eu está s6zinho? Todo choque suppõe
uma resistencia. O movimento no vacuo não é sentido.
Por mais que o 'eu desenvolvesse sua actividade ao infi·
nito, nada o poderia adnrtir dos differenteR momentos ou
gráos percorridos por essa actividade. Logo o nilo· eu deve
ter um fundamento tão real como o eu. EXiste pela mesma
razão que o eu; é uma outra face não menos verdadeira
da realidade. Em uma palavra, a nat'l.weza tem uma razllo
de existenc:a, igual á do pensamento ou do espirita.

2,° O termo eu é equivoco. Em principio, significa o su
jeito que tem consciencia de si mesmo. O que não tem
consciencia nã.o póde sei' chamado eu senão por abuso. Ora,
quando Fichte expõe a historia do eu e mostra os succes
sivos periados que são de alguma sorte as differcntes épocas
da creaçã.a do mundo, de que etb quer elle fanar? Será
do eu individual, do eu de \'edl'o ou de Paulo? NãO, porque
o exclue expre8samente, sob o nume do eu finito. Este eu
finito, que é o eu de cada um de nós, é apenas a conse
quencia. do não-eu, em vez de ser-lhe o principio. Será.
o eu humano em geral? ~1:as isso é apenas uma abstrac~

~ão. A propl'ia especie humana é apenas uma das pro
ducçües do eu; é urn dos phenomel1os pelos quues o eu
se manifesta: nã.o é o eu. Dest'arLe fica ú eu absoluto.

1 Segundo Spinosa. ba s6 uma sub
stancia, Deus, do qual os corpos e os es-

JANET, Philos0l'hia.

piritos são apenas modificações. (Vide
abaixo 717.)

T. II.- 17
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Mas nesse caso para que chamaI-o eu? Em que é ene eu?
DistingulJ-se evidentemente de meu proprio eu, porque não
tenho consciencia alguma oe haver creado o mundo. Além
disso, porém, apropria consciencia é apenas uma resultante:
uma conseqb1encia do acto pelo qual o eu estabelece o não-eu,
isto é, limita-se a si mesmo e torna-se eu finito. Logo
o eu absoluto não tem consciencia de si mesmo; é um
8 buso' chamaI-o eu. Na essencia, não é a substancia de
Spinosa. Fichte disse que seu systema é a «volta do spino
sismo »). Seria mais verdadeiro se dissesse que é o proprio
spinosismo. Suppõe hnver snppl'imido a cousa em si ou a
substancia, e é esta consa em si que elle apresenta sob o
nome de e.u. Em vez de dizer: o eu absoluto, deve-se
dizer pura e simplesmente. o absoluto.

I dealismo objectivo. Schelling. - O idfJalismo de Schelling
teve por objecto resolver as duas difficuldades precedentes,
como o idealismo de Fichte, as do systema de Kant.

1." Por uma parte, para Schelling, o não-eu não exist'}
menos que o eu; a natureza deve ser restituída em sua
realidade, em sua vida propria. P6de-se indifferentemellte
partir do pensamento para chegar á natureza, ou partir
da natureza para cheg'ar ao pensamento (Prefacio do Idea
lismo tmnscendental'. Fichte, exclusi vamente moralista, s6
se occu pára com o eu,. Scheiling, ver.:lado em todas as scien
cias da nutureza e em todas as maravilhosas descobertas de
seu tempo, (electricidade, combustão, etc. ), restituia á na
tureza sua vida e seu direito.

2." Por Gutra parte, por isso mesmo que a natureza retoma
seu papel e não é mais que uma das faces da existencia, sendo
a outra o espirito, essa existencia suprema duplamente m,lDi
festada, já. não chama-se o eu, assim como não, deve chamar se
a nature~m. Já não é sujeito nem objecto. E a indiffmmça
entre um e outro. E' pum e simplesmente o absoluto.

Taes são as duas modificações tl'azidas por Schelling e
que fizerem dar a seu SystlJlllll o nOlIle de idealismo objectivo.

Apenas perguntamos de que modo é possivel chamar-se
ideal'ismo tal E'ystema. O que ha ahi de mais idealista que
no systema de Spinosa? Em vel'dade, di7.-se que na dou
trina de Spinosa a natureza é morta., geometrica, immovel;
que nu de Schelling', pelo contrario, a natureza é viva, ani
mada, organisada, como na de Leibniz. Seja; isso, porém,
é um elemento dynamista, vitalista, espi1'it-ualista, mas uilO
idealista. Se o principio supremo' é indiffe?'ente, se é u~

ponto de coincidencia entre o sujeito e o objecto, nada maIS
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ha que possa fazeI-o designar e determinar em um sen
tie10 antes que em outro. E' um pantheismo vitalista e não
é ou tl'a co usa. I.

Do idealís))?'o absoluto. Hegel...- A expressão de idealismo
objectivo desdiz-se nos proprios termos: Quem diz objectivo
entende por isso alguma cousa que se oppõe e que se impõe
ao sujeito, e por consequencia exclue o idealismo, o qual
é definindo o s,y,;tema que reduz o objecto a') sujeito. Por
outro lado, u'n idealismo puramente subjectivo, que reduz
tndo ao espirito humano ou ao eu, acaba no scepticismo.
NãO será possivel escapar a este duplo escolho, subindo além
do idealismo subjectivo e do idealismo objectivo? Foi o
que fez Reg'el em seu systema de idealismo absoluto.

Neste systema. o conhecimento das cousas nãl) é ?'ela
tivo, como em Kant: é absoluto. As cousas não vêm do
eu, como em Fichte; vêm do absoluto, como em Schelling.
Mas, ao passo que Schelling nada sabe dizer de seu ab,
soluto, por isso que o' reduz á indifferença, Hegel, pelo
contrario, define-o e caracterisa-o. Ohama-o pensamento, idéa.
O qne faz a essencia das cousas é a logica. Destroe em
tudo o pbjecto o elemento racional, nada subsiste. E', pois,
esse racioual que constitue a verdadeira realidade. Não
se deve dizer que tudo pensa; mas deve-se dizer que tudo
é pensado. Não consiste o pensamento na consciencia: a
consciencia é um accidente que vem addicionar-se á verdade;
esta ve?'dade é que é o pensamento, .

Presentemente, esta ver'dade no estado abstracto chama-se
a ldéa: é' o racional considerado em suas co'ndicões mais
universaes. E' o objecto da logica, que cOl'l'espl)nd~ á antiga
ontologia, .nas· que diffdre desta porque onde os philosophos
collocavam seres e COUS&S Hegel s6 collocaVil. idéas. .

A idéa, tornando·se exterior, extranha asi propria, torna-se
a iVat'Lbl'('.za; depois, voltando sobre si e adquirindo a cOn
sciencia propria. torna-se Espí?'ito. Emfim, o proprio espirita
atravessa, por seu turno, tres phases : é successivamente sub·
jectivo, objectivo e absoluto. O espirito subjectivo é o es
pirito humano; o espirito objectivo são os costumes, as
leis, as cidad~'s, as familias; o espiri to absoluto é a arte,
a religião, a philosophia; e, na propria philosophia, é a
philosüphia de Hegel que é a expressão mais completa do
espirito absoluto, acima do qual nada mais ha .

. 1 Fallamos aqui unicameute da Jlri- ultima, que é nma especie de volta ao
melra philosophia de Schelling, e não da mysticisDlo cbrislão.
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Assim como Hegel mostrára a insufficiencia do systema
de Schelling, assim tambem Schelling, tomando uma desforra,
fez vêr a insllfficiencia do systema precedente, que eUe
chama panlogismo.

1.o A logica, em sua opinião, não é toda a philosophia.
S6 exprime uma parte della, a que diz respeito ás relaçOes
das cousas; mas o real, '0 positivo, a existencia lhe escapam.
O panlogismo é apenas uma philosophia negativa; é neces~

sario completaI a por uma philosophia positiva; uma é a
philosophia do ententimento; a· outra é a philo,:lOphia da

. vontade. Uma têm s6 que vêr com a essencia logica; a
outra com a essencia real; porquanto a Iogica nunca esta
belece em princip'io a existencia; suppoe-n'a. A existencia,
o real das cousas vem, assim, de um pdncipio positivo que
Schelling denomina a vontade.

. 2. o Demais, com,o é que nesta philosophia se explica
a natureza? É, dizem, a idéa extet'iorisada, tornada outra,
extranha a si propria. Que quer dizer, porém, esta palavra
exterioridade? Como em puro idealismo p6de haver algo
de exterior? Se não se soubesse que a natureza existe, nM
haveria quem o adivinhasse partindo da idéa. .

Em resumo:
1.o O ideali~mo phenomenal de Hume não satisfaz; é

mister admittir, ao menos, com Kant as leis do pensa4

mento.
2. 0 O idealismo transcendental de Kant não é bastante;

é mister, ao menos, admittir com Fichte um eu absoluto.
3.0 O idealismo subjectivo de Fichte não basta; é mister

admittir, ao menos, com Shelling uma natureza, e acima da
natureza e do eu um absoluto.

4.0 O idealismo objectivo de Schelling não basta; é mister
ainda admittir com Hegel que esse absoluto é um pensa
mento.

5.o O idealismo absoluto de Hegel não basta; é mister
que este pensamento seja ao mesmo tempo uma vontade.

Vê-se que o idealismo, á medida que se d'esenvolve, tende a
desapparecer e a confundir-se com o que não é elle. A reali
dade externa reappal'ece, sob (J denominação de natureza.
A realidade absoluta reapparece, denominando-se pensa 4

mento ou vontade. O sujeito é por todas as partes inva 4

dido e ultrapassado pelo objecto. É uma questão de palavras:
na essencia, já não é de idealismo que se trata, mas de
pantheismo. Voltaremos a este aSsulllpto mai::J tal·de.



CAPITULO IV

Psychologia racional e cosmologia racional. A alma e o corpo. A materia e & "ida.

A metaphysica geral tl'ata do Se?' considerado em absoluto.
A metaphysica especial trata dos seres. O espirita humano
reconhece trei! especies: a alma, os corpos (cujo conjuncto
constitue o mundo) e Deus. Dahi tl'es sciencias distinctas: a
psych.ologia racional, a cosmologia racional, a theologia ra
cional ou theodicea.

A psycholo,gia racional tr~ta da natureza da alma, tem que
estudar duas questoes: a a distincção da alma e do corpo:
b a unillo da alma e do corpo.

I. DISTI<NCÇÃO DA ALMA E DO CORPO

668. 1l. 0.1100.. - Chamamos alma o principio dI) pensa
menta; e por pensamentos entendemos, com Descartes, todos
os factos de consciencia, tanto as sensacões e as volicOes, como
as idéas. A alma é assim o principio que conhece: que sente
e que quer, em uma palavra, que tem consciencia de si mesmo,
Semelhan'te principio será distincto do corpo? Terá. uma rea
lidade em si, independente da realidade corporea? E' o que
sustenta o espiritualismo. Será, pelo contrario, apenas uma das
funcçoas do corpo e da mataria? E' o que sustenta o mate
rialisrr~o. Exponhamos primeiramente as ra~ões que provam
a existencia da alma, como se distingue esta do corpo. Exa
minaremos depo~s os argumentos do materialismo.

669. PI"ovas da, espiritualidade da 0.1100..
Estas provas deduzem-se: 1.0 da ~istincç~o do~ phenomenos ;
2.o da unidade do pensamento; 3. 0 da Identldade pessoal;
4. o da li berdade moral:
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670. 1.0 Distinc~ão tios pltenomcnos ·gasycho.
Io~icos c pbysiologicos.- Vimos que o caractet' pro
prio dos phenomenos psychologicos (10 e 32) é serem imrne.
diata e interiormente conhecidos por aquelle que os experi
menta e inaccessiveis aos sentidos dos outl'os homens. P.;lo
contrario, os phenomenos physiologicos não são accessiveis á
consciencia de cada um, e só podem ser sentidos ou percebidos
pelos sentidos, quer dos outros homflns, quer de mim proprio.
- Duas ordens de phenomencs tão profundamente distinctos
não devem emanar de causas differentes ?

671. Ob.jecção.-ERta distincção é iudubitavel e evi
deutissima, quando se oppoe!U de uma parte os factos da
alma que se referem mais á ordem moral, e da outra os factos
do corpo que se referem mais á ordem physica; por exemplo,
por um lado o prazer de uma boa acção, e por outro a circula
ção do sangue. Um detites phenomenos pertence evidente
mente á vida moral, o outro á vida puramente veg·et~tiva.

Será po~sivel, porém, manter semelhante distincção quando
se trata de factos que se podem denominar mixtos e que per
tencem ao que se chama a vida animal. por e~emplo, a sen
sibilidade pbysica e os movimentos instinctivos? Uma dôt, de
dentes, uma acção reflexa farão parte dos phenoll1enos psy
chologicos ou dos phenoll1enos physiologicos? Estas ordens
de phenomenos não se realisam no corpo, e no emtanto não
temos certa consciencia disso? São phenomenos do eu, e são
todavia phenomenos c01·poraes. Não se desfaz aqui a distincção
procedente?

Resp. Estes proprios factos entram na distincção pi~ece.
dente. Com effeito, os factos de sensibilidade physica só são
corporaes pela razl10 de estarem 10ca1i adas em uma parte do
corpo; mas propriamente são factos de consciencia, e de
fórma alguma são facto~ physicos. Uma dôr de dentes, coro
effeito, na qualidade de dôr, só é sentida por aque1Je que a
soffro, e não póde de modo algum ser percebida immediata
mente por um observador externo; este só che~!'ill'á a perceber,
por exemplo, um dente cariado, uma perturbaçã.o material no
nervo, mas não a dôr concomitante, a qual escapará eterna
mente aos sentidos externos. Reciprocamente, a cOIlRciencia
que acompanha a dôr de dentes não liOS representa nada da
causa material dessa dôr, e, se nunca houveramos visto dentes
estragados, a dôr de dentes não nos ensinaria o que isso é.
As mesmas observações podem-se fazer a respeito de todas as
sensações externas e internas.
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No que respeita aos actos instinctivos, a mesma distincção :
ou estes actos são effectivamente os movimentos dos orgãos,
movimentos que p:ldem ou poderiam ser, co'u instrumentos
mais perfeitos. apanhados pelcg sentidos externos, e sã') então
factos physiologicos; ou então são vagos desejos ou impulsos
internos acompanhados de um sentimento mais ou menos
vago, e, confol'me nos sãl) attestados pela consciencia, de
pendem da psychologia.

A distincção precedente é, pois, indubitavel ; mas perguntar
se-ha agora se, por serem differentes duas ordeus de pheno
menos, segue-se necessariamente que tenham duas causas
differentes. A resposta a esta objecção resultará da seguinte
discussão.

672. 2. 0 A. unidade (l~ pensamento. - O acto de
pemar consiste es;;encialmente Pom reduzir a pluralidade á
unidade. O que é generalisar? E' reduzir uma mnltidão de
individuas diversos a ?),ma só idéa. Elç p.(o:y lõiO:Yi é affirmar
um de muitos ,0 E'I r.0:,0: 1toÀÀc%. O que é julgar? R' reunir duas
idéas differentes em um mesmo acto de consciencia e de at.
tenção. O que é apropria consciencia, senão o acto qlle
uuifica a pluralidade das sensações? Ora, a unidade do pen
samento suppõe a unidade do sujeito. Mas toda a materia
cor~oral é composta de partes: logo não póde ser o sujeito do
pensamento. Se se suppuzer a consciencia composta de par
tes, não se terá de suppõr outra consciencia que as reuna '?

673. Objeccão da alma restlltante.- Mas, dir-'
se-ha, a unidade que se invoca não é senão uma resultante;
reside no acr;01'do e cO'!'1'espondencia das partes, em sua 'coo-
peração. .

Resp. Não p6de haver uma unidade de accordo e de har
monia sem um espirita que o pense; aliás, s6 existe em po
tencia. Ora, o espirita não existe em potencia, mas em acto.

1 Condillac resumiu sobre uma fôrma
mui precisa. o argumento tirado da uni
dade do pensamento: "O corpo. diz elle,
emqua/lto conjuncto, não póde sero sujeito
do pensamento. Com efl'eito, dividiremos
O pensamento entre lodas as substanci:l~

de que se compõe? Em primeiro logar.
isso Ulio sera. possi vaI quando o pensamento
núo fOr senao uma percepçiio unica e
i~divjsiveL; em segundo Ioga r, sera. pre
CISO ainda repetir esta supposiÇilo quando
o pensa mento fOr formado de um certo
numero de percepções. Sejam Â, B, C,
tres substantanciasque entram na composi-

eiio ,lo corpo e se repartem em Ires perco
pções difrerentes: pergunto onde se far"
!l comparação. Não será em A, porque
",lo poderitl comparar uma percepçao que
el1e tem com a que elle nãu tem. Pela
mesma razão, não seria em B nem em C.
Será. pois, mister admiltir um pOlltO de
reunido, uma. substancia. que seja 0.0
mesmo tempo um sujeito simples e indivi
sivel destas tres percepções, distincto por
consequencia do corpo. umrt almrt em
~umma. (Coll1lecilrw'tos 1Iumanos, par. 1,
cap. l.)
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Sem duvida, uma individualidade externa p6de resultar, para
um espectador, de uma certa combinação de partes; m'ls essa
individualidade não existe por si mesma; nem jámais terá
conscicncia de ser um cu. Oomo poderiam duas partes dis
tinctas ter uma consciencia commum? Oomo dous eu se podem
confundir em um s6 eu?

674. Objec~iio de Kant.-Kant admitte o argumento
da unidade do pensamento, mas pensa que este argumento
não prova a unidade da substancia pensante:

o conceito do pensamento, diz elle, implica, sem duvida, ~ue o eu da
percepção. por consequencia o eu em todo o pensamento, é alguma cousa
singular que se não póde resolver em multiplicidade: designa por cou
sequencia um sujeito logicamente simples; mas isto não significa que o
eu pensante seja uma substancia simples.

Resp. Não dizemos: cousa diversa do que diz o propl'io
Kant aqui, a saber, que o eu é alguma cousa singnlar que se
não póde resolve?' em multiplicidade. Mail, se o eu fosse com
posto de muitas substancias, não seria, por isso mesmo, re
duzido á Illultiplicillade? DisLing'uir-se-ha o eu apparente do
eu real. O eu apparente, dil'-se-ha, é um ser simples; Illas
o eu real p6de ser multi pIo. Responderemos com A mpê, e qlle
o eu phenomenal não póde estar em coutradicção com o eu
noumenal i. Se fôsse multipla a substancia do eu, a unidade
do eu não seria mais que uma apparencia, e por consequeu
cia resolver-se-hia em multiplicidade, contra o proprio prin·
r,ipio de Kant.
~m resull.io, uma somma, uma addição de partes, nunca for

IDl'lrá uma consciencia indi vidual e unica. A unidade percebida
pelo exterior póde ser o resultado de uma composiçãO; ma3
não quando eUa se percebe a si mesma interiormente.

675.3.o A identitade pessoal. -A identidade pessoal
não se define, mas sente-se. Cada nm de nós bem sabe que
permanece o mesmo em ca.da um dos instantes da duração
componentes de sua existencia, e é a ist'J q ue se chama a
identidade. Esta manifesta-se bem claramente em tres, factos'
principaes: o pensamento, a memoria, a ?'esponsab1lidade.
O mais simples, facto do pensamento SUPPÕd que o sujeito
qne pensa permanece o mesmo em dous mlJmentos differentes.
Com effeito, todo pens'lmento é s:Jccessivo; o!'a, s~pponde

1 Philoaophill de Ampere; correspondencill com Maine de Biran, pago 195.
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tres pessoas das quaes uma pense a maior, a outra a menor,
a outra a conclusão: terei" um pen:3amento commum, uma
demonstt'ação commum? Não; é forçoso que os tres elementos
se reunam em um todo n'um mesmo espirita. A memoria
conduz· nos á mesma conclusão. « Eu s;ó me lembro de mim
mesmo », disl;e-o muito bem M. Royer·Collard. Não me po
deria lembt'ar daquillo que outro, que não eu, faz, !liz 011

pensa. A memoria, pois, snpp0e o laço continuo entre o eu do
passado e o eu do presente. Finalmente, ninguem é respon
savel senão por si pt'oprio; se o é pelos outros, é conforme
pôde actuar sobre elles ou por elles. Como poderia eu res
ponder pelo que outrem fez antes que el1 fôsse nascido? Isto
posto, pensamento, memoria, responsabilidade, taes são os
testemunhos brilhantes de nossa identidade. l~' este um dos
factos capitaes que caracterisam o espirita.

Ha tam bem no corpo humano um facto capital e caracte·
ristico, lUas que' é o contrario do precedente: é o que se
chama. o tU1'bilhão vital, ou a' permuta de materia que se
realisa entre os corpos vivos e o mundo exteriGr,

Nos corpos vivos, diz Cuvier, nem uma só l110lecula fica immovel; todas
entram e sahem successivamente; a vida ê um turbilhão continuo, cuja
direcção, complicadissima qual ê, permanece constante, bem como a especie
de moleculas que para ahi são tiradas de envolta, excepto, porém, as mo
leculas individuaes propriamente ditas. Pelo clJntrario, a materia actual do
corpo vivo ahi não estará dentro de pouco tempo, e entretanto já é depo
sitaria da força que constrangerá a materia futura a caminhar no mesmo
sentido que o seu, Assim, a fórma deSse corpo lhe é mais essencial que sua
materia, porquanto esta muda incessantemente, ao passo que aquella se
conserva,

Como concluir a identidade pessoal do espirita com a mu
tabilidade perpetua do corpo organisado? Como póde o
identico resultar da mudança? A unidade da composiçãO?

676. Objecções.- Não se poderá do supracitado trecho
de Cuvier tirar uma explicação? Esse turbilhão vital, dir
se-ha, tem uma di.1·ecção constante; na propria mudança da
materia existe alguma cousa gue perl;iste : é a fórma. 0:3 ma
teriaes deslocam-se e substituem-se, mas sempre na mesma
ol'dem e nas mesmas 1·elaçães.· Assim, as feiç0es ou linea
mentos do rosto sempre se conserv!lm pouco mais ou menos as
mesmas, nela obstante a alteraçãO das pal'tea; a cicatri"
persiste, comquanto aS moleculas feridas hajam desappa
recido ha muito tempo. O corpo vivo possue, pois, em certo
modo, uma individualidade, que resulta da per~istencja das
relaç0es e que é o fundamento da identidade do eu.
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Semelhante explicação s6 p6de satisfazer áquelles que não
com.prehendam bem as condições do problemd.: porquanto,
dado que se possa explicur essa fix.idez do typo, quer indi,'
viuuul, quer g'enerlco, por um simples jogo da materia, pelas
acções chimicas ou mecanicas, constautemente se verifica que
uma identidade assim produzida nunca será mais do que
uma. identidade apparente e exteri01', semelhante á das petri
"ficações em que todas as moleculas vegetaes são substituidas
por moleculas mineraes, sem que a f6l'ma do objecto venha
a mudar. En digo que tal objecto não é realmente identico,
e sobretudo tlilO o é pam si P1'op1'io t, e gue em tal hypo
these não encontrareis fundamento algum para a consciencia
e para a lembl'ança da identidade, Pergunto, pois; onde
ficará a lembrança nesse objecto sempre em movimento?
Será nos elementos, nas proprias molecula ? Mas, se essas
desapparecem, as que entmm não podem Iembl'itr-se das que
sahem. Será na relaçãO dos elementos? Deveria sel-o, por
quanto é a \lnica cousa que dura verdadeiramente; mas o
que é lima relação que pensa a si mesma, que se lembra de si
mesma, que é reponsavel ? São outrl1s tantas abstracções ioio
telligiveis 2.

677. 4.· A IibcI'dlMle 1ll01·a.~.-A liberdade é o poder
de cada qual determinar por. si proprio em conformidade com
uma idéa (259). Deste attributo fundamental da natureza
humana originam-se a responsabilidade e a personalidade.
Nada, {lorém, é mais contrario á natureza do corpo. Toda
molecula material rec'lbe a accM e a c'Jmmllnica á outra
molecula, mas não a produz. Todo movimento é ° resuI··
tado e a trausformacão de movimentos anteriol'e::;. A materia
é inerte, isto é, inc~paz de modificar seu estado; em repouso,
fica em repouso; em movimento, ficrI em movimento, coo
sel'Va. a velocidade e a direcção adquiridas, sem nada mudar.
Mal merece o nome de causa: porquau to o que nada produz

1Vide Leibniz. NouveawJ; Essai~, liv. TI,
rapo "X 1"1 I S '1. 0 : «A organi. ação ou COI1
fiR:uru ão, sem um principio de vid:L snh
siloltente, que denomina ?IOUlatla. nlio sAria
sutli~icnte para fazer permanecer idem
111tl1leró. nu O mesmo illdiriduo .. Âbsim é
mister dizer que tanto os corpos orgnni
sacias como os outros pormanecem os mes
mos em appnrollcia apenas, e não em
vigor. "emelha um rio que muda con
stantemente dengun, ou o navio de Thesel1,
que os Atheniel1ses sepamoum incessan
temente. Quanto, porém ás substancias..
'Iue om si tém uma. verdadeira. e real

unidade substancial, li qual possam per
lencer as a.cções vitaes propriamento ditas,
e qUflnto 30S seres substanciaes qwn 111/0
SpiJ'itll, contillentur. na pbrase de um nl1 4

tigo jurisconsulto, isto é. que certo espirito
indivisivel anima, ha raziío para dizer que
ficam fjerfeitameote o mesmo indi\riduo.
1,or e-'sa alma 011 por e.,se espidlo qlM COII
stitue o eu nos que pell.~.am,. ))

\l Quanto tis outras hypotheses pelas
quaes poder-se-bia explicar a identidade
pessoal, v. nosso livro do Afalerialis",o
cOlltempora"'o (c. VII).
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niLo é uma causa. Por maiorin de razão é incapaz de ser
causa livre.

Quantas di:fficuldades se pOssam oppõr a esta prova não são
mais do que as que e l(lvantam contra a propria liberdade.
Reportamo ·nos, pois, ao' que já dissemos a respeito.

678. Objecçiies ~lo matea'iaiismo.- Depois ele
haver expost~ as provas do espiritualismo, devemos resumir
e discutir as objecções do materialismo. T<J.es objecções
derivam:

1.0 Das relações do physiéo e do moral, e em parti
cular das relações e da correspondenéia do cerebl'o e do pen
samento.

2. ° Da doutrina da correlação e da transformaçã.o das
forças.

679. L Cel'cha'o c pcnsaUlcnto.- Todos os ma·
terialistas, desde Lucrecio, têm invocado, contl'a a existencia
de uma alma disti:lcta do COL'pO, os factos innumeraveis que
provam de modo irrecLlsavel a influencia do physico sobre
o moral. .

Em tempos mais recentes, porém, esta objecção tem-se
concentrado princi palmente na corres.pondencia' do cerebro
e da iqtelligencia. Effectivamente t~das as acçõe's do physico
sobre o moral vêm condensar-se nas funcções do celebro,
pois que é s6 por este que a alma se impl'essiona. Oca,
eis ahi os factos que se in \locam:

1.0 Onde quer que se obs(;)l've um cerebro, dizem, encontra-se
um ser pensante, ou, quando menos, intelligente em qnalquer
grao; - 2, o Onde quer que falta o cel'ebro, faltam igualmente
a intelligencia e o pensamento; - 3. 0 Emfim, a intellig'encia
e o cerebro crescem e decrescem na mesma proporção;
o que impressiona a um impressiona ao outro simultanea
mente. A idade, a enfermidade, o sexo, ao mesmo tempo,
exercem infiuencia in teirameúte .semelha nte no intellecto e
no cerebro. Ora, segundo o metllOdo baconiano, quando uma
éircumstancia produz um effeito por sua presença, o suptll'i
me por sua· ausencia ou o modifica por suas alt.erações,
póde ser considerada como a verdaLleil'a cansa desse eifeito.
O cerebl'o reune estas tres condicões em sua relacão com
o pensamentl); log'o é' a causa da pensamento 1••

1 Para mais amplo desenvolvimento Cerebro e.o pensamento. (Bibliotheca de
desta qnestão, vêde nosso livro sobre o phy/osoplaa cOlltemporanea, Paris, 1867. )
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E' mister, em primeiro logar, que a sciencia haja de
monstrado rig'orosamente as tres proposições que acabo de
mencionar. Sem fanar das düas primeiras, que não são
absolutamente incontestaveis, a demonstracilo da terceira é
que deixa a desejar. Antes de estabelecer que as alterações
dI) pensamento silo proporcionaes ás alterações do cerebro,
importaria saber em que circumstancia o facto do pensa
mento depende precisamente do cerebro: é o que ainda
todos ignoram, pois que invocam uns o volume, outros o
peso, outros a composiçãO chjmica, outros certa acção dyna
mica invisivel que é sempre facil de suppõr. Segundo outros
finallIlente, o pensamento nilo depende de urna condiçilo
utlica, exclusiva: não depende nem da massa cerebral unica
mente, nem da estructura, nem da composiçãO chimica,
nem da electricidade,. nem do phosphoru, etc. ; depende de
todas estas condicões reunidas e harmonicamente combi
nadas. E' urna ?'esultante. Por conseq uencia., quem toma em
consideraçao um só desses elementos, vem sempre a tro
peçar com excepções inexplicaveis,

Muito bem: o pensamento é uma resultante, está ligado
a condições mui diversas e innum'eraveis. Mas então quem
nos assegura que urna dessas condições não seja exactamente
a propria força pensante, que chamamos alma? Estais certo
de conhecer' tod as as condições das q uaes resulta o exercicio
do pensamento? E, se lião as conhec,eis todas, quem vos diz
que urna d'entre tantas, e a principal, nM seja a presença.
desse principio invisivel cuja omissão destroe todos os vossos
calculos? Todos os bons obsarvadores são concordes em reco
nhecer que, entre as condições physiologicas, algumas ha
que nos escapam, e que neste problema hll. sempre por des
cobrir.se urna ou muitas incognitas. Porque uma dessas
incog-nitas não seria a propria alma?

N'UIU de seus mais benos dialog'os, Platão, depois de
haver posto na boca de SocI'ates a demonstraçãl da alma e
da vida futura, faz com que falte um adversaria que pergunta
a Socrates se não seria a alma semelhante á harmonia de
uma lyra, mais beIla, maior, mais divina que,a propria lyra,
e que entretanto nada é sem a lj'ra, quebrada a qual, se
quebra e desappal:ece.

Assim pensam aquelles para quem a alma é apenas a resul
tun te das acções cerebraes; mas esquecem-se de que 11 lyra
não desfere por si mesma e por sua propl'ia virtude os acordp.s
que uús deleitam - e que, t'Jdo o instmmento suppõe U:I:

musieo, Para uós a alma é bsse musico, ti \J cerebro é o
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instru:nento que elIa faz vibrar. Bruussais escarneceu dessa
hypothese de um musicozinho escondido no fundo do cerebro;
mas não será mais singular suppõr \.Im instrumento que por
si só e espontaneamente executasse, ainda mais, compuzesse
symphonias wagnificas? Sell1 tomar ao pé da letra esta
comparação, podemos utilisal·a como um meio commodo de
representar os phenomenos observados.

E, antes de tudo, vem,)s claramente que, por m9.ior que
seja o genio de um musico, se não tiver algum instrumento
á sua disposiçãO, sequer, a voz humana, não ncs poderá dar
t~stemunho de seu genio; n'em tal genio jámais teria podido
nascer ou deseuvolver·se. Por ahi vêmos CI)[DO uma al:na que
se achasse ligada ao corpo de um monstro acephalo não teria
meio de manifeEtar eus poderes innatos, nem sequer ter
consciencia disso: semelhante alma seria, pois, como se nilo
existisse. Vemos mais ql1e um excel1ente musico que tivesse
um pessimo instrumento á sua disposição só poderia dar
uma idéa imperfeitissima de séu talento. Não é menos claro
que dous musicas que, e iguaes em merito, tivessem de se
fazer ouvir am dous instrumentos desiguaes, pareceriam estar
um para o outro na relação de seus instrumentos. Assim
duas almas que tivessem intrinsecamente e em potencia a
mesma aptidão para pAnsar serão entretanto di versificadas
pela differença dos cerebros. Finalmente, um ex:cel1ent~ mu
sico com um excelIente instrumento alcancará o mais alto
gl'áo da execução musical.. •

Acabamos de suppõr uma· proporção e uma correspon
dencia perfeita entre a musica e o instrumento; mas esta
corl'espondencia nem sempre tem 10g'11' : vemos, por exemplo,
muita vez um musico mediocl'e produzir apenas um effeito
mediocre com um excellcnte instrumento, e, pelo contrario,
um excel1ente musico produzir 11m effeito admiravel cqm
um instrumento mediocre. Um Paganini obtem na corda
unida de uma rabeca effeitos que um artista vulgar pro
curaria debalde n'um instrumento completo. Um Duprez
sem voz offusca pela alma todos seus Sl1cceSSOl'es. Não se
mede, pois, e genio pelo valor e pela integridade do instru
mento de que elle se serve. O genio será a quantidade
incognita que perturbará todos os calculoso O mesmo succede
com a alma e com o cerebro : este, em um grande numero
de casos, e a julgar as cousas mui grosseiramente, poderá
ser l'}o medida e a expressão daquella; mas tambem acon
tecerá que as relações sejam tra-nstornadas, e que Ee não
ache no instrumento uma medida exacta para apreciar o



270 META.PllYSICA E THEODICEA.

valor do artista interior que lhe está unido. Dahi as irre
gu laridades, l;\S excepções que 0S pbysiologistas encontram,
todas as vezes que querem submetter a leis vigorosas as
relações do cerebro e elo pensamento. A força interior, secreta,
primaria, e. capa-lhes, e elles apenas attingem symbolos gros·
seiros e im perfei tos. .

680. II. O pensamento e o Jlllovimento. ~ Admit·
tamos que todas as questões que assignalámos e3tl'jam resol
vidas, que se saiba com exactidão que o pen amento corres
ponde a um movimento do cerebro, e de que genero é esse
movimento; admittamos até que se possa acompanh'\r na
minima particularidade a correspondencia dos movimentos
e <los pensamentos: que saberemos de mais, senão que existem
duas orden::; de pbenomenos constantemente associados, os
quaes, quando muito, se assim o querem; poderão ser con·
siderados como reciprocamente causas e condições uns dos
outros, 'mas que sã.o absolutament~ iJcomparaveís e irre
ductiveis? Poder-se-ha diz'3r com ar.erto: O pensamento está
ligado ao movimento,. não se diria, porém; o pensame1ito é
um movimento. Esta proposiçãO, se não é metaphora hyper
b01ica, é absolutamente inintelLigivel e encobre uma ver·
dadeira insensatez. O movimento é um movimento, e o
pensamento é um pensamento; um não póde ser outro.
O movimen~o é algo objectivo, exterior; é a modificação
de uma cousa exténsa, tigurada, situada no espaço. Pelo
contr>ll'io, é ·me impl)ssivel' representar para mim o pensa
mento como aiguma cousa exterior; é essencialmente'um
estado interior. Pela consciencia não posso apprehender em
mim nem fôrma, nem figura. nem movimento, e pelos sen
tidos, ao contrario, qLõe me dão a figura e o movimento, não
posso apprehender o pensamento. Um movimento póde ser
rectilineo, circulai', ou espiral: I) que é um pensamento, em
e pira!, cil'cular ou rectilineo ? O meu pensamento é claro ou
ob'curo, verdadeiro ou falso: o que é um movimento claro ou
ob curo, verdadeiro ou fa!s'l? Em uma palavra, um movimento
pensante implica contradicção.

En tretau to, para demonstrar q ue o pensamento bem poderia
ser um movimento, hoje ha quem faça. valer duas con
sideracões tiradas das nOVHS descobertas da sciencia.
Vemos, dizem, 1.0 as vibrações do ether se transformarem
em luz, 2, o o calor se trau~.formar em movimento, e q mo
vimento em calor. Uma &ó furça póde assim manifestar-se
sob duas fórmas differente" e não ha contradicção em suppõr
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que OS movimentos do cerebro se transformem em p"m<....'"
mentos.- Os que se servem destas comparações n~o perce15~~~~:::.:I:!!s!;ijiIII""
que caem no genero de sophisma que consiste em provar o
mesmo pelo mesmo (idem per idem) : eis o que não é difllcil de
estabelecer.

1.0 Objectam que as vibrações do ether tornam-se luz e CÔl',

sem que sejam propriamente luminosas, ou coloridas; mas
esquecem-se de que a palavra luz significa duas cousas bel))
distinctas: por uma parte, alguma cousa de exterior, a cousa
objectiva, seja qual for, dos phenomenos luminosos, causa que
subsiste durante, antes e depois da sensação e independente·
mente desta; por outra parte, apropria sel1sação luminosa,
que nada é fóra do sujeito sensivel.

Ora, a dar-l'e credito aos phY5icos modernos, esta causa
exterior dos phenomenos luminosos, essa alguma cousa
que subsiste na ausencia de todo sujeito sensivel e de
toda sensacão actual, seria o movimento vibratorio de um
meio elastiéo conjectural, chamado ether. Ha, pois, razão
para. dizer que a Juz considerada em si é um movimento;
mas, considerada em si, nada tem de semelhante ao que
chamamos luz, e, emquanto nHO encontrar um sujeito sen
sivel, em rigor será apenas um movimento e nada mais.
Até aqui nada de transformação.

Ag'ora as vibrações do ether chegam até aos olhos,
e por meio do nervo ortico determinam uma acção des
con hecida, em consequencia da q nal realísa-se a sensação
de luz. A palavra l'uz significa aqui cousa inteiramente
diversa: é a luz sentida, que não existe senão pelo su
jeito sensivel, e nelle; é uma sensação consciente (l em
certo gráo uma idéa. A luz sensação é, pois, profundamente
diversa da luz objecto; a segunda e tá fóra de nós, a
primeira está em nós; a segunda é \lma propriedade per
fei tarnente determinada da materia, a primeira uma af
fecção do eM. Mas, dir· se-ha, a sensação de luz é pelo
menos um pbenomeno nervoso, um phenomo cerebral.
Respondo: Não vêdes que é justamente isso que está em
questão? Sem duvid'l, passa-se alguma cousa nos .nervos
e no cerebro, e essa alguma cousa póde, suppôr-se analoga
as vibr.ações exteriores. do ether; mas esse movime9to,
qualquer que seja, ainda não é o que chamamos a luz:
s6 se torna luz logo q ue o eu se representa, e com elle
a sensação consciente. Como se produz es",a pa 'sagem? E'
o que uão sabemos: é exactamente a pJ.l.ssagem do lDa~

terial para o illllI1aterial que se trata de explicar.
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2.° O segundo exemplo encerra a mesma confusilo. Se
o movimento, dizem, p6de converter-se em calor, porque
SP, não converteria em pensament) ~ Aqui tambem importa
distingnir a. causa externa que produz a sensação e a pro·
prih. sensaçãe. O fogo 0[0 tem calor, o gelo nãr) tem frio,
diz-se que um é quente fi o outro é frio. porque são
ambos c~usa. destas dn,tq sensacões coutral·ias. Pai:; bem I
esta causa exterior desconhe::ida, •que chamamos calor, p6de
em certas condições desapparecer a nosso' sentidos e ces
sar de ser sentida como calor; r.ntão dh-se fÓI'a de n6s
outro' phenomeno, qne justameute equivale ao calor per
dido, ,a saber, um phenomeno de movimento. A machina
CJue absorve certa quantidade de calor produz certa quan
tidadE! de movimento, e em todos os ca::>os estas duas quan
tidades são iguaes. Em uma palavra, a mesma callsa p6de,
segundo as circumstancias, produzir ora a sensação de calor
em um S'ujeito sensivel, ora um phenorneno de movimento
em um corpo que é insensivel. Tudo quanto resultasse dahi
mO.3traria, pJis, q ue a mesma cansa p6de produzir. em
duas substancias di ver,sas dous effeitos diff'.lrentes, mas não
que esta cansa possa trans:ol'mar·se em outra cansa di
versa e tornar-se o que não seja. Portanto nada se p6de
concluir dahi em favor da transformação d0 movimr.nto em
pensamento.

DemAis, não e.3q ne-iamos que o proprio calor, comiderado
em absoluto, já não é, segundo a hypothese mais vulgarisada,
senão um phenomeno de movimen to; e os phy,sicos não
hesitam em reconhecer no calor, assim como na luz, uma
vibração de:lse fluido imponderavel, g:Je se chama ether.

Dest'arte, objectivamente o calor, bem como a luz, não
é Dara n6s senão um movimento, e s6 se torna calor sen
tido em um sujeit0 sensivel. Ora, sendo jj um movimento
o calor objectivo, como admirar que produza movimento?
Unicamente, esse, movimento impe:'ceptivel do ether, ora
communicando-se a nossos nervos produz no eu ou no es
pirit a sensaçãn d calor, ora, transmittindo-se aos corpos
quenos cercam, produz movimentos visiveis a nossos sentidos.
Ahi não ha a menor metaphora, nem a menor feitiçaria. O
movimento produz movimento, nü,o produz outra cousa.. Resta
sempre explicar como o que é exteriormente movimento de
termina interiormente a sensação de calol'; mas, repito,
é i 50 que está em questão, e seln pre se deparam duas
ordens de phenomenos ilTeductiveis, dos quae,s são uns a
condiçlo dos outros, sem que se possam confundir.
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Isto posto, é> l11aterialismo nM encontrou nas desMbel'tas
recentes da sciencla nenhum novo argumento contra elIe ;
existem sempre as mesmas objecções e as mesmas difli
culdades, que o têm desacreditado em todos es tempos I.

II. UNIÃ.O DA ALMA E DO CORPO

Depois de haver distinguidó a alma do corpo, cumpre
estudar suas relacões: a distincção não impede ~ união.

A união da alm'a edo corpo póde ser estlldada sob dous
aspectos: 1.0 sob o aspecto empirico, isto é, sob o ponto
de vista dos factos; 2. 0 sob o aspecto metaphysico, isto é,
sob o ponto de vista das substancia s.

A primeira questã.o é a que se designa de ordinario por
estes termos: relações do physico e do moral. OccllpamO-nQs
disto na psychologia. (Secç. III, c. VIII.)

O segundo pl'oblema é propriamente o que se chama o
problema da união da alma e dó corpo. ,

O problelna empirico das relações do physico e do moral
refere-se unicamente aos factos: é) pois, natural que se preste
a ricas e abundantes considerações. Pelo contrario, o pro
blema metaphysico da união da alma e do corpo é um dos
que mais resistem ás investigações do espirita humano, e
a respeito do qual menos cousas sabemos: 'limitar-nas-hemos,
portanto, a considerações brevissimas.

681. Unidade do homem.- Recordemo-nos antes
de tudo do que dissemos no principio desta obra 2 (14),
que o homem, segundo a expressão de Bossuet, « é um todo
natural». A alma e o corpo não são duas partes júxtapostas
uma á outra, extranhas uma á outra, mas fundidas e in
timamente unidas, e formando, como o diz ainda Bossuet;
« uma perfeita sociedade).

Ha indubitavelmente, verdade em dizer que o corpo ~

apenas um instrumento para a alma, e Platao definia mm
bem o homem, uma alma que se serve, de um corpo. Mas.
acrescenta Bossuet:

« Ha extrema differença entre os instrumentos ardinarios
e o corpo humano. Quebre-se o pincel de um pintor ou o

1 Para. uma discussão mais completa
do materialismo, somos forçado. pelos li
inites deste tratado, a remetter o leitor
para a nossa obra: o 1Jfa~riali8mo ,o11-

~Âflll'l'• .Phil080phia.

te1nporaneo.
21.° Alcibiadu, Platão defiRe o ho-

mem to ixov awp.:i; 'tO XP~P.EVOV a~p.om.

T. H-18
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cinzel de um esculptor, nilo sentem os golpes com que foi
ferido; mas a alma sen te todos os que f~rem o corpo o Por~

tanto o corpo não é um simples instrumento applicado exte~

riormente, nem um navio que a alma governa á guiza de
piloto. Assim seria se ella fôsse simplesmente intellectual ;
mas, porque é sensitiva, é forçada a interessar- se de um modo
mais particular pelo que respeita ao corpo e a govel'llal-o,
não como urna cousa extranha, mas como uma cousa natural
e intimamente unida» (III, XX).

Se a alma humana não é um puro espirita, se não está no
corpo como o piloto em seu navio (Aristoteles, Tmtado da
alma,.II, r), nilo é, pois, sómente, como o diz Descartes, uma
cousa que pensa, ou, como Bonald, 'uma intelligencia seguida
pelos orgãos; é alguma cOllsa mais.; deve estar ligada ao
corpo por alguma parte; é, seg'nndo a expressão de Aristo
teles, a f61'ma do C01'pO. E', diz mais, alguma cousa do corpo,
'l crwp.".oç. A união das duas substancias não .é awidental,
extrinseca. E', como dizia a escholastica, substancial. E' o que'
Leibni:lí exprimia, dizendo que entre a alma e o corpo existe
üm laca substancial, vinculum substantiule. NãO entendia
por issõ uma substancia intermediaria da alma e do corpo,
unindo os dous, mas uma penetração intima e reciproca de
uma no outro.

Se assim é, não só as duas substancias actuam uma sobre a
outra, mas, pelo contrario, não podem actual' uma sem a outra.
Estão de alguma sorte soldadas, como dous corpos humanos
em um só tronco. Não ha mais perguntar como se effectuou
semelhante acç.ão, nem como a alma pensa e como o corpo se
move.

682. Difllculdalles. - As difficuldades que têm-se
erguido contra a acção reciproca da alma e do corpo nascem
de duas fontes:

1.' Pergunta-se geralmente como uma substancia póde
actuar sobre outra substancia. « As mónadas, dizia Leibniz,
não têm janellas para que a acção do exterior possa ahi
penetrar. »

2.' Pergunta-se, além dis~o, como uma substancia espi
1'itual, isto é, simplell e sem extensão, póde actuar sobre uma
substancia corpo1'ea, composta e extensa, e reciprocamente.

A primeira difficuldade, versando sobre todo o modo de
acção, seja qual fôr, de substancia para substancia, não se
refere particularmente á ,acção reciproca da alma. Estamos
bem longe de sapel' C011W um corpo move outro corpo, e no
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emtanto lldmittimos isso. Podemos, pois, igualmente admittir
que as duas substancias actuam uma sobre a outra.

A segunda difliculdade, mais especial, versa sobre a na
tureza heterogenea das duas sub3tancias: como o espiritual
actua sobre o material, e reciprocamente? Nacla, porém, prova
que esta het.erogeueidade seja ab30luta. A unica incompati
bilidade existente entl'e as duas substancias é que uma é
simples e a outra çomposta. Mas a propria substancia com
posta, que se chama C01'po1'ea, se reduz talvez, em seus ele
mentos, como o pensou Leibniz, ás substancias simples, que
apenas differem dos espiritos em gráo e não na sciencia.
Se assim fôsse, a acção recipl'oca das duas substancias nada
teria de mais admiravel do que a acçil.o de todas as substancias
em geral umas 'sobre as outras. Demais, ainda quaudo se
mantivesse a absoluta incompatibilidade das duas substancias,
<Iual q fundamento para a:ffi.rmar-se que duas cousas difftl
rentes não podem actuar uma sobre a outra? Os antigos
admittiam arbitrariam~nte que o semelhante s6 p6de co
nhecer o semelhante. Não será resto do mesmo preconceito sus
tentar que o semelhante s6 póde actuar sobre o semelhante '[
Além disso, não obstante algumas difliculdades theoricas que
se possam lavantar contra o commerciq da alma e do corpo,
sentimos vivissimamente a tealidade desse commercio para

uão podermos praticamente paI-a em duvida. •

683. Hypotheses sobl'e a união da alma e do
eOl·po.- Mencionam-se geralmente muitas bypotheses que
têm sido propostas para explicar a união da alma e do corpo.
Devemos lembraI-as ao terminar, quando mais nito fôsse,
para assignalar alguns erros que têm sido commettidos a tal
respeito e que incessantemente se perpetuam. .

684. 1.u ESl)iritos anhnaes.- Por exemplo, o systema
dos espi1'los animaes de Descartes não é, por f6rma alguma,
hypothese inventada para explicar a união da alma e do
corpo. Os espiritus animaes nada mais SilO do que vapores
procedente.!::; do sangue; são particulas snbtis, mas todas
materiaes, que entram na composiçãO do corpo, e não podem
de modo algum servir de passagem entre o COl'pO e a alma:
é uma bypothese physiologica, e não metaphysica.

685. 2.° Uedia(lo1' pla$tieo.-E' imputada ao phi
losopho inglez Cudworth uma hypothese, que se denomina a
hypothese do mediadot' plastico: seria, dizem, UlUa substancia
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intermediaria, semi-espiritual, semi-corpora1, que puzesse
em relação as duas substancias. E' facil triumphal' de uma
bypothese tão inconsequente, mas que nunca foi sustentada
por ninguem. Cudworth nunca fallou em mediado?' plastico,
mas s6mente em uma natU1'eza plastica, q~e é uma especie
de alma do mundo e q\le, sob as ordens de Deus, é a verda4

deira causa organisadora dos seres vivos.

686. 3.° InOuxo physico.~Cita-se tambem a dou·
trina de Euler, que não é mais do que a doutrina tradicional
das esc01as e que traz o nome de influxo pbysico. Esta ex
pressãoescbolastica, porém, é simplesmente o nome barbaro do
que chámamos a influencia natural. Consiste essa doutrina
em admittir como um facto que as duas substancias actuam
naturalmente uma sobre a outra, mas isso não é uma bypo
tbese para explicar o como da união.

687, 4.° Animismo, vitalismo, organicismo,.
- Citam-se tambem entre as hypothoses deste genero o ani
mismo, o vitalismo e o o1'ganici:mw. Estas tres doutrinas,
porém, têm por fim tiuico explicar o pbellomeno da vida, e
nM tornar intelligivel a união da alma e do corpo. Com,
effeito, depois de haver proTado que o pensamento exige uma
causa distincta que não é a materia, p6de-se perguntar se
acontec.e o mesmo com a vida, Ora, aqui tres hypotheses são
possiveis: bu se admitte que a vida é o resultado da orga
nisaçilo, e é o que se cbama o O1'ganicismo; ou se admitte
que a vida é o resultado de uma força especial distincta dos
orgãOs e até da materia, e é o que se chama o vitalismo;
ou a:ffi.rma-se que o principio da vid.ll é o mesmo que o prin
cipio do pensamento, e que este principio é a propria alma, a
alma pensante: é o que se chama o animismo. Ora, nestas
tres hypotheses, o problema metap1:lysico da uniãO das sub
stancias fica exactamente o meSlllO que dantes.
, Em uma palavra, se se exceptual' a influencia physica, que

apenas é uma simples a:ffi.r~ação do facto, s6 têm havido
realmente, em philosJphia, duas hypotheses para explicar a
úlliilo da alma e do corpo: as causas occasionaes de Male
branche, e li ha1'monia pTeestabelecida de Leibniz.

688. Cansas occasionaes.- Harmonia prees
tabelecida.-Estas duas hypotheses têm isto de commum :
negam toda a acção reci proca das duas substancias, e substi tuem
essa reciprocidade de acçao por uma simples correspondencia
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de phenomenos; s6 ha differença em ser entendida a hypo·
these por dous modos diversos. Segundo Malebranche, essa
correspondencin. é produzida pp la acção continua de Deus,
sendo as substancias creadas (alma e corpo) apenas as causas
occasionaes que determinam Deus a obrar; tal movimento do
corpo incita Deus a produzir na alma tal pensamento, tal
sensação; e. reciprocamente, tal sensação e tal pensamento
provocam Deus a produzir no corpo tal movimento, de s,orte
que Deus faz tudo e é o unico actor. Pal'u Leibniz, pelo con
tl'ario, toda lt substancia, tunto corporea como espiritual, é
essencialmente activa; mas a acção é completamente interna
e localisada na substancia; Deus, dispondo em cada uma dellas,
desde a origem, uma força innata (vis insita), predeterminoq o
desenvolvimento que essa força devia ter, de modo que todos
os phenomenos subsequentes podessem corresponder aos que,
em outra substancia, resultassem igualmente da lei dessa
substancia e de seu desenvolvimento predeterminado. Haveria
assim ha1'monia entre todas as substancias, e em particular
entre a alma e o corpo, e essa harmonia, res'lltante de um
decreto divino, teria sido p1'eestabelecida.

Estas hypotheses subtis e brilhantes não só têm por effeito
destruir a acção reciproca das substancias, mas tambem
tendem a supprimir quer toda actividade interna, quer toda
a liberdade nas creaturas. A discussão destas theorias per- '
tence á metaphysica: a psychologia deve limitar-se a con
firmar como facto o sentimento interior de uma influencia
reciproca residindo de uma parte no sentido do esforço, que
a~testa a acção da alma aobre o corp.o, e da outra no ientido
,vItal, que a attesta acção do corpo sobre a alma.

689. O porque da uniiio.~Se não se p6de compre·
hender o como da união da alma e do corpo, poder·se-ha ex
plicar melhor o porque?
, Eis ahi a nova difficuldade que se levanta: se o pensa
mento tem seu principio f6ra da materia, como é que tem
necessidade absoluta da materia para nascer e desenvolver-se?
Com effeito, em parte alguma- a experiencia nos permittin
encontrar um pensamento puro, um espirita pensante sem
orgão, uma alma ang-elica despegada de todos os laços com
a materia. S6 a superstição, e a mais triste das superstições,
p6de fazer crer que ha communicll.ções passiveis neste mundo
com taes espiritos. Como então explicar essa união necessaria
da alma e do corpo? Comprehendel·a-hiamos ao menos para
essas especies de acções que a. alma exerce f6ra de si no
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mu ndo exterior. Para actuar sobre as cousas externas, o ho
mem carece de instrump.ntos; necessita-os até para exprimir
seu pensamento no mundo exterior. Mas o pensamento é um
acto de todo interno, no qual11arece não haver precisilo de
cousa alguma exterior. Comprehende·se que seja passiveI
pensar com alguma cousa que não seja nós mesmos? Esse que
pensa, e isso com que se 11ensa, não podem ser senilo uma só
consa. Ou o cerebro de nada póde servir ao pensamento, ou
é propriamente a cansa pensante. Comprehende-se um instr'u
mento de acção, mas nilo se comprehende o que poderia ser
um insl1'umento de pensamenlo.

Eis o que se póde l'esponder a esta difliculdade. De qual
quer maneira que se explique o pens.amento, quer se admitta,
quer se rejeite aquillo a que se deu o nome de idéas innatas,
é forçoso reconhecer que uma pa.rte mui consideravel de
nossas idéas resulta da experiencia ex terna. As proprias idélls
innatas silo apen'Js condiçOes geraes e indispensaveis do pen
samento, 11M são o proprio pensamento. Como disse Kant,
são a fórma e não a materia do pensamento. Essa materia é
fornecida pelo mundo exterior. E'. pois, mister que esse
mundo exterior actue sobre a alma para que ella se torne
capaz de pensar; é, portanto, indispensavel um intermediaria
para o mundo exterior e a alma. Esse intermediaria é o sys
tema nervoso, e, como todas as sentiações vindas por vias dif
ferentes têm necessidade ue ligar-se e de unir-se para tornar
passiveI o pensamen~o, ha necessidade de um centro que é o
cerebro. O cerebro é esse centro para onde convergem as
acções das cousas externas, sendo, ao mesmo tempo o centro
donde partem as acçOes da alma 30bre as cousas externas.
Póde-se, pois, dizer que, se o cerebro nilo é o instrumento do
pensamento, é o da sensação, da imaginaçãO e da lingnagem,
sem as quaes nã.o podemos pensar; a in telligencia está bem
ligada ao cerebro, m<Js só accidentalmente. O mesmo succede
com a vontade. SéUUO tambem o cerebro um orgã.o vivo, pre
cisa de estar ligado a um organismo, e é por este que a alma
está unida ao corpo. '

Em uma palavra, vivendo a alma no seio de um mundo
material, carecia de um corpo organico, e Deus lh'o fez capaz
dos movimentos mais poderosos, como dos mais delicados.

E' um bello designio ter querido produzir todas as castas de
seres: seres que só tivessem extensão; seres que sÓ tivessem
intelligencia, e emfim seres nos quaes tudo se unisse e onde
uma alma intelligente se achasse ligada a um corpo 1.

1 BOIIU.t, Conhe.imt1ItO,'deDeus, IV, I.
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690. Da. coslIlolog'ia .·acional.-Dá-se O nome de
Cosmologia racional á parte da m~taphysica que trata do
mundo geral ou do univel'so, e sobretudo do universo dos
corpos.

691. O m1ln(lo ou o nuivel'so. A natureza.
Ohama-se o mtmdo ou universo a universalidade dos seres j

mas, em sentido mais restricto, oppOe-se o mundo ao
homem, e é então s6mente o corrj uncto dos corpos. Dá-se
tambem a esse conjuDcto o nome de nat'ureza,. e é por isso que
a cosmologia racional tomou nestes ultimos tempos o nome
de philosophia da natu1'eza.

A natureza nada mais é que o conjuncto dos seres materiaes,
sendo algumas vezas personificavel, s6 em ,sentido figurado,
e tornando-se (conforme Aristoteles) uma especie de agente
que preenche as funcções de Deus, ou que coopera com Deus.
« A natureza e Deus nada fazem em vão.»

692. Os limites (lo mundo.-A primeb·a. anti.
Itlonia (te Kant.-Kant sustenta que, na cosmologia
racional, o espirito humano só p6de chegar a contradicções, e
sustentar ao mesmo tempo o pro e o contra. E' o que eUe
chama antinomias, admittiudo quatro, cada uma das quaes
se compõe de uma these e de uma antithese.

A primeira das quatro antinomias versa sobre os limites
ou a infinidade do mundo.

These. O mundo tem um começo no tempo e é limitado no
espaço.

A. ntithese. O mundo não tem nem começo no tempo, nem
limites no espaço: é etel'UO e infinito.

Funda-se a these neste principio; um numero infinito actual
im plica contradiccão. .

Funda-se a antithese no principio da 1'azão 3ufficiente.
Porque no tempo e no espaço, que são por toda parte seme

lhantes a si mesmos, teria o mundo comecado em um mo
mento anterior a outro? Porque pararia 'em tallog-ar antes
qne em tal outro f (Vide as cartas de Olarke e Leibniz. )

Sem discutir a questãO em si mesma, contentemo-nos em
dizer que a antithese, bem como a these, nã(l exclue a exis
tencia de um Dens creador. Descartes e Leibniz, que aflir-
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mavam energicamente a existencia de Deus, admittem, um
que o mundo é infinito, o outro que é eterno 1.

693. A materia.-Chama-se materia a substancia em
geral, de que são compostos todos os corpos.

694. Unida«te de mate.'ia.- E' objecto de questão
saber se essa substancia primeira é uniforme e homogenea,
ou se se compõe de substancias primitivamente heterogeneas.
Até aqui tem a chimica reconhecido cel'to numero de substan~

cias elementares, denominadas corpos simples i e não pôde
analysar nenhuma deIlas; mas o que resiste a nossos meios
de analyse não é necessariamente indecomponivel em si. Fica,
pois, de pé a questão.

695. O cheio e o vacuo.-E' outra quests.o saber
se todo o uni verso está cheio de materia ou se ha entre os
corpos intervallos absolutamente desoccupados, a que se chama
o vacuo. E' mister distinguir o vacuo relativo qIle se p6de
prodJlzir, mediante nossos instrumentos, e o vacuo absoluto;
é s6 este o vacuo metaphysicamente chamado.

696. A divisibilidade ao infinito.-A segunda
antinomia. de Kant.~Aqui tambem, como ha pouco,
haveria, segundo Kant, duas proposições contradictorias.

These. O composto suppõe o simples. (Leibniz.)
Atithese. Toda substancia extensa, sendo divisivel, com

põe.se de partes divisiveis, e isto ao infinito. (Pascal, Re
flexões sob?'e a geometria.)

E' certo que, considerada a ex.tensão como uma qualidade
I'eal dos corpos, terá por consequencia a divisibilidade ao
infinito, por mais incomprehensiv.el que seja. Eis ahi tam
bem uma das razões a que se dá certa importancia contra a
realidade objectiva da extensão.

697. Da essencia da matel'ia.-Chama-se essen
cia, como vimos (328), a idéa primeira e exacta de uma cousa,
e, por conseguinte, a propriedade fundamental inseparavel
da cousa e da qual todas as outras decorrem. Segundo esta
definição, a essencia da materia será a idéa propria e funda
mental da materia, tal que, se se apresenta, o corpo é possi
vel e explica-se com todas suas propriedades, ou, se é ausente,
cessa o corpo de existir.

1 Leibniz dizia que a creaçl10 não se refere ao tempo, mas á dependencia.
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698. Uecanismo e dynamismo.-Duas 'Concepções
fundamentaes têm sido propostas para explicar a essencia da
materia: 1.' o mecanismo, que reduz todas as propriedades dos
corpos ás leis da geometria e da mecanica, isilio é, á extensilo,
á figura, á situaçilo e ao movimento; 2." o dynamismo. que
acrescenta ou substitue á extensilo inerte um principio de
actividade chamado força, mais ou menos semelhante ao modo
de actividade interna, que chamamos esforço.

699. Mecanismo physico ou atomismo.-·Ue
canismo geomett'ico, concepção de Descal·tesa
-Entretanto ha duas especies de mecanismos: 1.0 o meca
nismo physico, que reduz os corpos a pequenos corpos, ou ·CO?'·

pusculos, que são simultaneamente extensos e indivisiveis,
mas ao mesmo tempo duros e pesados, e que se movem no
vacuo ; taes são os chamadcs atamos; tal é a concepçao de
Democrito, e de Epicuro; 2. 0 o mecanismo geometrico, para o
qual a substancia de todos os corpos é o espaço infinito, nilo
sendo os corpos outra cousa mais do que as di visões do es
paço, e de alguma sorte suas modalidades: é o meca
nismo de Descartes e de Spinosa, concepçilo que exclue o
vacuo e os atomos, e sustenta o cheio e a divisibilidade ao
infinito.

O mecanismo geometrico é o unico rigorosamente logico;
porquanto o atomismo, s6 pela razão de admittir como es
senciaes o peso e a dureza, admitte alguma força no atomo,
não sendo a exclusão por si mesma nem dura nem pesada.
Existe entretanto um atomilJmo geometrico: é o de P. Bos
covich, que compõe os corpos de pontos mathematicos.

700. DylozoIsmo e monadismo.-O dynamismo,
ou doutrina da fOl'ça, p6de igualmento tomar duas f6rmas :
ou se considere a natureza como um s6 todo, como um corpo
animado, e como que um ser vivo, cuja alma é Deus, cujo
corpo é o muudo, sendo esta concepção o hylozoi'smo, do qual
se encontra um exemplo na phy.;;ica stoica ; - ou se considere
a natureza composta de manadas, isto é de substancias sim~

pIes dotadas de actividade: e tal é, a concepção de Leibniz.
As manadas são indivisiveis como os atamos de Epicuro; mas
não têm extensão; silo, diz Leibniz, atamos de substancia;
são pontos, como os pontos mathematicos do P. Boscovich;
mas pontos activos, pontos vivos, de alguma sorte.

Na concepção dynamba, a extensão nada mais é que um
phenomeno, uma apparencia; porquanto, como fazer coexis-
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tirem juntas a força e a extensão? (Vide Magy, A sciencia e
a natu-r:eza, )

701. Idealismo. - Quanto á doutrina que reduz a ma~

teria apenas a um phenomeno do pensamento, a uma idóa ou
um composto de idéas, já a expuzemos e discutimos' acima
(629-630). '

702. COloloelacão (Ias fOl°caso Unillade(le COloca.
- Acabamos de vêr que, se a th~oria concebe a possibilidade
da unidade de materia, isto é, de materia primitivamente ho"
mogenea, a experiencia ainda não descobriu nada em tal di
recção : fica esta doutrina, portanto, no estado de hypothese
especulativa. Não succede o mesmo relativamente ás (o1'ças,
isto é, ás di versas causas de phenomenos que se produzem
na natureza, e nomeadamente os phenomenos physicos:
electricidade, mag'netismo, luz, calor, etc. A. experiencia
tem mostrado entl'e todos es tes factos analog'ias taes, que nos
inclinam a pensar na possibilidade de referil-os a uma só
causa. Com efftlito : 1.0 vê-se q u'e taes fact03 se produzem se
gundo leis semelhantes, e algumas vezes identicas (notoria-

'mente, a ele~tricidade e o magnetismo por nma parte, a
lnz e o r-alor por outra) ; 2,0 esses phenomenos são conver
tiveis uns nos outros e se permutam em proporções determi
nadas; 3. 0 a mesma explicação tende a applicar-se succes
sivamente a todos es;;e,;; phenomenos, a saber, a hypothese
das vibrações ou das ondulações. Em uma palavra, tendem
a traduzir ..se cada vez mais em phenomenos mecanicos; e
conjectura-se que bem poderiam ser apenas os modos diverso,;;
do movimento. Entretanto semelhantes explicações nã.o devem
ser considera.das, até agora, senílo como hypotheticas; e ha
ainda bastantes agent~s physicos que resistem á reducção:
affinidade chimica, força de cohesilo, gl'avitação universal.
Digamos s6mente que ha uma tendencia actual da sciencia
par~ a doutrina da unidade da força.

703, Conselovacão (Ia IRateloia e da COloca.
O que não é hypoth"etico e o que parece a lei suprema de
todas as sciencias physicas, chimicas e mecanicas, é o prin
cipio que os antigos exprimiam à p,'io1'i, sob esta fÓl'ma :
Ex nihilo nihil, « de nada nada vem.» Esttl principio deixou
de ser um axioma metaphy,;;ico, e tornou-se uma verdade
experimental. Por uma parte, desde Lavoisier, e á vista
da theoria da combustão, theoria que foi a base da chimica
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moderna, está estabelecido que « a quantidade de materia
em todas as mudanças dos carpas fica sempre a mesma»:
nada se perde; e as balanças, em todas as composições e
decomposições dos corp0s, nus fazem sempre encontrar, no
fim da operação, o mesmo peiO que no começo; ora, além do
peso, n!Lo temos outra medida da quantidade de materia. O
mesmo succede com a fOl'ça. Ensina a mecanica que a quan
tidade de força viva, ou de trabalho, ou de ene?'gia, é sempre,
a mesma, e a experiencia tem demonstrado que, sempl'e que
certa quantidade de movimento parece perdida, reapparece,
sob f6rma de calor, e reciprocamente. R' o que Be chama
o equivalente 'mecanico do calor. R' a justificaçã.O experi
mental do principio da consel'vação da força. E' o nihil ex
nihilo applicado á força, bem como á materia.

Haveria equivoco em dar um sentido metaphysico a e:c;se
axioma, que, rio entanto, s6 tem, na realidade, um sen
tido puramente physico. Significa simplesmente que, sendo
dada a natureza, nada ahi se crea, nada' se perde (salvo
por milagre); mas não significa por f6rma alguma que a
natureza existe POl' si mesma, e nllo é a obra de um
creador. A questão da origem da natureza é de ordem
mais diversa.

704. .tl. vida.-Entre os seres da natureza ha os que são
, dotados de ca r8cteres as~ás particulares, para que os sepa

remos dos outros como o objecto de um centl'O de sciencias.
completamente pllrtíclllar: são os se?'es vivos, cujo caracter
principal ou a,pparente é o mov'im,ento espontaneo. Donde
vêm os caracteres especificas, distinctivos de taes seres? O
que é a vida?

705. Systema sobl"e a vida.- Já dissemos acima
que ha tres systemas principaes sobre a natureza. e a origem
da vida: o o?'ganicismo, o vitalismo e o animismo (360).

706. Ol"ganicismo. - Chama-se Q?'ganicismo o systema
que cousiderll 8 vida corno resultante da organisação, isto é,
de certa estructura ou composiçãO dos materiaes organicos.
A razão principal, dada pelos organicistas é que toda alte
ração do organismo altera ou modificll a vida, que ades·
truiçãO da estructura acarreta a ,morte. A vida, pois, seria
apenas nma resultante, uma consequencia, o effeito de certa
~ombinaç!Lo particular da materia.
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707. Vitalismo.- Segundo o vitalismo, a vida nlto é
um effeito, é uma causa. Um ente não é vivo, porque é
organismo; é organismo porque é vivo. As provas são tiradas:
1.0 da geração: nenhuma combinação de materia jámais pro~

duziu um ente vivo sem a suPPOSiÇãO anterior de algum
outro ente vivo; omne vivum ex vivo (vi1e acima as expe·
riencias de Pasteur sobre as geraçOes espontaneas, 416);
2.° da unidade do ser vivo. O corpo vivo, diz Cuvier, «fórma
um todo, um systema fechado, cujas partes se correspondem
mutuamente e coucorr~m ·para a mesma acção definitiva)l.
Kant exprimiu a mesma idéa, dizen~o que, « no ser organi.
sado, tudo é reciprocamente fim e meio )). 3 ° Do duplo movi
mento alternativo de destruição e de 7'(;pa?'ação, que constitue
a nutrição: os corpos inorganicos não reparam espanta.
neamente as perdas que podem produzir.

708. Animismo.- O animismo vai mais longe que o
vitalismo: sustenta que, desde que se admitte uma causa
independente da materia para explicar a vida, não é neces
sario multiplicar os seres; e por conseguinte admittir que os
effeitos que excedem as forças da materia dependem directa
mente da alma. E', pois, a propria alma que, por uma como
que actividade inconsciente, produz seu proprio corpo e o
conserva. A suPPOSiÇãO de duas forças é inutil, pois que uma
só basta para pt'oduzir o effeito.

Falta-nos espaço para discutir estas divet·sas. hypotheses.·
Contentemo·nos em assignalal-as, chamando a attenção para
os autores 1.

1 Véde sobretudo o habito por J. Ra
vaisson.- O prillcif.io "ilal e a allnapen
3a"tt. por Fr. BOU1llier ; nosso li~o lIfa
~eriali811loeolltempfW.neo( c. ... e VJ). Vér

tambem, quanto aos physiotogistas: Claude
Bernard, Lições sobre os phello",enos da
'!>ida, Paris 1818.-ChauJrard• .A "uta, es
tudtJ, de b~ologia geral, Paris 1878.



CAPITULO V

Noçôes de Thbodice~.- Deus e seus áLtributoli:

A idéa mais alta do espirito humano, a que i'esume em
um typo concreto e vivo tudo quanto há de nobre, ele
vado, santo entre os homens, é a idéa de Deus.

Será esta idéà rima iIivenção deis homehs, lima fiCÇãO da
imaginação, uma concepÇão àbstractà tia razãll? o'ri bem cor
respondente a um ser que existe reàlmerite fÓl'a do pensa:.
merlto humano, e effectiívamente possuidol' de toda a pel'
feiQão que lhe imputamos? Tal é o problema sl1pr'emo da
philosophiá. Tal é ó objecto do que se chama a dem,ons
tração da exisiencid dê Deus.

709. Póde-se delllonstl'Rl" R existencia de
Déus?- É por esta questão que principia S. Thomaz
na Summa theologióa (pâft, I, q. li, art. 2), e logo ao co·
meçar 'liz que p!lrece impossivél demonstrar a existenCÍa
de Deus. NãO é possivel à ]i1'iô1'i, porq Iie se não póde partir
de alguma Musa ql1e lhe sej a anterior i não é possivaI à
posleriori, porque aqui não ha propurção entre a causa e
seus effeitos, porquãritd a causa é infinita e os effeitos finitas:
como, pois, se cOllcliliria destes para aquella ?

Mas semelhante questão é ociosa. Basta pr'oceder á de
m0"!1straçãõ; Se esta é probante, será suflicientêmente pro
vadb que é 'possivl:l; e, se é má, de nada terá servido de
monstrai' que é possivel. Quanto á reputação do dilemma
precedente, resultará da pi'opría demonstração.

710. Déllloostl'RCão dà existeJicia (te Deus.
- Innumeros a?'gumentos têm sido propostos para esta de
monstração, e são as denominadas provas da existencia de
Deus. Cada uma destas ~rovas tem seu vaior e sua ím-
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portancia: entretanto commetteu-se o erl'O de representaI-as
como tendo cada uma valor absoluto e bastante por si mesmo,
ao passo que são apenas as partes, os momentos de uma s6.
demonstração. Se, em vez de fazer-se uma enumel'ação re·
talhada, se ligassem todos esses argumentos uns aos outros
n'uma synthese commum, ter-se-hiam assim evitado muitas
cl'Íticas e objecções. Olarke 1 foi o unico philosopho, parece,
que teve essa idéa; mas seu exemplo nã.o foi seguido.

N otar-se-ha, primeiramente, q ue /:I. idéa de Deus nilo é
uma theoria especulativa inventada pelos philosophos para
explicar os phenomenos (como a harmonia preestabelecida
ou os turbilhões); é uma idéa que todos n6s recebemos da
educação e se ha transrnittido de ida'ie para idade, sob
diversas f6rmas em todos os pair.es do mundo, Em uma
palavra, ha um facto universal e que parece até hoje ser
iuhel'ente á natureza humana: é o que se chama a 1'e·
ligião.

Nem seria uma objecção dizer que ha homens faltos do
senso religioso, porquanto os ha igualmente baldos do sen
timento mor~l. Será uma objecçãO contra amoral?

E nem tão pouco seria uma objecção descobrir alguma
horda seIvagem sem religião; porque, pela razão de que
um povo ou um individuo não se elevou até·as faculdades
do homem (a faculdade esthetica ou scientifica, por exem·
pIo), não se segue que tal faculdade nilo seja essencial á.
natureza .humana.

Finalmente, ainda não seria uma objecçã.o dizer que nada
de commum existe entre as religiões dos povos seI vagens
e o que chamamos religião; porquanto é commum em todas
as religiões acreditarem os homens em algum poder invisivel
( um ou muitos, finito ou infinito), o qual é a 'causa dos
phenomenos do mundo.

E', pois, a religião um facto social e unível'sal, que deve
ter sua razão e tem seu fundamento na natureza humana,

Não s6 a religião é um facto social, mas, se cada um eon
centrar-se em si proprio, verá tambem que é um facto indi
vidual. Disso encontram-se vestigios até entre aquelles que
parecem destituidos de t'odo o sentimento religioso, Já se
mostrou que o poema do proprio Lucrecio está. replecto de
tal sentimento 2, Na segainte pagina de um philosopho
contemporaneo, que é reput.ado, aliás sem razão, como syste'

1 Clarke, 'l'l'ata,bJ' di< e",istellcta e aos attl'ibutús de Deus (lrad. franc.1727),
~ Vide Marlha, o Poema de Luc,'ecio.
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maticamente hostil a esta ordem de pensamentos, ha uma
expressão religiosa:

« O que está além é inaccessivel ao e3pirito humauo, mas
inacccssivel não que?' dize?' nullo ou não existente. A immen
sidade nos appal'ece debaixo de seu duplo caracter: a realidade
e a inaccessibilidade. E' um oceano que vem bater nossa
praia, e para o qual não temos nem barca nem velas, mas
cuja clar-a visão é tão saluta.r quão formidavel.» (Littré)

Dest'arte o facto religioso nãO é somente um facto social,
é tambem um facto individual, sensivel para cada um em
certo gráo, quer pelo sentimento do infinito, quer pelo da
ordem universal, quer finalmente pela necessidade da conso
laçâo e da esperança.

E' o facto social e individual, é esse facto do sentimento
religioso cujo fundamento é buscado pela philosophia no que
se chama a demonstracão da existencia de Deus.

Vem a pelIo vl)lta~ ao dilemma apresentado acima, e
segundo o qual não se poder'ia provar que existe Deus nem
à p?'io,'i nem á po~te1'i01'i.

Certamente, se não tivessemos dado algum que contivesse
já implicitamente a crença na existencia de Deus, seria im
passiveI descobril-a, quer por sylIogismo, quer por inducção.
Mas, se a idéa de Deus preexiste em nós sob uma fórma
confusa, comprehende-se que seja' passiveI tornal-a visivel
pela analyse, ao mesmo tempo que determinaI-a pela expe
riencia e pela inducção. « As provas da existen.cia de Deus,
diz Hegel, são exposições, descripçúes mais ou menos
incompletas do movimento pelo qual o espirita se eleva
do mundo a Deus.» (Logica, IntroducçãO § L. nota e
§LXVIIL)

Nesta pesq liiza, seguir-se-ha o methodo indicado pelo
proprio Hegel como o methodo dialectico por excel1encia,
o qual consiste em ir do abstracto para o concreto, das
determinações mais pobres para as mais ricas, até que a
idéa de Deus nos appareça em sua totalidade. Ter-se-ha
a concepção de Deus a principio simplesmente como se?'
necessa1'io, depois como causa da o?'dem do mundo, depois
Como causa da o?'dem mo?'al, e emfim como pe?'feição abso
luta.

a) Só porque alguma cousa existe, segue·se que alguma
cousa sempre existiu: » Haja um só momento em gue nada
exista, eternamente nada existirá, « diz Bossuet. E' o que
os antig'os exprimiam por este celebre axioma: Ex nihilo
rrihil. O e;:;pirito é incapaz de comprehendel' que, em um
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nadá absoluto, algüma éousa começa absdlutamente a ser.
Logo ha algum ser eterno.

Em segundo logar, porque ha àlguai Ser eterno, segue-se
que exi'lte algum selO necessa1'ío. Com effeito, este selo eternó
existe, ou p01' outrem du por si mesmo. Por outrem, é im
passiveI; porque então supporia um outro ser eterno, a
respeito do qual far-se-hia a mesma questão. E' mister, pois,
chegar à um ser que não éxistà por outrem; ora, se nã'd
existe por outrem, é que existe pdl' si mesmo. Logo tem
em si mesmo a razão de sua êxistencia. Logo é necessa.rio,
'independente, absoluto.

Objecçll.o: Porque esse ser eterno e necessario não seria
a serie dos seres que temos deante dos olhos e que sé
manifestam á experiencia,?

Resposta. Compondo-se de serês tmnsitorios, esta nilo ca
deia de seres não p6de ter em si mesmo a razão 4e sua
ete1'nidàde. Composta de seres contingentes, lião póde ter
em si a razãO de suá existencias ; porquanto, se p6de i\:!-diffe
rentemente existir ou deixar de existir (o que é a definição
do contingente), por que existe? -=- E' mistel', pois, que haja
algum principio eterno e necessatio que seja a rdzão de
eroistencia dos seres transitorios e contingentes.
. b) Este principio não é sÓ o fundamento da existencia

dos seres, é ao mesmo tempo o fundamento da o1'dem e
da kárrrionia que reina entre os seres.

A natureza não patelitea s6mente uma suscessão phe
nomenal de existenciàs contingentes; nol-as apresenta
como uma ordem e um plano. Ora, este plano se nos
marilfesta de duas maneiràs: 1. o como um systema de lei;
2. 0 como um systema de meios e fins. Sob o primeiro
aspecto, o universo se nos manifest~ éomo 1'acional; sob
o segundô aspecto, comd providencial. Por uma parte,
sendo o universo obj~cto de !;:cíetlcia e intellig'ivel para a
razão, deve ser por ISSO mesmo a expl'essllO de uma 1'azãô
ou de um pensamento. Por outra parte, manifestando-se-nos
o univers,o como obm d'arte (ao mesmo temp.o machina e
poemà), é expresSão da Uma a1'te, de um genio â?,tistico e
COnSl1'tloctõ1', cotdenando, predeterminando, predispondõ todas
as cousas.

Objecçtio. O que se nos manifesta r.omo um systemà de
meios e de fins é apenás uma resultante das leis da na
tureza. O ql1e tomamos por uma intenção é apenas uma con
sequellcia. NãO se deve dizer: a ave tem azas para voar;
tuas à ave vôa porque tam azas.



nRUM 289

Resposta. Um não contradiz o outro; porque, para que
um meio seja apropriado a realisar um fim, é mister que
SPj01 ao rnl'smo tempo uma causa capa;" de produzil' cer:o
effeito: logo, porque uma consa é um etr~ito, nrlo se segue
que nãO seja um fim. Entretanto, admittido qne o vôo uão
seja um filD, é forçoso suppõr que a materia, obedecendo
a lei~ fatn.es e illd:tr~rentes, haja por acaso encont.rado a
combinação mais propri~\ para a reali'ação do Hffeito. Ora,
dizer que nma consa aeon tece por hcaso é rl.izer q ne aCOll'
tece sem cansa.' Dizer qne Ilma obm intellectual fui prodnzidrl
sem intelligcncia é violentar o principio de causalidade 1.

e) O mUlldo ap.esenta· nos nma urdem: mas existem na
nntureíla duas e!';pecies de ordens: a ordem 71hysiea e a
ol'dem moral. A ordem phY:'lica é um sy.stemrl Je forças,
a ordem moral um systema de vontades. As vontades, assim
como ás forclls, têm HlflS leis. Exil;te 11rna lei ?1wml, ()
deveI', como' existem leis physieas. Estas cumpr~m-se fatal
rneute; aq nella cu mpre-se 11 V remen te. A lel moral ou o
dever oppõe .. se ao prazer e ao intr1resse. Impõe a vontade o
sacrificio e o de1"interesse. Om, a existenciade uma lpi morfll,
do dever, da virtud(~ é incomprehensivel DIl hypothesa em
que o universo se rednzisse á materia e a suas propriedades
primordiaes.

Com etreito, haja umfl ordem ele cansas inteiramente
physicas, isto é, em que todos os phenomenos sejam ru
ductiveis ás 1eis physicas e mecanicils, em que a. vida,
O pensamp.nto, Il voutadc.. a liberdade, o limor sejam apenas
combiDacôes chimicêls, ou até combinacões de lllovimeutus,
procuro descobrir em virtude de que principio pod ,rose-1m
affil'mar que taes COUSflS valem mais do que taes outras, que
til 1 acto é mais exe~llente e melho1' do que tal outl"l, que o
amor vale mais do que o egoismo, a sciencia mais do que
a gUln, o bello mai" do que o voluptlloso. a mAgorlnimidade
mais do que a baixa aUltlaçu,lJ. em uma pal"vra, que os
bt:ns da alma são sllpel'iol'eS ;lI)~ uen .. do corpo, e que a
felicidaue de UIll homem é sllperiol' a felicidade de um
animal.

Sob o aspecto) das leis phY.:iicas, qIlalq lIer pheuomeno vale
par 11m outro: porque todo phenomeno é rigoSp.meDte con
forme ás leis da natureza. Nada acontece que não seja con·
forme a essas leis; por consequencia, nada ha que não seja

1 Quanto ao desenvolvimento desta doutrina, véde nosso livro As caluas fi"aes,
principaJ.meote ps. 41-62.

JANET, Philosophia. T,- n, 19
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necessario, nada ba que nlto seja legitimo; e, tendo todos
os phenomenos a mesma propriedade de serem o resultado
das leis necessarias, têm todos, o mesmo titulo e o mesmo
valor. O graniso, que destr6e as seáras, cae em virtude das
mesmas leis da chuva, que fecunda a terra. A diversidade
dos effcitos em nada muda a essencia dos phenomenos.

Quando declarais taes acç{ies melho?'es que taes outras, s6 o
podeis fazer attribuindo a uma algo mais que a ou tra, desco
brindo naquel1a algum caracter' que falta nesta; se tudo, porém,
se reduz a combinações physicas ou chimica~, -em que consiste
o caracter privilegiado de certas acções que nos obrigam a
declaraI-as de ordem superior? Será facillimo reconhecer que
tal acção é ntil, tal outra nociva; mas, em si mesmos, vir
tude e vicio não se distinguirão por nenhum caracteristico
intrinseco, e até dar-se-ha occasião em que o vicio pareça
mais util e, por consequencia, melhor que a virtude.

Destas considerações resulta que a distincção do bem e do
mal deve ter seu fundamento na natureza das cousas, c que a
ordem moral tem sua razão e seu typo supremo, bem como a
ordem physica. Em uma palavra, a lei moral suppõe um prin-
cipio supremo que é Deus. '

Objecção. A lei moral carece, como as leis positivas
e civis, de um legislado?'? Não será el1a evidente por si
mesma? Não domina li consciencia por sua propria clareza?
Demais, a lei não é independente da sancção? Fazer o bem
e o mal, ~m virtude das penas e recompensas applicaveis, não
é obedecer a um motivo interessado que deRtr6e o valor moral
da acção? Isto posto, assim como é inutil SUPPÔl' um legis
lador, tambem o é suppôr o que se chama um Deus ?'emune
radar e vingado?'. Tal é a objecção da escola que sustenta o
que se denomina moral independente.

R9sposta. Sem duvida, a lei moral domina por si mesma, e
não pela autoridade de uma vontade superior; já o demonstrá
mos acima (527) ; sem duvida, a lei domina por sua propria
essencia, e não pelas conseq uencias felizes ou infelizes que
ella p6de produzir (559). Mas da11i concluir para, moral cha
mada independente, é não comprehender o problema. Por
quanto, se é verdade que a ordem moral não carece de uma
causa, não é menos verdade qlIe deve ter uma ?'azão. A lei
moral não foi estabelecida por uma vontade: porque então
poderia ser derribada por essa mesma vontade; como, porém.
a lei moral poderia governar a vontade humana, se apenas
fosse uma concepção do espirita humano? O caracter abso
luto da lei do dever bem mostra que tem ena outra origem, e
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fundamento nlém da constituição particular de um ser con'
tingente. Ella deve ligar-se á natureza, das cousas bem como as
leis phYilicas. Assim como o Universo physico suppõe uma
Razão e um Pensamento, assim tambem o Universo mOl'al
suppõe uma Justiça e uma Santidade, donde emana nossa pro
llrla santidade. Porq ue, se assim não fosse, seria forçoso suppõr,
011 ql1e a lei moral tem sua raztLO nas leis physicas, o que im·
plicitamente a destruiria, ou que é nascida do aeliso e sem
ligaçrLO alguma com o principio das cousas, o que é absurdo.

d) Concebido DelIs primeiramente como causa necessaria,
depois como razão da ord.em physica, isto é, 'como intelligen
cia, depois como razão primeira e ultima da ordem moral, is to é,
como santidade e justiça, resta re.un ir todas estas qualidades,
acrescentando-lhes todas as que se podem conceber, para.
formar a noção do Ser infinitamente perfeito, como o cha
mavam os cartesianos. Se a existencia contingente suppõe a
existencia necessaria e absoluta, llssim tambem toda qüali
dade do ser contingente, todadetermiuaçãQ do ser finito deve
suppõr iguaLnente uma determinação correspondente na exis
tencia absoluta e infinita, ou, pelo menos, deve ahi ter slla
razão. Esta razão suprema e final de todos os gráos de reali
dade existentes no mundo cha.rI!a-se a pel'feiçãG: o ser que
possue esta pfrfeição é, pois, o ser mais real de todos, Ens
1'ealissimu1J1. Este ser qlle assim concebemos deve existir
na realidade, porque: 1.0 donde nos viria a idéa da perfeição
absoluta, se essa idéa não tivesse sua causa em uma perfeição
eifectiva? (Descartes) ; 2.", se um ser tem o poder de existir
por si mesmo, tem à fm'tiori o poder de produzir todas as de·
terminações da existencia, O facto de existir por si mesmo
implica, assim como o pensou Descartes, todas as perfeições.
(DisCU1'SO do meth., parto IV.)

Obiecção. A concepção do ser perfeito é apenas um ideal,
um archetypo concebido pelo espirita na occasião dos seres
reaes, intelramente semelhante ao que se denomina as idéas
de Platão. Assim como concebemos figuras ideaes em geome
tria, sem que haja em parte alguma circulas perfeitos, trian
gulos perfeitos, da mesma fórma concebemos por abstracção
um ser despido das cO\ldições im perfeitas que acompanham
por toda a parte a existencia.

Resposta. Bem longe de crer que o ser exclue a perfeiçãO,
cumpre dizer, pelo contrario, com Bossuet, « que a ?erfeição
é a razão do ser». Com eifeito; donde viria no imperfeito a
faculdade de. se aperfeiçoar? Se suppouho um ser que não
tenha nenhuma especie de perfeiçao, isto é, nenhuma qual i-
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dade precisa e determinnda, que não sejfl. nem isto, nem
aquilJo, que, finalmente, nilo tenha attributo algum, nilo lhe
posso suppôr nenhurnfl. razão de existencia, e, sendo um nada
de esseneia, seria ao mesmo tempo um nada de ser. Portanto
o ente primeiro não p6de ser um nbsolllto indeterminado:
é-lhe indispensavel algum gráCl de determinação. Mas por que
tal gráo antes que ta! outro? se lhe suppondes l\lgum poder,
por que n!\o a omnipotencia? alguma razão, por que não a
omnisciencia ? elle s6 p6de :::er nm zero ou um todo de per
leição. Ora, no primeiro ('SiSO, elle nada seriA, não existiria:
fogo, é mister que possüa o ser em sua plenitude absoluta.

711: Provas da existencia de Deus.- Depois
de haver exposto em seu conjuncto a demonstração da exis
tencia de Deus, resta-nos enumerar e classificar HS provas mais
importantes desta verdade, reportando-as aos philosophos que
as acharam 0\1 que as exprimiram mais valentemente. Dis
tribuem-n'as de ardina rio em tres classes: prova!'l physicas,
provas metaphysicas, provas moraes. Acrescenta-se muita
vez uma quarta classe: as provas estheticas; mas estas podem
incluir-se nas provas moraes.

712. L Provas pbysicas'.- As mais.importantes são:
a) Prova de Clal'ke, à contingencia mundi.

E' absolutamente necessario que alguma cousa haja existido de toda
eternidade. Com ~ffeito, pois que alguma cousa existe, é claro que alguma
cousa seJ!lpre eXls~iu. Aliás, ter-se-nia de dizer que as cousas que actual
mente eXlstem sahlram do nada, e não têm absolutamente causa de sua
ex;istencia, o que é uma contradicção nos termos ... Ora, se ll,lguma cousa
existiu de toda eternidade, é mIster ou que este ser que sempre existiu seja
um ser immutavel e independente, ou que seja uma concessão infinita de
~eres ~ependentes ou sujeitos á mudança. Mas esta ultima supposição é
Imposslvel: porquanto essa cadéa infinita ce seres dependentes não poderia
ter causa 9:lguma externa do sua existeJllcia, pois que se suppõe que todos
os seres eXlste~tes no universo ahi se contém. Por outro lado, não póde ter
causa alguma iDterna, porque nesta cadêa de seres nenhum ha que não
depE·nda do que precede, e nenhum é considerado existente por si mesmo.
Seria, pois, uma reunião de seres que não têm nem causa interior, nem
causa exterior de sua existencia. isto é, de seres que, considerados sepa
radamente, houvessem sido produzidos por uma causa, e que conjuncta
mente não houvessem sido produzidos por nada. Segue-se que é mister que
um ser immutavel c independente tenha existidQ de toda eternidade.
(Olarke. Tratado da existo de Deus. c. Ir e III .)

b) Prova de Leibniz deduzida da 1'azão s1t/ficient~.

Deus é a primeira razão das cousas: porquanto as que são limitadas,
CODl~ tudo o que vemos e experimentamos, são contingentes, e nada têm
iotrlDsecamente que lhes tome a existencia necessaria : sendo manifesto
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que o tempo, o espaço, e a mataria, unidos e uniformes em si mesmos, e
indifferentes a tudo, podiàm receber de tud'J outros movimentos e figuras,
e n'um todo outra ordem. Logo deve· se procurar a razão do mundo, que-é
o conjuncto pleno das cousas contingentes; e procuraI-a na substancia que
traz comsigo a ra7.iio de sua exisLencia, e li. qual por consequencia é neces
saria e eterna. E' tambem mister que esta causa seja intelligente; por
qu!lnto, sendo contingelJte este mundo que existe, e sendo igualmente pas
Siveis e igualmente pretendentes á existencia uma infinidade de outros
mundos, é mister que a causa do mundo attentamente se ha!a relacionado
com todos esses mundos passiveis antes da determinar um delles. (T/leo
dicea, parto La § 7. o)

c) Prova de Aristoteles deduzida da necessidade do pl'i.
meiro motor.

Tudo o que está em movimento é movido por alguma cousa: Ora. o
que move, imprime o movimento ou por alguma cousa de outrem, ou por
si mesmo. Supponhamos o primeiro destes dous casos: o moveI, o motor,
e o intArmediano. O intermediaria é um motor, porque põe o moveI em
movimento; mas tambem é um móvel, pois que só faz transmittir o movi
mento imprimido pelo motor. Logo não é maia que um meio termo entre o
del'l'ádeiro moveI e o primeiro motor; mas a serie dos meios não poderia SOl'
infinita. Logo é forçnso chégar a um primeiro termo qile não seja movido
por nenhum outro. (Ravaisson, Essai sur la Metaphysique d'Aristoteles. t. l,
pago 5a~ 1.)

d) Prova physico-lheologica ou prova das causas (inaes.
Já expuzemos (637 b) a prova das oausas finaes: eil-a

resumida com muita exactidão por Bossuet.

Tudo o que moslm ordem, proporções bam determinadas e meios proprios
para produzir cartos efleitos, tambem mostra um fim expresso: por conse
quebcia, um designio formado, uma inLelligencia regulada e uma arte pec-
fei ta (maior). .

E' o que se nota em toda a natureza (menor). Vemos tanta exactidão em
seu movimento e tanta con"l'eniencia entre suas partes, que nã.) podemos
negar que hàja arto. Porquanto, se está. é indispensavel pára notar seme·
lhante concerto, com muito mais razão o é para estabeleceI-o, Tantll arte
existe na natureza, quanto a propria arte só consiste em imitaI-a.

De todas as obras, porém, da natureza, aquella em que mais se aécentúa
o designio é, indubitavelmente. o homem. Tudo no corpo humano está dis
posto com uma arte maravilhosa !.

Logo parece (conclusão) que esse corpo é um instrumento fabriGado
por um poder que está fóra de nós; e todas as vezes que nos servimos
delle, deveriamos sempre sentir a presença de Deus a. (Conhecitlllmto de
Deus, cap. IV.)

Kant precúnisou sempl'e a prova das causas finaes com o
maior respeito e admiração,

1 Sendu mui complicada. o demous
tração de Aristoteles, damol-a. Am rElSumo,
se~undo Ra,·aison.

2 Bossu"t só faUa do corpo humano.
Vede em Fénelon IJ, provo inteira.

S Quanto ao desenvolviment~ da prova

das caU8as ftnaes véde: na antignidade
. Xenophonte. Memnraveit l. Iv.; Clcero

De "alura De.Ntm I, ti; e entre os mo
dernos 1+'énelon, Tratado da eminencia de
DeuR; Bonnct, (Jont.,ilpltlÇào da 1l.ature~(J;

e o nosso Uno Causas tl"..et. (Paris, 1876.)
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Seria. diz elle, não s6 querer privar-nos de uma consolação, mas, ainda
mais, tentar o impossivel e pretender subtrahir algum~ cousa á autoridadll
desla prova. A raz~o, suslentada con~ ar~umentos tao poderosos, e. que
incessantemente vac augmentando, nao pode por moJo tal ser rebaIxada
pelas incertezas de umlJ. eseeculaç~o ~ubtil e abstracta, que ~ão deva ser
arrancada a toda irresoluçao SOphIstJca como a um sonho, á vista das ma
ravilhas da natureza e da estrucLura magestosa do mundo para de grandeza
em ~randeza chegar até a mais elevada, e de cvndição em condição até ao
autor supremo e absoluto das cousas. (Kant. Critica da Razão pura, Dia
lectica, cap. lII. secç. VI. )

e) Prova deduzida da intelligencia humana.
A' prova das causas finaes 'liga-se, como um caso parti

cular desta prova, o argumento que conclue immediatamente,
em virtude do principio de causalidade, da intelligencia
finita para a intelligencia incnita.

Tudo quaato encerra d.e perfeição I) effeito deve-se encontrar na causa
que o produziu, já com a mesma natureza, já eminentemente. (S. Thomaz,
St,mma Theologica parto 1 q. IV, art. 11.)

Se uma sabedoria imperfeita, qual a nossa, não deixa de ser, com maioria
de razão devemos crel' que a sabedoria perfeita é e subsiste, e que a
nossa relativamente não é mais que uma scentelha. Porque, se fossemos os
nnicos intelligentes no mundo, valeriamos por nossa intelligencia imper
feita mais do que o resto que fosse inteiramente bruto e estupido; nem
seria possivel comprehender donde procede, n'um todo que não entende,
essa parte que entende, não podendo a intelligencia nascer de uma cousa
bruta e insensate.. (Bossuet, Con. de Diet', C. IV, S\4.o)

Que maior absurdo que uma fatalidaJe cega, que houvesse produzido
seres intelligentes 1 (Montesquieu, Espil'ito das leis, liv. 1, cap. L)

713. II. Provas IUctal)hysicas.
a) Prova tirada dos gráos de excellencia. E' o que se

chama via eminentim.

Esta prova deduz-se dos diversos gráos observaveis nos seres. Com
eft'cito, nota-se na n,atureza alguma cousa de mais ou menos bom, de mais
ou menos nobre, de mais ou menos verdadeiro, etc. Ora, o mais ou o
menos se diz dos objectos segundo se approximam, em gráos diversos,
do que de mais elevado eXiste. Logo ha alguma cousa que é o bom,
o nobre, o verdadeiro: porquanto o que ha de mais elevado em um
genero é causa de tudo o que se encerra nesse genero. (8. Thomaz,
Epith. Theol., p. I: q. II, art. III - Véde tambem Santo Anselmo, Mo
nologismo, c. r. )

b) Prova chamada ontologica ou à p'I'io?'i, ou da essencia
implicando a existencia : é o que se chama via aseitatis.

Deus é por essencia o ser tal que se não p6de conceber outro maior do
que elle (quo majus cogita)'i nequit). Ora, este ser não p6de existir uni·
camente no entendimento; porque se existisse unicamente no entendi
mento, poder-se-hia conceber uUlro maior, a saber, o que existisse não s6
no entendimento, mas Lambem na realidade, e esse seria o maior. Logo
aquelle que por definição é o maior que se possa conceber é concebido
como existente por isso mesmo que é pensado (S. Anselmo, Prologismo,
ç. TI, trad. de Bouchitlé, Paris, 1842).
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Descartes reproduziu o mesmo argumanto sob um!l. f6rma
differente :

Todas as vezes que me acontece pensar em um seor primeiro e sobe
rano, é necessario que eu lhe attribua todas !IS castas de perfeições: e.
desde que chego a reconhecel' que a existencia é uma perfeição, concluú
mui bem que este ser primeiro e snberano existe ... e acho manifestamente
que a ex.istencia tambem nno póde ser separada da essencia de Deus.
bem como de um triangulo rectileneo a grandeza de seus tres angulos
iguaes a dous rectos. (Meditações, v 1.)

c) Prova de Bossuet tirada da existencia das verdades
eternas.

Tem por objecto o entendimento verdades eternas. As regras das
proporções pelas quaes medimos todas as cousas são eternas e invariaveis.
Assim tambem, o dever essencial do homem é viver conforme a razão.

TOdas estas verdades subsistem independentemeBte de todos 03 tem
pos ... e até antes de ter existido um entendimento hnmano ... e quando
tudo que se vê na natureza fosse destruido, excepto eu. essas regras se
conservariam em meu pensamento; e eu veria claramente que seriam
sempre boas e sempre verdadeiras, ainda quando eu mesmo fosse destruido
e não houvesse ninguem capaz de comprehelldel-as.

Se ora procuro onde (j em que sujeito subsistem taes regras eternas e
immutaveis como são. sou obrigado a reconhecer um selO em quem a verdade
é eternamente subsÍi:;tente e sempre extensa; e este ente deve ser ll.
propria verdade e deve ser toda a verdade; e é delle que deriva a ver.
dade em tudo o que é e o que se entende f6ra delle. (Con. de Dieu,
cap. IV Si 5.0 )

d) Prova de Kant, deduzida da idéa de possibilidade.

Na hypothese da suppressão de Deus pelo pensamento, com elle não
Buccumbe sómente a existencia, mas sua possibilidade intrínseca das
cousas ... Porquanto, quando haja em geral alguma cousa susceptivel de
ser concebida, só é possivel isso com a condição de que tudo o que ha de
real nessa noção exista em um ser que é a origem de toda a realidade.
(Melanges de logique. tI'. fI'. de Tissot, p. 55.)

714. III. Provas mOl"aes e estheticas. - Assim
se chamam as provas que assentam quér nos fàctos moraes,
quér nos sentimentos.

a) Consenso unive1'sal.

1 Leibniz roputou probnnte oste ar
gumento, mas incompleto. Completa.o do
modo seguinte: « Não desprezo o argu
mento inveterado por .A nselmo; mas
parece-me que falta alguma cousa a este
argumento, a saber. que o ser perfeito é
possivei (não con tradictorio l, porque de
monstrado este ponto, a ~emonstração é
cllbal.» (Obras, ed. Dutens, t. II, p. 'l~I.)

Quanto lÍ. possibilidade do ente perfeito,

demonstra-a dizendo que, sendo Deus a
reuoião de todas as realidados ou per
feições, e sendo todos estas realidndes
termos positivos e affi.rm:Ltivos, não S8
podem contradizer umas ás outras Knnt
criticou O o.rgllmento ontologico (Cr.tica
da ra"ão pura t. 11 C. lU secç. IV. I Hogel
o defcndou contra Kant (Logica, lntrod.
§ 51, trad. frane. parto t. ,p. 901).
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De quo omnium natura consentit. id verum esse r\ecesse est. (Oicero,
de Nattt1'a Dem·um. liv. 1.0, 17). Intel' omnes omniLtm geníium ea sen
tentia constato Omnibus enim inoatum est et in animo qLlasi insculptum,
esse deos. (Ib'id, II, 5.)

Podel'eiS enCOl1trar cidalle~ privadas de muralhas, de casas, de gym
nasioS j de leis. do trloeda, de cultura das letras; mas um povo sem
deuses, sem preces, sem juramentos, sem ritos religiosos, som sacrificios,
ninguom jámais viu. (PlutarollO, contra Colotús,)

Nullll gens est neque tam immansueta, neque tam fera qure nom,
etiam si ignoret qualem habere Deum deceat, tamBn habendulll sciat.
(Oicero, de Legibus, liv. L)

b) Prova de Kant, dedu~ida da lei mo?'al.

Alei moral obriga,olls por si mesma sem depender de algum fim,
como condição material; mas ao mesmo tempo determinfl à priori a um
ftm ultimo, ao qual nos obriga a tendermos j e este fim é o soberano
bem poseivel no mundo pela liberdade.

A condição subjectiva que, na lei moral, constitue para o homem o
termo final de sua existencla, é a felicidade, lIlas com a condição ob
jectiva de qne o bomem se conforme com a lei da moralidade, isto é, que
seja digno de ser feli7.. .

Estas duas condições, porém (a moralidade e a felicidade), não as po
demos representar reunidas por causas puramente naturaes. Esta neces·
sidade pratica (a alliança da virtude e da felicidade) não está de accordo
COI]1 o conceito tbeorico da possibilidade pbysica.

Logo é mister que admittamos uma cansa moral do mundo (um auLor
do mundo) para que 110S póSsa,mos propór a um fim nllit)lll de accordo
com R lei moral, e tã" t.ecessario é esse tim, quão necessado admittir
que existe um Deus. (Kant, Cl'itica do juizo, § 86.)

c) Razão de sentimento.

Um s6 snspiro da alma pelo melbor, pelo fLtturo, pelo perfeito, é uma
demonstração mais que geometrica da divindade (Hetnsterbuys, Aristeo,
Obl'. 1797, lJ. 81.)

Tanta certeza tenho de que cllm umfl rnzão bumana não possuo a per
feição de minba vida nem a plenitude do bem do verdad~iro, quanta de
que existe um ser mais elevado do qual san oriundo. Não existo, nâo
quel'o existir, se Deus não existe. Eu existiria, e minha. essencia máis
elevada não existirifl I Não, Urada·me a l'Rziio inslinctivamente: Deus I

. (Jacobi, Carta a Fichte.)
Percebendo o bomem R belleza sobre a terra, recorda-se da belleza

verdadeira, toma azas e arde por voar para ella; mas, em sua impo
tencia, ergue como a ave seus olbos para o céo. (Platão, Phedra,
trad. Ounstn, pa~. 56.)

O' meu caro SOCl'ates, o que póde dar valor a esta vida é o espectuculo
da belleza eterna ... Perguntu eu, qual não seria o destino de um mortal a
q~e!11 fusso _da~o conte.mplar o beBo sem mescla, em sua pureza e sim
pl1cld!lde, nao Já revestIdo de carne e de cór humana e de todos vãOi>
prazeres destinados a perecerém, ao qual fosse dado contemplar face á.
face, sob sua f6rma unica, a belleza divina I (Platão, Banquet trad.
eousin. pag. 817,) ,

715. Attloibutos de Deu.s. - Ohamam-se aLlributos
em um tlllte uS modos de selO essencil1es e permanentes pelos
q uues é cOllstituidú tul 'lual é. Distinguem ·se em Deus dúas
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ordens de nttdbnto3: os attl'ibutús mctúphysicos, pelos qunes
silo exclllidas ele Delis todas /1S cOlldic0e.s da existellcia finita,
e ('s attribut() mOl'aes, pelos quaes ·Sá") 11ffil'tn1ldus em Deus
todas as jll:lrfeiçOe:; qlle se Jludl:llll eucontl'i1I' 110 finito, lIla.:i que
nil'· são incJmpativeis com i1 natureza ti) infinito,

Ha, oortanto, dOlls met.hodos para detel'lninar os attributos
de Deus: 1.0 o IOPthodo negativo, que consiste. em SllpJll'illlir
os lilllites das Cl'eatlll'US; :4,0 o lOethodo analogico, yue trans ..
fere a Deus, sob fÓl'Iua eminente, os attributos das crea
tnras.

Attributos metaphysicos.- Os principaes destes attl'ibutos
sãtl: a ullidade; a simplicidade, a imlllutabilidade, a etel'lli·
dade, 1\ ilOllleosielade.

1.0 Unidade, Ha Ulll só Deus, e nfLO póde haver illuitos:

Niio posso conceher, diz Fánelon, dous seres infinitnmente perfeitos;
porque um, participando com o outro do mesmo poder infinito, participaria
tllmbem da infinita perfeição; e por consequencia carla 11m de1les seria.
menos poderoso e menos perfeito do que se fósse só, (Existencia de Deus,
parto II C. V, art. 1,0)

2. ° Simplicidade. Deus não é com posto de' partes:

Se fosse composto, já não seria soberanamente perfeito; porquanto
concebo que em cousas, aliás iguaes. o que é simples, indivisível. vetda
delmmente um, é mais pérfeito do que o que é divisivel e composto de
partes. (Ibid,)

3.° Immutabil'idade. Deus não póde mular. Se Deus mu
dasse, passaria do menos perfeito ao muis perfeito, illas não
seria eutão a absolnt;L perfeição; ou passaria do mais perfeito
para o men0S pel'feitu, lUas nesse caso se degradaria e não
seria li infinita perfeição.

4.° Ete7'nidade. Só porq1Je Dl:luS é imlllLJtavel, segue-se que
é eterno, isto é, não esta l>ujeito á successão e ao tempo.

Nelle nada dura, porque náda passa; tudo é fixo, tudo é ao mesmo
tempo; tudo é immovel. Em Deus nada foi, nada será; mas ludo é. (Ióid
art. lU.)

5.°A irnrnensidade. Deus não esta no espaço nem no tempo:

Não está em parte alcruma, como não está em tempn algum; porque
nno tem relação com logares e tempos que são apenas limites. Como não
póde haver nelle nem passado, nem fllturo, não póde haver aquem nem
além. Cllmo a permanencia absoluta exclue qualquer medida na suclJessão,
a immensidade igualmente exclue tilda metlida de extenSão. (Iúid, art. IV.)
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Em resu!ll0' a perfeição divina exclue: L° a composição
(simlJlicidade); 2.° a pluralidade (unidade/; 3.° a mudança
(immutabilidade); 4.° a successão (eternidade); 5.° o lagar
(a immcnsidade).

Podem-se tambem considerar attl'ibutos metapbysicos a
infinidade, a necessidade, a perfeição; mas estes são apenflS
os differentes nomes dados ao que constitue apropria essencia
de Deus, a saber, o ABSOLUTO.

A ttrib'lltos m01'aes. Póde· se dizer q ue os a ttributos meta·
physicos têm relação com Deus, considerado :;obretudo como
substancia, como se?'. Os attributos moraes têm relação com
Deus, considerado como pessoa. Confundem-se, pois, com o
que se chamou a p3?'sonalidade divina, que será assumpto
dos paragraphos seguintes.

716. Pantlteismo e personalitlade divina.
Chama-se pantheismo a doutrina segundo C!, qual seria Deus
uma substancia unica de que os corpos e os espiritos seriam
8-penas modificações. Os corpos e os espil'itos seriam para
Deus o que a redondeza é para a bola ou ° prazer é para
o espirita.

717. Exame tio pantheismo.-I. O univ(wso
dos COI"pos.-Segundo Spinosa, que é ° representante do
pantheislDo nos tempos modernos, Deus, ou a substancia
universal e unica, teria dous attributos essenciaes: ° pensa
mento e a extensão 1. O que chamamos :lS espiritos são os
modos do pensamento divino; o que chamamos os corpos silo
os modos da extensão .divina. Ponhamos de parte por em·
quanto, o universo' dos espíritos, e consideremos o uni"verso
dos corpos.

O corpo, diz Spinosa, é um modo da extensão. Mas que
especie de modalidade se póde conceber em uma extensão
infinita, homogenea, immove1 e indivisivel? Ora, são estes
os caracteristicos da extensão divina, segundo Spinosa..

Esta extensão não é outra cousa mais que o espaço, o
mesmo espaço geometrico. Que a geometria possa, na ver·
dade, concebeI' nesse espaço certas porções particulares cha
marJas figuras, determinadas por contornos chamados linhas,
são creações ue nossa imag'inação: somos nós que construi mos
il'iangulos, circulos. O espaço contém todas essas fig'uras em

1 pinosa ndnUtte que ha ouLros at- nosso ser só tem relação com esses dous
tributos em Deu•• eateumainferioridade (alma e corpo).
delles, mas conhecemo. ~ó dou~, porque
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potencia e ao mesmo tempo, mas nã.o contém nenunuma dellas
realmente. A prova disso é que, onde ncabamos de construir
um triangulo, podemos substituit-o immediatamente por 11m
ci ~culo,. por n m polygono; todas as figuras podem substi
tau-se umas ás outras sem mudar de loo-ar. Assim é que as
figuras da geometria são apeuas -constr~cções de nosso espi
rito, e não podem servir para explicar a realidade dos corpos.
Dir-se-na que o" que chamamos os corpos nãO seria outra
cousa mais do que certas sensações que se ligassem a certas
determinaçOes do espaço? Por exemplo, a côr, diversificando
os aspectos desta vasta capacidade infinita, forneceria assim
um meio de determinar no espaco certas modalidades. Em
gráo menor, e de um modo menos claro, comprehender-se-hia
qu~ outras sensaçoes, por exemplo, o calor, o som, podessem
assIm Sér meies de rest!'ingir porções d~ espaço, e desse modo
prod?zir certas modalidades que chamamos corpos. Mas eilta
explIcação seria inadmü1sivel na doutrina de Spinosa, que
neste ponto é a mesma de Descartes. Segando Descartes,
com effeito, todàs as qualidades secundaria!,? dos corpos (calor,
luz, som, vêdG § 126) sã.o apenas sensações in teiramen te
su bjectivas que se devem reduzir ás qualidades p1'ima1'ias,
figura e movimento, como causas: e esta duutrina é justifi~
cada pela sciencia moderna, que considera movimentos o
calor, o som e a luz. Estas sensações não podem, portanto.
servir para determinar certas modalidades na extensãO, por
quanto ellas propl'ias já suppoem certas modalidade.s ~a
extensão. Para que haja luz e calor, é indispensavel pnmel
l'ame.nte que hlJja figura e movimento, isto é,· certas de
termlOações de extensão. Ora, o que é a figl1l'a em um espaço
i~finito, continuo, homogeneo, indivisivel? O-que é o mo
VImento em um espaço immovel? Em semelhante e.spaço,
bÓ póde haver uma distincçào puramente ideal, feita por um
~spir.ito que o contempla. Mas, nesta uniformidade vasia e
lOfimta, que razão teria o espirito para fixar-se antes em
um ponto do que em outro, e passear de um ponto para outro,
pois que tudo é semelhante? Sustentar·se-ha que pelo menos
se póde conceber o movimento, e com o movimento a diversi~
dade dos corpol':? Mas o movimento suppõe alguma cousa
que St'. move, todo movimento SUppÕ'l um movcl. Qual poderá
ser o movel no universo de Spinosa? Serão as porçoes do es
paço '{ mas como .se poderia deslocar uma porção de espaço?
O m?vimento tem logar no espaçu; mas as porções do espaço
São lmmoveis: o corpo é que muda de logar; mas o lega,
Bão muda de logar. Dir-se·ha emfim que os corpos sàO apenas
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sonhos, ficções de nossa imugi naçllo? E' o que tambem é pos
sivel no systema de Spinflsa. Com efftlito, 1.", conforme Spi
Dosa, a alma só se explica pelo COI'pO: é o conjuncto da~

idéus ligadas ao conj l1tlcto dos movi men tos que cha mamas
corpo; a individualidade espil'itullI só se explica pela indi·
vidualidade COI'porea. Nilo !:le póde, pois, reduzir o corpo ao
espirito, corno no systema idealista; 2,·, conforme Spinosa,
cada modalidade deve-se explicar pelo attributo ao qual está
ligada; as modalidades do pensamento pelo pensamento,
e as moda1idades da extensão peltl extensão; é, pois, im passi
veI explicar os corpos pelas propriedades do pensamento.
Destas consideraçOes resulta que, no systema da unidade de
sub~tancia, o que chumamos os carpas escap». a qualquer
explicação. O puntheismo mecanista e geometrico de SpillOsa
é, portanto, inadmissivel, sendo necessario, pelo 10enos,
refug'iar-se o espirito DO pantbeismo idealista de Schelling
e de Reg'el. Mas IÜli encontramos outras e novas difficuldades.

718. Exame do ••antheismo.-II. O univm'so
dos es••i1·itos.- Suppondo que esta dOLltl'iua ,possa ex
plical' o ul1iver::;o dos corpos, não explicaria o universo dos
esplritos, e vem naufragar p(!rante o facto da consciencia
individual. '

Poder-se·l1ia pretender, diz Leibniz, que Deus não fosse seflão a alma
do mundo (segundo os averroistas e de algum modo segundo Spinosa " da
qual as almas particulares seriam apenas as modificações. assim como as
materias sllcundarias são apenas modificações da materia primaria. Esta
doutrina é in!lustentavel. sendo cada um seu eu ou seu inâividuo. (Car'las
S061'IJ a philosophia chineza, Dutens t. IV, p. 181. )

O pantheismo, com effeito, dest!'l1e tod'a a individualidade,
toda a pel·soualidade. Póue-se em verdade sustentaI' que a
indi viduulidade, quando se tl'ata do corpo, é apenas uma ap
pllrducia; mas é lllsustentl:Lvel quando se tl'atll dos espiriho::l.
Poq ue neste caso a indi vidualidade é.attestli.da como um facto
real pell1 conscienciu do eu. Esta considel'açllO geral póde· se
di vid'ir dó modo seguinte:

1. o Se o eu fosse apenas uma modificação do absoluto ou de
Dens, cadà um de nós, quando assume a consciencia de si
mesmo, sentir-se-hiCl. absoluto e Deus. Ora, eu não tenho con
sciencia dR ser Drlus. Sinto-me, na verdade, dependente de
outro qualqueJ' ser que não eu, que se chama Déus (lll);
mas o propl'ilJ sentimento desta dependenciu pI'ova-me que
não me confundo com eUe.
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2. 0 Um segundo facto ine-xplicavel no pantheismo é a plu
raridade das consciencias, a pluralidade dos eus. Admittamos
que o absoluto tome consciencia de si mesmo em um certo
momento, como poderia elle ter ao mesmo tempo muitas con
sciencias? Um só sujeito, uma só consciencia : muitas con
sciencias, muitos sujeitos. Na consciencia do eu ha muitos
phenomenos; mas estes phenomenos não ccnstituem cOIlscien
cias distinctas e separadas _ Existe o phenomeno A, o phe
nomeno B, o phenomeno C; mas estão todos rennidos por
uma só consciencia. Dir-se-hia que tOd,lS as consciencias
individuaes, todos os eus vão confundir-se em uma con·
sciencia commum n'uma profundidade insondavel para nós?
Mas, nesse caso, haveria exactamente· o que sllsteutamos,
isto é, uma con5cir.ncia absoluta e consciencias relativas,
e só por isso distinguir-se-hia o ser absoluto dos seres rela
tivos, e Deus do mundo.

3. o Póde-se sustentaI' que a consciencia apenas é uma
resul tante qne depende da organisação; mas então o pan
theismo se confunde com o materialismo, e nada temos que
fazer com a nocão de Deus 1.. .

7]9. Pe."sonalidade divina.- Admittamos que
Deus seja· distincto do mundo: será por isso nec"essal'ia
attribuir-Ihe a personalidade? Fazer de Dl::uS uma pessoa
não é tornai-o um individllo, um ser particular, e por isso
finito? Não se.rá um Deus á imagem do homem? E' um
homem perfeito, se querem; lUas é um homem. Am<1, pensa,
r~ quei': o que lhe falta? sentidos, e eiI-o inteiramente seme
lhante a nós. Não será uma contradicçilo um infinito pes
soai?

E' bem verdade qlle fi. palavra personalidade não é uma
expressão feliz, app\.icllda. a Deus, ao menos no sentido
profar:o, porquanto em thealogia tem um sentido inteira
mente diverso. No seculo XVII, e"te termo nãu era conhe
cido na. lingua philosophica; na escola de Descartes, os
philosophos mais pios, MHlebranche, f!'éileloll e Bossuet,
nunca fallaram em pel'sonalidade divina. Chamam a Deus
o Ente infinito, o Ente pe7'{eilo, e até o Ente sem 7"eS
tricção, o Ente, sem nada ac?-escentilr. Só em oppOSiÇãO
á doutrina de um Deus impessoal houve quem chegasse a

1 Restringimos a discussão do pan
1heismo. por nos parecer que pertence
mais ao ensino superior do que ao secun
daria. Veja Jules Simon, De la reliqion
"alareI/e. p. 1 c. 111. Em Saisset, Essai

de philo.vophie religicuse, p. I medi. 3 e 5;
Cazo, aldeia de Deus, c. n e v; e finalmente
nossos Rstados sobre dialeticas e'''' Piarão
e em Hegel, pug. 341 e seguintes.
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attribuir a Deus a personalidade. A questão está em saber
se Deus só possue attriblltos abstractos e vãos, pelos quaes
em nllda se distingue da materia, ou se, sob a fórma do
absoluto, possue os attriblltos essenciaes e concretos do espi
ri to, se não é o proprio espirita caracterisado pela consciencia
e pela liberdade. E' a propria definição de Hegel: « Deus,
diz e11e, não é só um sel' vi VO, mas é o Espirita. »

Supponhamos, com effeito, que no mundo nada mais haja
do que a natureza, a saber, os corpos e a materia, sem espio
ritos, sem inte11igencias, sem seres pensantes, em uma pa
lavra, que o universo inteiro seja o que era a terra antes da
apparição do homem ou do animal. Ora, nesse mundo pura
meate material seria necessario, tanto cumo no mundo actual,
v.m ser primeiro qU':l se ch::Jmará a substancia, o ser por si, o
infinito, o incondicional, o absoluto; um sel', em uma palavra,
q ue fosse ja completamente semelhante ao Deus impessoal
dos pantheistas. Logo o Dens doi'! pautheistr-Is é exactamente
o mesmo que seria Deus natureza, se no mundo não houvesse
nem pensamento nem espirita. Ora, no mundo existe essa
COUSa incomparavel: o espirita, a intelligencia; e o principio
supremo nada teria em si, absolutamente nada, que o distin
guisse do principio que seria forçoso emputar á D8:turaza, se
e11a fosse só I

Repito-o, se só existisse um universo physico, um universo
dos CO?'POS, os attributos metaphysicos seriam a.inda neces
sarios e sufricientes; mas existe nm universo dos espíritos,
nm universo mm'aI: este universo deve ter su~ razão de
ser no principio supremo. Deus é causa tanto dos 'espiritos
como dos corpos; logo deve conter eminentemente tudo
quanto existe nos espil'ltos, como o que existe nos corpos.

Responder-se·ha que Deus, só porque é infinito, contém em
si todos os passiveis, e é em potencia tudo o que póde ser.
Mas Aristoteles, ha muito, refutou esta d.outrina, estabele
cendo que a acto é superior á potencia. O menos perfeito é
proveniente d0 mais perfeito. Logo, se Deus é espirita, deve
sel-o em acto e não em potencia.

Fénelon disse, realmente, que Deus não é mais espirita do
q ue corpo: isto é verdade; mas acrescenta que Elle é « tudo
quanto de real existe nos corpos e nos espiritos ». Ora, o que
ha de real nos corpos é a força; porque póde·se duvidar da
realidadcl da extensl1.o i: Logo Deus é uma actividade infinita.

1 A se admillir a realidade positim
tla extensiío, ler- se-ha de admitlir com
Malebranche uma extensão inteUiglvel

em Deus, ou fazer do espaço. como New
ton, um allributo de Deus, o sensori"1/>
dili"ino.
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o que existe de real -nos "espiritos é a consciencia e a liber
dade: logo Oeus é uma liberdade e uma consciencia infinitas.
Ora, é a isto mesmo que se chama personalidade.

A consciencia.- Attribuindo, porém, a Deus a persona
lidade, não se lhe deve attribuir as fÓl'mas e os limites que a
personalidade tem no espirita humano. Elle possue o que
ella possue de essencial e precioso, mas sempre eminentemente,
isto é, sob a fórma do absoluto e do infinito.

o primeiro ser, diz Fénelon, é soberanamente um e simples; todas
as suas perfeições resumem-se em uma só e, se as multiplico, é pela
frnqueza de meu espirito que, não podendo só com um olhar abranger o
todo, muliiplica-o para se alliviar e o divide em tantas partes quantas
são as relações que elle tem com diversas cousas fóra delle: é a isso que
se dá o nome de perfeições ou attributos.

Deus é infinitamente intelligente, infinitamente poderoso, infinitamente
bom: sua intelligencia, sua vontade, sua bondade, seu poder são a mesma
cousa. O que nelle pensa é a mesma cousa que quer: o que obra
o que póde, e o que tudo faz, é precisamente a mesma cousa que pens!!.
e que quer; o que prepara, dispõe, e conserva tudo é a mesma cousa
que destróe; o que pune é a mesma cousa que perdõa e repara; em um!!.
palavra, tudo nelle é a suprema unidade. .

720. P.·ovidellcia.- A intelligencia e a liberdade,
acompanhadas de cOllsciencia, constituem a personalidade di
vina e sllo os attributos essenciaes do espirito considerado em
si mesmo. Considerados em relação ás creaturas, estes attl'i
butos tomam o nome de sabedoria, i~stiça e bondade, e é o
que se chama P1'ovidencia. A Proviàencia é o governo de
Deus no mundo; é o acto pelo qual Deus crea, conse1'va e
governa o universo.

721. Crea~ão.-A creação é o acto incomprehensivel
pelo qual o infinito produz o finito e lhe dá, sem diminuir·se,
uma existencia separada,

Diz-se geralmente que Deus creou o mundo do nada, e é
o que se chama ex nihilo. Esta expressão não nos póde dar
idéa alguma positiva de um acto que excede o entendimento.
Exclue unicamente duas hypotheses possiveis: 1.0 o dua
lismo, segundo o qual teria Deus feito o mundo de uma ma·
tm'ia preexistente; 2.°, o pantheismo, segundo o qual teria
Deus feito o mundo de sua propria substancia, sendo elle
proprio a materia das cousas.

722, ConsCl·va~ão.--Amesma força que produziu o
mundo deve tambem conserval--'o. Ensinava-se nas escolas, e
tudos os cartesianos admittiram, qne a conse?'vação do mundo
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nada mais é ql1,e a creação continuada. Esta dontrinlt é evi.
dente; porque em Deu;,; nill) ha dous actos: um pelo qual
Elle crea, outro pelo qnal e\le conserVIl, pois que nelle não
hA mndança; mas nilo se deveria entender esta doutrina no
sentido de que a crentnra nri,o tivesse intrinsecamente fo'.'ça e
poder, porqnanto sel'ia confllndil-a por iElsO me!'lmo com a
snb!'tnncia divina. L'lgn existe forçfl. nRS creatnras; é esta
icléa que Leibniz intl'odnzin e constitue a originalidade da
philosophia.

Certamente, diz esse philoSllpho, é contrario li natureza do podel' e da
vontade divina, a qual é pura e absoluta, que Deus queira, tl querendo
não prod1l7.a e nada mude". Se, pelo contrano, ficou em todas as cousas
algum cunho da lei decretada por Dens, se a ordem formou as cousas de'
modo a tornal-as proprias para executarem a vontade do legislador, então
cumpre ndmiWr que as cousas foram primitivamente dotadas de uma certa
etficacia, como a fórma ou a fllrça que costumamos chamar natural, donde
procedo a sel'ie dos phenomenos segundo a prescripção da ordem primi
tiva I,

723. Gevc.ollo o- O acto pelo qual DallS crea e corser I"a
é o mesmo pelo qual governa o univer.3o. Sendo Deus e!'lsen
cialmente conscieocia e libel'dac.e, este acto é essencialmente
intelligente e livre. Na accepção de qne Deu'3 preordenou
e predeterminou todas as cousas chama-se Sabedoria; na
accepção de que prodUZIU todus as especies de seres, com as
infinitas e prudig'iosas mallift:stações da vida, da. actividade,
da sensibilidade e do pensameuto, chama-se Bo'/}dade; na
accepção de que liga ás acções mOl'ae!l a couseq llencia que
devem ter j{l lia vida actual, já em outra, chama-~e Justiça.

724. O 1110.1.- Leva 11 ta-se, porém, \lIDa gl'ave diffi.
cuIdade contra a Provideucia : é a existencia. do mal.

Profunda desordem existe no seio da natureza humana. O hO!J1E:m não é
o que de.veria ser, Triste. ~onjullcto do túdos os contrastes olferece, na
verdade, Imponentes vestlRloS de grandeza, grandeza porém obscurecida,
caduca, I11completa:.,. Seu amor aspira a um bem immenso que eUe procura
por t~da a p~rLe e nao en~on}ra eill parte alguma ... Solfre, Reme, tem medo:
o todLO, a tnsteza, li. affilcçao tornaram-só o fundo de sua vida, e o lamento
a sua voz naturaL Horroroso myst.õ!:lCl, e quem o explicllrÍl? O mal existe
no mundo ~.

Kt'gue-'se Omal contra o poie?' e contra a bondade de
Deus: contra' seu poder, se ná3 pôde impedil-o ; contra sua
bondade, !'le não o quiz o

1 ba natureza em i mesma, Veja nossa 2, Lamennais E_baço, d. uma ph~lo-
edição das obras de Leibniz. t II, pago 5511, srpl"a, t. II, Jiv, r, c. V.
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; Esta objecçlto, porém, cahirá, quando se puder provar que o
mal é apenas a consequencia da limitaçlto das crt'!aturas.
Porque entllo, para q lIe .11110 houvesse mal, seria forçoso que não
houvesse creacs.o. A bondade de Deus teria entllo consistido
em nada prodüzir, e seu poder em nada fazer; mas é uma con
tradicçS.o.

A bondade seria. em Deus uma palavra sem sentldo, se Deus não hou
vesse creado. O atheismo argumenta da bondade contra apropria bondlldEl.
(Lamennais, Ibid. c. IV.)

Mas será verdade que o' mal seja apenas uma limitaçlto e
uma negação?

O que são as chamadas catastrophes physicas, senão o potente, prodi
gioso e magnifico trabalho da natureza? .. Suppondes vêr a ruina de um
mundo: assistis li sua furmação. A desordem apparente é a propria ordem
estabelecida, mantida pelas leis externas. (Ibid. c. IV.)

oproblema só começa verdadeiramente com a sensibilidade,
iRto é, com a dót,; mas a dôr, por uma parte, liga·se a uma
superioridade da natur'eza, e por outra liga se á limitação do
ser. Com effeito,

O que é a dór? A consciencia de uma perturbação, de uma desordem,
isto é, de um ser menor, uma necessidade inherente ao ser finito. ( Ibid. )

De mais, a dôr é util á conservação do ser.

Se o ser não é um mal, e se a dór é necessaria ã conservação do ser,
a dõr não é um mal. O sentimonto de Loda necessidade viva é pelo menos
um começo de dór. Chamar·se·ha mal esse sentimento conservador da
vida '/ ... Para que a dóI' não existisse, seria mister que o organismo fosso
em si um principio infinito de clul'açiio, que fosse subLrahido li inflaencia das
leis gemes. (Ibid.)

Entretanto, a vida ns'o é sÓll1ente condemnadu á dor;
tambem o é á morte. .

Não será isso um mal, um mal lamentavel? .. Mas a incessante di-s
solução dos compostos é a condição indispensavel de Rua pl'oducção. Sub
este aspecto, nenhuma diflel'ença ha entre os dous numeros organico e
iuorganico ... Se a existencia é um bem, a morte é apenas a limitação
desse bem; e, demais, privado de intelligencia, o ser puramente orga
nico, emquanto possue esla porção de bem, ignora que a deve rerder, e
ignora tambem que a perde no momento em que cessa de goza -a.

As.sim, nada de real no mal do mundo p·hy.sico. Dar-se-ha
o mesmo no mundo rrw1'al? Ahi tambem o mal é puramen te
negativo.

1411ET, Philoaophia.. T. 1I.- ~o
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Não é senão um ser inferior, ou a privação de um desenvolvimento;
esta privação de um maior desenvolvimento, de uma perfeição maior, é voo
luntaria naquelle que a experimenta. Oedendo a ama attrncção inferior,
quer ser o que é... O que vem a ser, pois, o mal em si? A recusa de oc
cupar o lo~ar que o autor das cousas lhe havia destinado em sua obra,
a rejeição Isenta de uma parte do seus dons. (Ibid, cap. V. )

Fallando com propriedade, não existe o mal: apenas existem seres
mãos, degradados, decabidos ou voluntariamente fL"-mdos em um estado
de ser inferior (cap. V ). Além de que, ninguem é máo absolutamente, e no
maif; perverso existe uma raiz imperecivel de bem que, no seio da morte
apparente, elabora em segredo a seiva destinada a reanimar um dia, sob
o raio do astro eterno, a pobre planta semi-murcha. (Ibid, cap. VI.)

Por coosequ'lncia :

Não existe o mal: ha apenas a negação do infinito na creatura, ou a
condição de su apropria existencin. Ora, quem se atreveria a dizer que
a existencia da creação é um mal? Qlle tudo o que não é Deus é um
mal?

7:25. Pessimismo e optimismo. - Segundo estes
principios, vê-se o partido a tomal'mos entre o pessimismo,
que declara que «( tu do é mal», o °ptimísmo, q ue declara
que « tudo é bem », e o indiff61'entísmo, que sustenta que
tudo é misturado de mal e de bem, e que o Ser supremo é
indifferente entre um e outro. Estas tres doutrinas sád ex·
cessivas e carecem de correcçáo: 1.0 Não é v~rdade que tudo
seja mal. Com effeito, sendo o mal por essencia um principio
de destruição e de desordem, se só elIe existisse no mnndo,
nada existiria; e, se fosse predominante, tudo descresceria:
as especies vivas não durariam; a humanidade seria, ha
muito, destruida. Mas, não só o mundo durou até hoje, como,
tem se desenvolvido, aperfeiçoado, elevando -se desde o reino
mineral até o reino humano.

2.° Não ha Terdade em dizer que tudo é bem: porque seria
cruel vêr com indifferença a massa esmagadora dos males que
acabrunham os homens: logo o mal une-se ao bem.

3.°. Tambem não ha verdade em dizer que o bem e o mal se
igualam e se compensam no mundo. Porquanto, se assim
fosse, o mundo permaneceria immovel e sem progresso. por
isso que a cada producção do principio do bem teria correspon
dido uma destruição causada pelo priucipio do mal. O desen
volvimento do universo prova, portanto, que o bem supera o
mal. Ao mesmo tempo, prova que o principio das cousas não
é iJ.idifferente; porque, ,se o fosse, se tivesse produzido por
acaso e s-am consciencia, nenhuma razão haveria para que o
bem .superasse o mal.
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Resta, pois, que o prinCIplO supremo seja bom, mas po
deria ser de uma b:mdade imperfeita, pois que d'l facto
existe o mal. ,Esta duvida não p6de ser refutada pela expe
riencia, mas póde-o ser à priori: porque, tendo Deu:; por
definição o ser ab:;oluto, nada d'.J imperfeito e incompleto
se póde nelle encontrar. Se, pois, somos levados a attri
buir-lhe a bondade, esta bondade só p6de ser soberana, e
não tem outros limites senão os que res,lltaOl da propria
natureza das cousas, a sabel', das imperfeições necessarias
das cousas creadas.
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Reservamos para o fim deste livro algumas questões que
de ordinario. são trat.adas nOiJ prolegomenos ela sciencia, TnHS

que melhor qlHldram á cunclusão, porquanto já entã0 se está
habilitado a falIar com conhecimento de causa. Taes são,
por exemplo, a questão da utilidade e da imporlancia da
philosophia, e a das suas ?'elaçães com as out? as sciencias,

726. Importancia da l)hilosophia.- Para aqui
latar a Ímportancia da philosophia, basta rememorar as
gl'andes questõ,:s de que ella se occup:-t: a natureza do
homem e de I'uas faculdades; - as leis da. intelligencia na
pesquiza do verdadeiroj-as leis da vontade na pesquiza
do bem;- as leis da imagiuação na pesquiza do baIlo j
e, acima de tud\1 isto, os primeiros .principios e as primeiras
cauRas, e tinalmente a causa supremlL; o Ser úbioluto, Deus.
Póde-se contet'tal' a possibilidade de resolver semelhantes
problemas, mas nãa se lhe póde contestar a importancia.
A philosophia, sob o aspecto da exactidão, póde estar aquem
de muitas sciellcias j mas, ilr)b o do valo?', não fi. cede a ne
nhuma: « Não ha sciencia que deva ser mais estimada que
tal sciencia. Porque a mais divina·é a que mais se deve
estimar.. li sci.encia que trata das cousas divinas é divina
entre todaR as sciencias. Ora, só a philúsophia tem este ca
racter ..• Todas as outl'as sciencias são, é verdade, mais
necessarias que a philosophia; mas nenhuma é tão excellenle
quanto ella \

1 Metl1physica, 1, 2 •A~IX'()(l(lÓ"EpIXl 1tãctCl!, __ _ àp.El~w~ õ' crUa Ep.1IX.



310 CONCLUSÃO

7~7. Utilillalle lIa I)bilosol)bia.- Acaba mos de
V~l' qual seja o valo?' intrinseco da pllilosophia. Conside
rem-lhe agora? utilidade. Esta utilidade póde ser consi
derada sob dons aspectos: a) da intelligencia; b) da von··
tade.

a) A philosophia exercita o espirita ao exame e á dis·
cussão das questões abstractas. Póde-se dizer, sem duvida,
que succede o mesmo com todas as sci~ncias; mas as outras
I:lciencias têm por objecto, quer factos materiaes que cahem
debaixo dos sentidos, quer quantidades rigorosas que estão
sujeitas a medidas exactas; mas. pela maior parte do tempo
na vidl:l, as questões versam sobre factos que não são ma
teriaes, nem quantid~des precisas: por exemplo, a justiça
de uma causa, fi. conveuiencia de uma resolução, a escolha
de uma opiniãO. a apreciação dos homens, etc. Ora. nest&s
differentes questões, sempre ha cel'to numero de idéas ab
stractas que se deve ter aprendido a examina~, a deslindar,
a comparar.

b) A phillosophia é util á direcção da vontade: porque'
ensina ao homem a conhecer-se a si proprio, seguudo o
antigo axioma: rvwo, crE~U'ÓV. Ensina-lhe a excellencia de sua"
faculdades, a dignidade de sua natureza, e lhe ensina a
não tratar nem a si, nem aos outros homens como cousas,
como instrumentos, mas a respeitar neUes e em si a per
sonalidade humana, a liberdade. Este grande ensinamento,
porém, carece de sentido para quem não estudou minucio
samentel:l. psychologia e a moral.

728. Objec~ões cont.·a a l)bilosopJJ.ia.- Po
sitivis.no.- C,·iticis.no.- Escola histlwica.
Innumeras objecções têm sido apresentadas hodiernamente
contra a philosophia, partindo umas do ponto de vista das
sciencifls positivas, outras do espil'ito c?'itico, outras final
men te do espidto historico. Seja qu'll fôr a differença destes
pontos de vista, as difliculdades propostas são sempre, pouco
mais ou menos as mesmas.

Seguudo o positivismo, ha tres grãos, tres estadias na
sciencia humana: suo o estado theologico, o estado metaphy
sico e o estado positivo. No primeiro gTáo, os homens re(l
lisam as Cllusas dos phenomenos em agentes sobrenaturaes;
no segundo grão, reduzem-se esses agentes súbrenaturaes a
entidades metaphy:;icfls e abstractas (substancias, forças, fa
culdades, etc.); no terceiro gráo, emfim, a sciencia se
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conc entra sobre os factos e sobre suas relaçoe.;j, isto é, suas
leis. Assim, a sciencia não tem outro objecto senão os factos, e
tem -se cuidado rigorosamente de entender por iRRa os factos
sen siveis e ma teriaes. Quan to c'l. pbilosophia, tem esta por
obj ecto flS considerações geraes de cada scienciú, isto é, as
concepções as mais abstractas, ás quaes se ha chegado em
cada ordem de scieucias, partindo dos factos sansi veis. Mas
nilo ha philos.opbia propriamente dita, tendo um objecto par
ticular e especifico.

Para o espirita critico tambem nil.o ha philosophia especial.
« Apanhar a pbysionomia das cousas, eis toda a pbilosophia.»
(Renan ). « A pbilosopbia é menos urna sciencla do que um
lado de todas as sciencias. E' o adubo sem o qual todas as
ig~uarias são insipidas, mas que per si só não constitue um
alimento ..• Incluindo a palavra philosophia na mesma cate
g'oria que as -palavras a1'te, poesia, maif:' nos approximaremos
do verdadeiro. A intelIigencia mais humilde, como a mais
sublime, tem tido sna maneira de conceber este mund<1; cada
cabeç'l de pensador tem sido a seu modo o espelho do uni~

verso.» (Dialogos e Fragmentos, p. 287). Neste pensa
mento, a. philosophia já não seria unicamente, como no posi·
tivismo, nm extracto ou uma resultante de todas as sciencias :
seria o pensamento, a poesia, a fantasia animando e vivifi
cando todas as sciencias; mas não teria objecto proprio e
particular. Segundo outros interpretus do espirita critico
lGrote, por exemplo, no seu livro sobre PlatãO), a philosopbia
é a arte de discutir, o exame contral1ictorio das npiniões, o
que os Ingleze;; chamam cross.e:ramination 1.

A escola histol'ica liga-se ás duas escolas precedentes e
combina-se com ellas para contest~r á philosophia seu direito
de sciencia e::pecial e original. Não ha' homem em ge1'al que
possa ser o objecto de uma psychologia abstracta. Homens ha
que são diferentes seg-undo os logare:: e segundo os tempos:
« Tenho visto em minha vida, dizia José de Maistre, Frau~

cezes, Italianos, Russos; mas, q uauto ao homem, declaro
nunca o ter eucontl'adr) 2 ». Segundo os mesmos principias,
não bavel'Ía moral abstracta e geral: a moral compõe-se dos
costumes das nações que se formam pelo tempo e com os
tempos mudam. Quanto á rrietapbysica. a escola histol'ica
não a admitte, bem como a escola positiva: porque elIa n[o
se deriva mais da historia do que do estudo dos factos posi-

1 v. Grote. Plalo anel olheT. eompa- 2 Conndel'açlíe. a respeilo de França·
"io... or Socrale, (3,0 vols. in-8° LondoD, •• V,
1865.)
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tivos, É, pois, a metapbysica, tanto para esta escola, como
para a escola positiva, apenas um tecido de hypotheses chi.
mel'Ícl\s e contrRdictorias.

Vê se que as tl'es escolas precedentes têm uma tendencia
COlllmUl11 PUl'lL sup?rilllir a philosophia como s~ieucia sepa
raua, 611Xt'I'g'unuo naq uellu upenas o espí1"Ílo das ou trus scien
cia!>, II resultante das. ciencius.

Pudem· s~: rec!lIzil' a dllus pt'incipaed as objecçoes levan
tadas sob este uRpecto contra u philosophia:

Lo Estuda um homem abstracto, ideal, que não existe em
parte alg'uma e q ue não é homem concreto e vi vo,

2.° Estudn 8b ~llusas primarias. que estão fÓl'a de toua
experiellcia, e sobre as quaes nada se póde dizer com certe~a,

729. Resllosta ás ol)jec~ões precedentes.
Responderemos l,l. estas objecçaes:

l.°,Sem duvida ha uma philosophia envolta em todas as
sciencius, e que lhes é a alma. o pensamento, f!, se o querelll,
li rCfultllnte, Mas esta especie de philusuphia degeneraria
immediutlllllente em vag,u; banalidades, ou ir-se· hia perder
nus que:stüeti particulares de Clida llciencia, se nilu fosse con
stallUJlJllmte ulimentada pela philosophia proprialllell!e dita,
tendo seu dominio proprio e seu objecto essencial. E o que
veremos quando examinarmos a relação da philosophia com
as scieucias.

2," Sem duvida, uão lIa homem abstracto, homem em geral j

e a psychologia, como toda sciencia abstracta, deve comple
tar-se e lIféril'-sc pelas outras sciencias que s l occupam do
hOluelll, 1J0meadalllente a pl1ysiologia A a llistl.rifl. Mas a
}Jsychologill (10) ussenta netite flcto inicial e orig-in.al, a
ISabel', q ue o homem conhece-se ti. si lllesmo pe1<~ cOllsciencia
e !oe chama a si mesmo: Eu, O conhecimento de si proprio
ou o senso iulilllo é Ulll factu seUl unnlogia com qualquer' dos
que IIS outras sciencias estudam: dá entrada em um outro
muudo ljue não o mundo exterior, 110 mundo do espirito. Se
tlll factu fosse uegl\do, soria forçcso dizer que lIS outras scien
cias são produzidas por 11m espirito que se não clJnhece, isto é.
POI' um liUtOIllUto; se, pelo contruri", como couvem lldrnittir,
IIq uelle q ue as faz sabe q ue aS faz, e:se existe, pois, por si
mesmo a titulo de sujeito llensante. Ora, esse é o fundamento
inabalavel da pbilusopllia. Su pprimindo este facto e absor
"Vendo o conhe.cilllento do espirito nos estudos que dizem res
peito ã. natureza ou ao homem exterior, supprime-se comple-
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tamente uma ordem inteira de realidades, e a mais profunda,
a mais certa de todas.

3.° Tambem se contesta a possibilidade da metaphysica,
isto é, do conhecimento das causas primarias e do que cha·
mamos o absoluto, o Ser supremo, Deus. Mas nilo se póde
contestar a legitimiciade destas noções superiores ~etn ana
lysal.as em si mesmas, sem lhes determinar a natureza, o
limite, II. significação. Portanto haverá sempre, pelo rnenos,
uma metaphysica, a que se ba:,êa naanalyseena critica das
idéas primeiras: será, se assim o querem, a ideologia de Locke
ou a critica de Kant. PÓtle-se contestar tal metaphysica, mas
nunca se ha de supprimir a metaphysica. Quantv ao saber
se estas noções attingem ou nilo um objecto fóra de nós,
á scienda propriamente compete decidil·o; mas para isso é
mister que ella exista.

730. Do progresso elD plailosol)bia. -A princi
pal objecção levantada hodil'rnalDetlte COlltl'a IL philosophia
é qne é uma sciencia irnmovel, incluida sempre no mesmo
circulo, que nilo tem progredido desde a an tiguiJade. Para
responder 1\ esta objecção seria indispensavel uma historia
completa da philosophia; contentemo-nos em indic'!r alguns
traço/! fll odamen tlles.

Em psychologia, é verrlade que as gomodes linhas da nu
tureza hUllluna foram iudicadas e reconhecidas pelos antigos.
Póde-se, todavia, assignalar como progrtlssos importantes nos
tempos modernos: 1.0, a psychologia experimental, estabele·
cida como sciencia distincta por LockP, Condillnc, a escola
escasseza, Jouifroy, etc., e separada da physiologia e da litte
ratura I; 2°, a analyse e a theoria dos sentimentos e das
inclinações (Mnlebranche, A. Smith, etc.); 3.°, a theoria
dos signae!'l em suas l'elflções com o pensamento (Locke Con
dillac, de Genlndo ) j 4.°, a theol'ia da vontade li Vl'e (i\1:aine
de Biran, Kant); 5.°, a analyse e a critica das idéas funda
mentaes (Locke, Leibniz, Kant); 6.°, a theoria das leis da
llssociação das idéas (Berkelp.y, Dngald-Stewart, Bain);
7. ° a theoria da percepçilo exterior (Berkeley, Reid, Hamiltou).

Em logica, força é reconhecer que a logica deductiva foi
fundada de um modo definitivo' por Al'istoteles. Mas nilo
se póde negar o st:'guinte: l.0 a 199ica inductiva data apAnas
de Bacon, e fui de.seovolvida por SlWJrt Mill (Systema da

1 o livro de Malebrancbe sobre la cbologia, mas sempre de mistura com •
Recherche de la 1Ieriei contém muita psy- pbysiologia, a metapbysica eu. litt6raluraa
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logica inductiva) ; 2. o a theo1"ia dos erros, esboçada por Bacon,
é obra de MHlebranche evidentemente; 3. o a theoria do
testemunho e do methodo historico é tambem obra dos tempos
modernos, e pertence de alguma sorte a todo o mundo.

Em moml, póde,·se igualmente citar como conq llistas da
philosophia : 1. o a theoria dos sentimentos moraes, obl'a admi·

.ravel de Hlltcheson, de Adam Smith, de Ferguson, de Jacobi,
em uma pala vra, do seculo XVIII; 2. 0 a theoria da obri
gação mm'al, descripta por Kant com clareza e superioridade
incomparaveis; 3.°, final meute, a theoria dos direitos, tal
q llal sahiu dos trabalhos admiraveis de Gl'otius, de Mon
tesquieu, de Rousseau e de Kant, e que é o principio da
politicn moderna.

Quanto á esthetica, póde-se dizer que é I1ma sciencia
inteiramente moderna e qllasi contemporanea, Sem duvida,
na antiguidade, Platão, Aristoteles e PIo tino tiveram admi
raveis intuicOes, Mas os veros fundadores da esthetica scien
tifica SãO' no seculo XVIlI (Diderot, Hemsterhuys, Baum
garten, e no XIX (Kant, Hegel, Consin e JOUffl'OY).

No dominio da metaphysica, seria impossível demonstrar
o progresso philosophico, sem entrar na historia da philosophia
mais amplamente do que o podemos aqui'fazer: registremos
tão sómente os pontos priucipaes. Platã.o funda a theol'ia
das ldéas, isto é, que as COnSaS ~ensiveis só têm valor, sua
participação com seus modelos intelligiveis. Aristoteles
transfLl rma esta doutrina, snbstitu indo-a pela do acto, da poten
cia, da fó1'ma e da materia. Mostra a natureza, subindo
de fórma á fórma, por um prog"resso continuo, até á fórma
absolut!J, que já não contém materia alguma, até ao acto
puro, que já uão contém potencia algllma. Descartes, amante
da c1al't'za geometl'ica, substitue a opposiÇão da materia e
da fórma. por uma outl'a oPPOSiÇãO, um outro dualisdlO, o
do pensamento e da extensão, No mundo ha só duas especies
de seres: os corpos e os espiritos; o corpo é a cousa extensa
(res exte'Ylsa); o espiri to é a cousa pensante (res cogitans).
A differença, porém, fundamelltal entre esta:; duas noçoes
é que -pOilSO snpprimir, se quero, em meu pensamento,
li cousa extensa, ao passo qu l não posso supprimir a cousa
pensante, o espirita, o eu: Cogito, 81'gO SLtm. O espirito é,
pois, o ullico principio indubitavel, tudo volve do eHpirito.
Leibnitz admitte a mesma verdadd, mas,nilo admitte as cousas
extensas, puramente inertes. O fundo de todas as cousas
é a força; na natureza nada é absolutamente immovel;
tudo vive, tudo se anima, tudo se move. Os proprios corpos se
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reduzem a substancias activas analogas a nossas almas; o
que chamamos materia é apenas um phenomeno. Ao passo
que Leibniz insi~te sobretudo na individualidade dos seres,
e reduz os compostos a sim pies, q ue denomina manadas,
Malebracche e Spinosa inclinam-se principalmente á unidade
dtls cousas; um (Malebranche) enfl'aq uece de tal modo a
actividade ~as creaturas, que Deus ficaria só como causa
unica e universal; o out.ro supprime não só nos 5eres fi!litos
toda causalidade, mas ainda t:.Jda substancialidade, e os
reduz sómente a modos da substancia infinita. Esta dupla
exageração, porém, não era menos vantajosa em tornar saliente
o principio da unidade universal.

Finalmente a philosophia allemã., de nosso seculo (Kant,
Hegel), repetindo o principio de Descartes, a saber o cogito,
mostra no pensamento o pl'incipio extremo e absoluto de todas
as cousas, e só vê na propria natureza um gráo inferior do
pensamento e do espirita (1167): é o idealismo de Platão
repetido e aprofundado, ao qual, para sei' verdadeiro, só falta
o sentimento da pe1'sonahdade, quer no homem, quer em
Deus (Maine de Bil'an e Schelling em sua ultima philoso
phia ), Tues são as phases principaes percorridas pela meta
pbysica, e este simples esboço será bastante para mostrar que
esta sciencia não é tão immpvel e tão esteril como o pre
tendem seus adversarias.

731. II. Relações ·.10. Ilhilosollhia com as ou
tras sciencias.- A philosophia nãO é sómente I1ma
sciencia: tambem é, e ao mesmo tempo, a scienciá das selen·
eias. Com effeito, todas as sciencias humanas, sem excepçã.o,
são o producto do pensa.mento : ora, a philosophia é a sciellcia
do pensamento em suas leis fundamentaes. Não s6 a sciencia,
mas tambem a arte e a acçã.o pl'atica, em nma palavl'll.,
tudo o que é o producto da actividade humaua encontra lia

philosophia sua origem e sua razão. Ter.1, p::lis, a philosophia
relacões necess1l.l'ias com todas as scieucI!\s, e sã.o de duas
sort~s: relações gemes e relações esp?ciaes; em outros ter
mos, a philosophia tem relações communs com todas as
scienciHs em geral, e, demais, cada part~ da philosophia
tem relações com talou tal sciencia em particular.

732. Relações gCl·aes.-A philosophia entl'etem com
as scieucias duas especies de relaçCíes gól'ae,,: 1. o estuda as
idéas fundamentaes e primal'ias, q ue estão na base de cada
sciencia a que cada uma dallas aceita sem discutil~as a
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criticaI-as; 2. 0 estuda os methodos pelos quaes essas idéas
sao desenvolvidas em cada sciencia part:cular. Em uma pala
vra, tem por objecto os p?'incipios e os methodos.

a) Dos p?'incipios.- Cada categoria de sciencias se encerra
em uma ou mUltas idéas primarias, que são o object.o proprio
da sciencia: a arithmetica no nume?'o, a geometria na exten
são, a mecanica no movimento, no tempo e na força, a pby
sica e a chimica ua materia e nos corpos, a zoologia e a
botaDica na vida, a politica na sociedade, a economia politica
no valo?', na riqLteZa, na prop"iedade, etc. Cada uma destas
sciencias toma esses principias como admittidos: aceitll.-os,
DãO lhes investiga nem a origem, nem o valor ou quando os
discute, exerce então o:fficio de philosophia.

Ora, DilO ha uma SÓ destas idéas q ue a philosopl1ia não
estude e cuja significação não busque, quer em Illf'taphy
sica, quer em psychologia, quer em moral. A psycho
logia estuda esta5 idéas em sua origem e sua natureza;
a metapbysica em seu objecto. A m'll'al desempenha o
mesmo o:fficio para com todas as idéas que são de seu
dominio.

Dahi tantas philisophias distinctas quantas sciencias. A
philosophia da geomel?'ia estudará o valor dos axiomas e dos
postulados, a natureza do espaço, a origem das noções geo·
metricas, etc.; a philosophia da mecanica estudará a uaturez'1
da idéa da força, sua orig'em 610 uós meslnos, a noção de
movimento, de massa, de duração, de velocidade, etc. A
philosophia da chimica investigará os elemenlo, primeiros
que compoem a materia, a questão dos atomos, a questão da
unidade de materia, etc. A philosophia biologica estudará
a noção da vida, se é um L resultante da materia inorganica,
se é um principio especial e novo, se é uma força, 'uma idéa,
um mecanismo, etc. O mesmo succederá com a philosophia
da histO?'ia, com a philosophia do di?'eito, com a philosophia
da economia politica; em summa, não ha uma SÓ sciencia
q uu nua tenha sua philosophia, e esta mesma e-ncontrará
seus principios, quer na psychologia, quer na metaphysica,
quer Da moral.

b) As sciellcias l1ilo têm sómente principias, mas tambem
methodos, Ha exageração em dizeI', como já se disse algumus
vezes, que a philosophia dá ás sciencias os lllethodos; por
quanto em geral e por si mesmos 03 sabias têm achadu taes
methodos sem o auxilio da philosophia. E' verdade que muitos
dos in ventores de methodos nas sciencias (Platão, Descartes,
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Leibnitz I) eram ao mesmo tempo grandes philosophos; mas
nilo se p6de dizer se a philosophia lhes suggeriu os methoclos,
ou se li philosophia foi inspirada pelo ge'nio scientifico delles.
Mas não ha duvidar que, se os homens acham espontaneamente
os methodos, a philosophia depois vem ministrar ·lhes a theo
ria. Todos os homens haviam feito syllogismos antes que
Aristoteles houvesse produzido a theoria do syllogismo. Ga
lileo fazia suas maravilhosas experiencias sobre a quéda dos
corpos justamente na mesma occasião em que Bacon julgava
inventar a theoria da experieDcia. Isto posto, os methodos
DilO silo invençilo da logica assim como a arte do poeta não é
invenção da poetiea; a logica, aDalysa os methodos, como a
poesia analysa a arte dos grandes poetas: e, analysando as
leis da invenção na sciencia e nas artes, deduz as regras para
o uso daquelles que não são inventores, mas que trabalham
sob a direcçilo dos mestres.

733. Rela~ões eSlJeciaes.- Se considerarmos agora
as diffetentes partes da philosophia, acharemos que tem cada
uma certas relaçOes mais intimas com outras sciencias.

a) Psychologia e physiologia. A psychologia tem principal
mente relaçõe::i com li phYiliologia ( 14), particularmente na
theoria dos sentidos, na theoria dos instinctos, finalmente na
theoria das relaçoes do phYilico e do moral.

b) Logica e mathematicas. A logica. tem relações geraes
com todas as sciencia.;; ; mas tem principalmente aflinidades
com as mathematicas, pelo menos em sua parte deductiva. As
mathematicas silo uma especie de logica; e Leibniz chegou
a dizer que li geometria era uma extensão da « logica natural. »

c) jJ[oral e jU1·isprudencia. Politica, economia politica.
A moml prende. se as sr.iencias sociaes, como a psychologia
liga- se ás sciencias physiolog'icas e naturaes. A jurispruden
cia basea-se na idéa do direito; a politica, na idéa da socie
dade e do Estado; a economia politica na idéa de tmbalho
e de p,·opriedade. Neuhuma s6 destas idéas deixa de fundar-se
na moral. Emfim, tambem a moral tem aflinidades impor
tantes com a histo1'ia, qller lhe ministre a historia factos e
experiencias que lhe sirvam pal'a estabelecer suas duutrinas,
quer a moral forneça á historia pl'incipios· para julg-ar os ho·
mens e os acontecimentos.

1 Platão passa por haver inventado . geometria analytica; I:.eibnitt o ~alculo
.. analy.e em geometria; Descartes a do infinito.
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. d) A esthetica pouco se relaciona com as sciencias, a não
ser em sua' applicaçCíes particulares, por exemplo, a pintura
e a esclllptura com 'a anatomia, a architectllra com a geo·
metria, e a musica com a physica. Mas a esthetica em geral
tem mais relação com as artes do que com as sciencias ; e é
inutil dizer que não existe esthetlca sem conhecimentos
especiaes sobre as differentes artes, e, reciprocamente, que a
theoria das artes snppCíe os conhecimentos geraes que a
esthetica aproveita da psychologia, isto é, da analyse da
alma,

e) jlfetaphysica. Quanto á metaphysica, que é essencial
mente a philosuphia principal, isto é, que está no pinaculo
de todas as sciencias, é a que mel'ece a qualificaçãO de
sciencia das sciencias. Nada mais teIPOS que acrescentar ao
que já dissemos (659) sobre as relações geraes da philo·
sopb.ia com todas as outras sciencias.

734. A. philosopllia, a lUJesia e a ."eligiiio.
A phüosophia não tem relações unicamente com as sciencias :
tambem a~ tem com duas das maiores funccCíes da alma
humana, a poesia e a religião. Todas tres têm por objecto
final o ideal e o divino: uma, porém, a philosophia, prosegue
esse fim pelo exame e pela liV1'e nflexão ; a religião, pela fé ;
a poesia, pela imag'inação e pela ficção.

O philosopho 11ensa ; o homem piedoso c1'13 e ado1'a ; o poeta
canta e sonha; mas é o mesmo sopro, o mesmo Deus que os
anima a todos tres.

FIM
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HISTORIA DA PHILOSOPHfA

NOÇÕES PRELIl\1INARES

1.0 Objccto do. historio. da Philosophia.- A
hi toria da PI.lilosophia é a. eXplJSiçãO critic'L dos I'y:itemas da
philosophia, isto é, a propria hi~toria do espirito humano bus
cando conhecer a verdade a respei to das gmndes questOcs que
nos interessam: o homem, Deus, o mundo, e SuaS relações.

2.° Suo. utilitla«(c.- Alguns, COJ:10 Descartes, dedpl'e
zam a hi toria da. Philosophia, e « n[o lhAS irúporta saber se
antes delles existiram outros homens. » Outros aceitam II

soa importancia. mais ou menos exclusiva. Estas duns
opiniões sao exageradas. Sem duvida, a hil:ltoria da phi
10sop~1ia n[o se deve confundil' com apropria philosophill.
A sua utilidade, porém, não é menos incontestavel Completa
essa hi 'toria os nossos conhecimento' philosophicos, pllt':ln
teando-nos a vida, os escriptos e ns dOlltrinas dos principnes
philosophos; dando-nos a conhecer os resultados obtidos por
seus esforços, permitte que nos elltl'eguemos a novas inves
tigações. Previne os erros, mostl'ando-llos como grandes
genios se transviaram por haverem seguido ull1a dll'ecção falsa.
Inspil'll.-nos, assim, nrna. justa desconfiança de nós me3mos
e habitua-nos ao mesmo tempo a IInja sensata independellcia.
« Accipel'e, diz Sao Thomuz, (cognoscere) opinionis anti·
quorum ad duo crit ulile. P1'irno quia illud quod ab
eis bene dirtum est, accipiemus in adjutol'ium nostrum;
secundà, quià illud quod male enuntiatltm est cavebimus. I)

3," "llctltodo adollto.vcl. - Distinguem-se tl'es me
thodos: o methodo chronologico, o methodo ethnologico, o
methodo systematico.

JAKET, Phllosophla. T.- II. 21
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o methodo chronologico é o mais usado. Expõe (JS sy.;;
temas e as doutrinas philosophicas Da ordl:m dos tempos
que os viram produzirem-se.

O methodo elhnologico estuda, na ordem em que se apre.
sentaram, todas as doutrinas que têm estado successivamente
em voga num povo, Feito isto, prosegue-se na mesma pes
quiza para com a8 outras nações. Este methodo é incom
pleto j porqullnto, em consequencia das relações que ligam os
povos, as doutrinas philosophicas em voga não se limitam
ordinariamente a uma s6 nação j trauspaem as fronteiras e
tornam-se faci'lmente invasoras •.

O rnethodo systematico estuda successi vamen te cada sys
tema particular lias épocas que o viram nascer e desenvol
ver-se entre todos os povos em que foi aceito. Este n:ethodo
tem o inconveniente de não apresentar num mesmo quadro
syn thetico o conj li ncto das opiniões adoptadas simultanea
mente entre as di versas naçõe~, em uma época deter
minada.

Seguiremos o methodo mixto, acompanhando, quanto pos-
sivel, a ordem chronologica. .

4. o P,oincil)RCJij systeanRs .-Um systema philosophico
contém o conjuncto das respostas dadas pela razão humana ás
grandes questões que são o objecto da Philosophia.

Pondo de parte o Pantheismo e as outras theorias erroneas
a respeito de Deus, todos, systemas philqsophicos podem-se
reduzir a tres principaes: o Sensualismo, o Espiritualismo
e o Scepticismo (1).

o sensuRlisano.~ Ohamam·n'o tambem Empirismo.
Amplia demasiadamente a parte das faculdades inferiores. A
seus olhos, a alma está totalmente sujeita aos sentidos, e todas
as idéas têm uma origem sensi veI. Em moral, cumpre seguir o
interesse, e sobretudo o prazer. Algnmas vezes o sensualismo
supprime a alma e Daus, para applicar-se unicamente á
matm'ia, ou aos phenomenos, sem ter em consideração as
substuncias e as causus, e então torna-se Matet'ia.lismo ou
Positivismo.

(1) 1\'1. Cousin classifica assim os systemlls philosophicos: Sensualismo,
Idealismo, Sceptlcismo, Mysticismo; e, depois de os haver successivamente
combatido, propõe o seu, o Ecletismo, que nós já refutámos.
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o esph·itnal.swo.- Concede mais á alma do que aos
sentidos. En ina que ella é immaterial, independente dos
orgãos nas mais altas operações, livre e immortal. Dá ás idéas
supra-sensiveis uma origem racional. Sua moral é a do dever.
Falla bem àe Deus e de seus di versos attributos. Quando,
porém, o espiritualismo chega ao ponto de negar com Berkeley,
Kant, Stuart-Mill, etc., a existencia objectiva dos corpos, ou a
das percepçõ~s experimentaes, engana-se e torna-se o Idea
lismo propriamente dito. Chama-se Racionalismo, qllundo
sust.enta q11ft acima da }'não não ha verdades; Mysticismo,
quando despreza as faculdades de conhecer, naturaes ao
homem, para lhe attribuir novas e imaginarias.

o scel)ticisloo.- Nega a certeza, e .produz·se nas
épocas de desfallecimento llltellectual. E' refutado pelo
Dogmatismo, que acredita na existencia. da certeza, no valor
philosophico lia razão e dos outros criteriuns.

Póde-se ainda assignalar alguns systemas particulares:
o Tradicionalismo, o Ontologismo, etc.

5.· Divisão.-A historia da pLilosophia divide-se em tl'es
grandes épocas: Philosophia antiga, Philosophia medieva,
l'hilosophia moderna. A primeira época estende-se desde o
começo da philosophia grega, cerca. de 600 annos antes de
Christo, até ao reinado de Carlos Magno, ou ao anno 800
da éra christã. A segunda época comprehende o decurso
de 800 até 16CO. A terceira conta-se de 1600 até aos
nossos dias. O pt'ogramma actual resume a historià da
philosophia. Julgámos mais acertada conserval·a inteira.

Quanto ás datas particulares, em vista da grande diver
sidade que entre os historiadores existe, preferimo!l repor~

tarmo-nos, em getal, ao Dicciona'l'io de histo1'ia, etc., de
?ezobry e Bachelet.

CAPITULO I

PRIMEIRA ÉPOCA,- PHILOS0PHlA. ANTIGA

Comprehende quatro periodos principnes: 1.' a philosophi a
antes de Socrutes; 2.' a philosophia de Socrates ; 3.' a phi
losophia depois de Socrates; 4.' a philosophia da escola de
Alexandria.
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ARTIGO PRIMEIRO

PRIMEmo PERIODO,- PHILOSOpHIA ANTES DE SOCRATES

Este periodo busca sobretudo conhecer a origem e a for
mação do mundo por meio do methodo inductivo e hypo~

thetico. Encerra as escolas de I onia, d~ Italia, de Elea,
'(idealista e atomistica) e os Sophistas.

N. t.. Escola (Ie looia, 011 Nattu·alista.- Esta
escola tem por chefes: Thales, Anaximandro, Anaximenes,
Anaxagoras, Heraclito, Empedocles, etc.

Thalés.- NasC'eu na Phenicia 640 annos antes de Jesus
Christo. Depois de longas viagens, principalmente pelo
Egypto, fixou-se em Mileto. E' o fundaQ-or da escola ionica e
um dos sete sabias,

Dout'l'ina: A agua é o principio g'erador de todas as
cousas, e tudo deve resolver-se em agua. Deus não tem
começo nem fim. Foi com a agua que elle formou, não creou,
o mundo. Thales possuia muitos conhecimentos de geometria
e de astronomia.

Anaximandro.- Nascido em Mileto 610 annos antes de
J. Chl'isto, foi discipulo de Thales, e, assim como este, sabio
geometra. Attribue-se-lhe a invenção das espheras e das cartas
geographicas.

Doutrina: O principio das cousas Bão é mais a agua, mas
uma cousa indeterminada, que elie chama 'to ébi:Etpov, o infinito.

Acreditaram alguns que elle entendia com isso o infinito
vel'dadeiro. Pensaram outros, com mais razão talvez, que o
principio à1tEtpOV úe Anaximandro não era senão um inter
mediario da agua, da terra e do ar, uma especie de fluido ou
ether. Foi elle o primeiro que formulou esta proposiçãO celebre
na antiguidade: do nada nada se faz, ex nihilo nihil fit.

Anaximenes de .Iileto.- 811ccedeu ao precedente,
pelo anno 550 antes de Jesus Christo.

Doutrina: O a1' é o elemento gerador de tudo. Este ar é
infinito, sempre em movimento, e penetra todas as cousas.
A alma é uma,substancia aeria. O sol e a term são substancias
chatas. Esta é su~tentada pelo ar.

Aoaxagaras de Clazomenes. -Nasceu, 500 annos
antesde Jesus Christo. A principio discipulo de Anaximenes,
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foi depois visitar o Egypto e voltou a fixar·se em Athenas,
donde foi expulso. Morreu em Lampsaque.

Doutrina: Existe de toda a eternidade uma materia sem
limites, composta de uma infinidade de partes inteiramente
semelhantes. Estas são postas em ordem por uma intelligencia
divina :chamada \/OÜÇ, que é a alma do mundo e o principio
do mOVImento. A alma húmana é simples e immaterial.
Anaxagoras foi C' primeiro a demonstrar a existencia de Deus
pela prova tirada da ordem do mundo.

Heraclito de Epheso.- 500 (Ann~s antes de Jesus
Christo.) Filiam-n'o á escola ionica, mas suas opiniões são mui
obscuras.

Dout?'ina: O fogo é o principio e o agente universal. Todas
as mudanças natul'aes explicam-se púr um outro principio, a
disco?'dia, cujo resultado .é produzir a harmonia.

Empedocles.-Floresceu prlo anno 440 antes de Jesus
Christo. Foi naturaTista e medico distincto. Morreu na cratera
do Etna. Alguns filiam-n'o á escola atomistica.

Doutrina: OI principio total das cousas compõe-se de
quatro elementos reunidos: a te1'?'a, a agua, o ar, o fogo,
entre os quaes o fOg"o desempenha o papel principal. Estes
elementos combinam-se fatalmente sob a accão de duas forcas
contrarias, a eoneO?'dia e a diseo?'dia.. U fi ser divino pe
netra e anima o mundo. Delle emanam os Demonios ou Genios,
uns bons, outros mãos, que habitam successivamente diversos
corpos. O homem é um demonio decahido de sua digni-.
dade primitiva, e deve participar-se pela metempsychose.

Nada é estavel; tudo se esvahe, os entes visiveis sito apenas
uma participação ephemera e apparente da substancia primi
tiva,Lo fogo.

Como se vê, todos estes systemas são um primeiro ensaio do
evolucionismo e do transformi,;mo, que os nossos modernos
pensadores julg.am ter inventado, porque os puzeram em voga.
A diseordia de Heraclito poderia substttuÍ?' a eoneurrencia de
Darwin.

N. 2. Escola de Italia on Pythagoriana.-Sua
feiçao foi menos materialista do que a precedente. Bem como a
de Ionia, a escola de Italia estudou, a ates de tudo, a natureza
physiclt, mas sem ser exclusiva. Cultivou de preferencia as
mathematicas e a astronomia, e não de prezou absolutamente
a ordem moral. Seu fundador foi Pythagoras.
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Pythagol°a.s .- Nasceu em Sarnas no 'l.nno de 584 ou
590 antes de Jesus Christo. Visitou alternativamente a
Asia-menor, o Egypto, a Persia, a rndia, e foi fixar-sOl
definiti vamente em Crotona, na Gl'ande Gl'ecia (Italia mel'i·
diana I) . Impunha a seus discipulos sobriedade extrema e si
lencio absoluto por muitos annos. Foi o primeil'O qué tomOQ
o titulo de amigo da sabedo1'ia, philosopho. Sua palavra el'a
aceita como um oraculo. Quando seus discípulos ouviam
estas palavl'as: Etle o disse, estava resolvida a questão.

Dout1'ina: Pythagoras tinha dous ensinamentos: um para o
publico, outro para os iniciados. Admittia como p-dncipios
das. cousas: uma intelligencia uprema, uma força motriz
sem iqtelligencia, e I1ma materia inc7'eada, sem movÍluento
e sem f6rma. A ordem do universo é produzida pela intelli
gencia suprema, seguulio a sciencia dos numeras. Os numeras
são ante1'iores ás cousas, porq ue as leis mathematicas existem
antes que os seres lhes sejam sujeitos; são supe1'io1'es a essa
mesma cousa, porq ue governam. ,

Pythagoras distingue quatro especie.,; de numero: a mo
nada, a dyada, a t7'iada, a tetrada, q ne reu nidas formam o
mais perfeito dos numeras, a decada.- Todos os numeras 'são
provenientes da unidade. Assim tam bem todos os seres deri vam
de um ser que é 11 unidade por excellencia, i~to é, li monada
perfeita. Esta monada tem como couelativo um vacuo infinito,
qne permitte·lhe tornando passiveis os intervallos, produzir a
pluralidade e a multidão.

A monada pe1'{eita tambem produziu monadazinhas, as
almas, que Pythagoras definiu: um numel'O que se move
a si me::;mo. Estão separndas, temporariamente, da grande
monada, para a qual devem tornar um dia, Para chegar
a e te fim, é forçcso que se desprendam da dyada, na qual
se acham envoltas por meio de dous processos principaes :
a cultu7'a do espirito pelo estudo das mnthematicas, o apura
me'/ltlo da vúntade pela pratica da abstinencia.

Se a alma é assás pura, volta á graude 7.n0nada ; se não
o é, vai de novo animar um corpo de homem ou de animal,
segundo seus meritos, E' a llfetempsychose ou llligl'IlÇão das
almas.

O mundo, é um todo harmonioso, 011 cosmos: formado de
dez gl'andes corpos ou planetas, que !:ie movem em torno
de um f6co central, o soL Abi é o posto de observação esco
lhido por Jupiter.

Em AIo7'al. o bem é a unidllde, e o mula que se afasta do
bem. Ora, como Deus é a unidade absoluta, a regra dos costu··
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mes é assemelhar-se a Deus. A virtude é uma harmonia, e a
jll,tiça um numero quadrado, certamente J-lorque, bem com
prehendida, encerra todas as virtudes e constitue a perfeiçi1o.

Pythagoras admittia tambem a existencia de demo'·
.nios ou genios, que se poem em communicação comnosco
por meio dos sonhos ou pela adivinhação. Platão parece ter
imitado Pythagoras em lurga escala.

O ensino de Pythagol'll:'l é ObSCUl'O. Qual era para elle
a natureza dos ~umeros? E) essa a questão principal. Dizem
uns que Pythagoras fazia dos numeras 0::\ principias e os
elementos das cousas. Outros têm pensado, com mais vero
similhança talvez, que elle apenas considerava os numel'OS
como simples formulaSte occultava sob estes symbolos obscuros
um ensino q uasi orthuJoxo. Eutretanto 11 sua materia da metem
psychose· é absolutamente inadmissivel. Sllppõe que a união
da alma e do corpo é contraria á uatureza, violenta e penosa ;
a metemp ychose não tem provas e nem póde tel-as; inflige
á alma uma penalidade de:,arrazoada e injusta; emfim, suppOe
que nossa alma tanto póde unir-se ao corpo de um animal
como ao corpo humano, e por conseg'uinte que o animal póde
tel' todos os direitos e todos os privilegias do homem. (C.
Tongiorgi ). (1)

N. 3. Escola (Ie Eléa.- Esta eRcola foi fundada em
Eléa, na Grande-Grecia (ltalia) 540 annos antes de Jesus
Christo. Compõe-se de dous ramos oppostos. Um continuou
o movimel1to idealista da e::icola P.vthagorica, e fJi chamado
escola metaphysica de Eléa, ou escola idealista. O outro voltou
ás tradições materialistas dos Ionios, e foi chamado escola
physica de Eléa, ou escola atomistica. E'·lhes doutrina
commum o Pantheismo.

I. Escola idealista ou Inetaphysica. - Sua
feiçilo principal é não dar quasi neqhum valor aos conheci
mentos experimentaes e só aceit,ar co~o real a unidade abso
luta, que está em toda a parte e resume tudo em si. Os prin
cipaes chefes silo Xenophanes, Parmenides, e Zenon de Eléa.

(1) PRlNCIPAIlS PYTHAGORlCOS. -Citam-se Ocellus de Lucania (5 O annas
antes de Jesus Christo).; Tímeo de Locres (425 annos anLes de Jesus Christo),
que COIl. l~e~'ava o universo comu um vasto animal, do quel era alma n
Unidade dlvmu e a materia o organismo. A"chytas de Tarento, cerca de 410
anllos antes de Jesus Cbristo; habil mecanico e bom ~eometra. Horacio
consagrou:llie uma de suas odes; P!lilolaus de Crotona (cerca de 430 allnos
antes de Jesus Christo), que ensinava que a terra se move circularmente
em torno de um foco central. Por causa disso, maitos fizeram delle um
precursol' de CGpernico.
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Xenophalles.- Nllscido em ColophoTl, na Asia-menor
ti 15 anuas au tes de Jesus Cllristo, fi xou-se em Elél1 e viveu
qnusi um secnlo. Seguira a.s lições de Pythllgoréls ; mas quiz
crear um systema propriamente 8eu.

Doul?'ina: Tndo o qlle Á ('eal é etemo, im1Dutavel, absoluto..
Só Deu,; é esta relilidude suo tancial, unicH. O mundo foi
produzido? Nao, responde Xenophanes; porque de nada
nada se póde fêlzer, e, se o lIlnudo fôsse tirado de Deu;;, seria,
como Deus, immutnvel, absoluto, indivisivel. O mundo, p<,is,
é a.penas uma apparellcia, sem realidade substancial.

Pa.omellides.- Nasceu em Eléll, 519 annos antes de
Jesus Christo, e com paz um poema sobre a Natureza, do
qual existem alguns fragmentos.

Dout?'ina: Contrapõe os sentidos á razão, nega a certeza
daquelles, a realidade do mundo extel'ior, e só admítte a
exislencia da unidade absoluta, indivisivel. PtHU explicar,
eIltretan to, li origem das a pparencias plteno'nenues que com
p(,em o conjuncto do mundo, dá-lhes por principio o calo?' e o
f?'iO, ou o fogo e a te?'?'a. O primeiro é o agente, o segundo a
materia passiva.

Zellon de Eléa.- Nasceu em Eléa, 490 allnos antes de
Jesus-Christo, e ligou-se a Parmenides, com o qual fez muitas
viagens a Athenas, onde até deu lições por algum tempo.

Doutrina: Como Parmenides, sustenbl.va que a unidade
absoluta, unica, existe realmente. Negava a realidade de tudo
que é Illultiplo, variavel, em uma palavra, experimental. Nesse
intuito, e:5forçava -se em provai' a incerte:.:a dos sentidos, a im
possibilidade do movimeuto pbysico e a não realidade do
espaço. Um corpo, dizia elle, não se póde mover nem no lagar
onde está, neIll naquelle onde não está. Dizem qne Diogenes
contentava-se, para refutai-o, em caminhar perante elle.

Zenon foi quem melhor coordenou em systema as theorias
ide"li:5tas da escola de Eléa. Mas seu methodo é capicioso,
cheio de sophismas, e Seueca teve, tll.l VE'Z, razão em classificai'
Zenon entre os scepticos absolutos. « A dar-se credito a
Pllrmenides, di;" elle, só n unidade absoluta é real; se me
reporto a Zenon, este mesmo absoluto nada é.» Corno se vê,
os sectarios da escola eleata são os precursores dos idealistas
ou puntbeistas modernos. Anuunciam Berkelf7Y, Kant, Schel
linay, Stuart-Mill, etc., e todos os ?-elativislas de nossos dias,
que u:ffirmam que o mundo exterior, o eu, o absoluto silo reta-
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tivos o nosso estado de consciencin ou a nossas sesações, sem
obJ'ectívidade real.

II. Escola physica ou atomistica.- Esta escola
tamb fi fui funuuà!1 em Eléa, e relJgiu coo ·tautemente ClJotrcl"
as theorias dll E'cola idelJlista. Seu fim principal foi defender
li realidade dos fac to::s sensi veis e da plu ralidade. Seus
principaes chefes silo Leucippo e Democl'ito. (1)

Leucippo.- Florescia 500 annos antes de Jesus Christo.

Doutrina: Rejeita como uma chimera a unidade abso
luta de Xenophane.':l e de Parmenides, e sÓ admitte como real
a pluralidade indefinida ou infinita dos seres mnteriaes. Consi
dera ind ivisi veis os elementos pri ma ri~s de q ne são formHdos
taes sel'es. Dahi, o nome de atomOR. (à: ;:ép.vw ). Ol'a, estes
atomos são eternos, ionumeraveis, dotados de uma variedade
infinita de forças, e movendo· se ao acaso em um vacuo im
menso. E' o que formou o universo.

Democ.oito.-Nasceu em Abdera, 470 annos antes de
Jesus ClJristo. Depois de longas viagens, pl'incipal"mente pela
Gl'ande Greciêl, onde ouviu Leucippo, veiu fixar.se em sua
patria.

Doul1'ina: E' ú systema dos at.omos, melhor desenvolvido
e ampliado. Em Cosmologia, Democrito admitte dous mo
vimentos dos atamos, um p1'imitivo, o outro derivado, certa
mente em virtude de algum impulso exterior. Dahi resultou
um tnrbilhão, que deu lagar a formação dos corpos, sob o
imperio de leis fataes. Em Psychologia, a alma é um
composto de atamos red~ndos e iguaes. As sensações e os
pensamentos formam-se por emanações subtis, que se des
prendem perpetuamente dos corpos, lhes são semelhantes,
invadem nos os sentidos e produzem o conhecimento. E' a
theoria das imagens inte1'media1'ias e male1'iaes. A ce1'teza é
impossivel j porque não vemos a natureza. intima das cousns.
A verdade não existe, on se occulta no fundo de um poço. Em
AJo1'al, o fim da vida é o bem estar, a regra a seguir é condu
zil'-se o homem com prudencia para melhor g·ozlir. Nao existe
outra virtude: Nestesystema, não se fall>t em Deus. Esta noção

1 PMe-se acrescentar-lhes Metr6doro de Chio, que tambem foi o pre
curgor do scepticismo, e cuja divisa era, no dizer de Diogenes Laercio:
Nada absolutamente sei, nem se quer que nada sei.
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é inu~il. Democrito explica a fé universal na existencia da
Divindade pela ignorancia absoluta em· que se estava, ante
riormente a e11e, das causas que produziram o universo.

N. ~. Escola sophistica.-As duas escolas rivaes de
Eléa haviam abalado, com suas negaçaes contradictorias, os
fundamentos da certeza. Consecutivamente a essas manifes
tou -se- por toda ll. parte, em Athenas particularmente, um
.exercito de Sophistas, rhetoricos e disputadores ao mesmo
tempo, que pretendiam saber tudo, e ufanavam-se de poder
resolver em sentido contrario todas as questões philúsophicas.
Os mais celebres são Protagoras e Gorgias.

~I·otagol·as.- (489- 430 antes de Jesus Christo). Sua
patria é ALJdera. Ensinou a eloquencia, e sem duvida a dia
lectica, em Athenas e na Sicília. Mas, havendo aflirmado
que ignorava se havia deuses, os Athenienses queimaram-lhe
os livros e o expulsaram da cidade. Protllgoras chamava-se a
si proprio o sephista superior.

Dottt1'ina: O espirito do homem é a medid!t de tudo, todos
os nossos conhecimentos vêm dos sentidos. que apenas com
prehendem phenomenos transitarias. Póde-se dizer, pai!:!, que
toda opinião é verdadeira para aqnelle que a sustenta, desde
que ll. sustenta, dest'arte sobre todas as cousas póde-se
aflirmar igualmente o 1)1'0 e o contra. O sim e o não são
igualmente verdadeiros. Platllo refutou este sophi$ta em
seus. dialogai> intitulados: o Theeteto e P1'otago1'as. Kant, e
Hegel, ao contrario, ligavam a maior importancia a esse philo
sopho.

Gorgias.- (487- 380 antestle Jesus Christo). Nasceu
em Leoncio, na Sicilia, foi discipulo de Empédocles, e compoz
uma obra com este título: Da natureza, isto é, do que
não existe.

Doutrina: Eram seus pl·incipios. Nada existe. Porq uanto
o que poderia exi$tir seria ou multiplo ou um,. ora, o
multiplo é negado pelos metaphysicos e a unidade pela
escola atomista. Supposto que alguma cousa exista, não
poclemos conhecel-a nOSiU intellig-encia. só póde conhecer as
cousa", tornando-se sell1elll.ante 011 igual a el1as; ora, tal
.emelh:lnça não cxi,te e uão póde exi'tir. Supposto que se
possa conhecdl' alguma COLtM, não é possivel enuncial· a pOl'q ue
li palavra só se dirige ao ouvido; ora, o qUf:l é visível e
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intelligivel, nlto p6de passar por este vehiculo. Taes silo os
bellos raciocinios de Gorgias. (1)

ARTIGO SEGUNDO

SEGUNDO PERIODO. -PHILOSOPHrA. SOCRATICA.

SOI~rates, filho de um esculptor e de urna parteira, nasceu
em At-henas, 470 annos antes de Jesus Christo. Exerceu a prin
cipio a profi~são de seu pai, mas abandonou-a dentro de pouco
tempü para dedi~ar·se francamente ao est:udo da philosophia.
SM conhecidas as contrariedades que teve de soffr~r de sua
mulher Xantippa. A despeito do oraculo de De1phos, que o
proclamou o mais criterioso dos hornens, sérias accu~ações

puzeram em duvida a regularidade de seUl; costumes. Parece
haver' cllmprido todos os deveres de um bum cidadão, Muitas
vezes assignalou-se a sua coragem, quer' nos campos de
batalha salvando a vida a Xenophonte e Alicibiades, quer
protestando- energicamente contra uma sentença -iniqua,
proferida em Athenas pelos trinta Tyrlinnos.

Sua .no.·tc.- Por sua firmeza, seu methodo, sua dou
trina, attrahira Socrates sobre sua pessua o odio invejoso dos
sophistas e dos demagogos contemporaneos, Ari!'tophaues teve
o arrojo de ridiculisal-o em slla comedia as Nuvens, onde o
fez representar um papel irnmoral. Por' fim, seutl iuimigos
accusaram·n'o perante o tribunal dos Quinhentos (Areopago)
por ser impio e corromper a !:'lOcidade. Socrates recusou jus~

tificar-se, foi condemnlldo fi beber a cicuta, e morre11400 annos
antes- de Jesus Christo. discrete:'Illdo com Dlguns discipulos
sobre a irnrnortalidade da alma.

SCUllapcl plailosophico. -« Socrates, diz Cicero, fez
com que de3cesse do céo a philosophia, tornou-a popular e obri
gou-a a occupar-se de questões praticas e moraes. » Nada
escreveu. Para conhecer seu pensamento é necessario ler e
consultar as obras de seus dous discípulos principaes, Platão e

(1) Os outros sophistas um pouco dignos de nota são: Diag01'as da
MeIos; Hippias de Elis, discursadtlr vaidoso. !lo quem Platão põe em scer.a
e faz ridicularisar por Socrates; Trasymaco de Ohalcedúnea, o qual. na
Republ'ica de Platão, cifra a justiça. nn força e a foliçidade 1111 maldade
impune; P"odicus de Oeos, celebre pela allegoria em que representa
Hercules collocado entre dous caminhos oppostos, a voluptuosidade e a
virtude, e decidi~do.se pela ultima.



332 CURSO DE PHILOSOPHIA.- HISTORIA. DA. PHILOSOPHIA.

Xenophonte. O primeiro transmittiu-nos principalme~tea ph~
losophia especulativa do mestre; o segundo, sua phtlosophla
moral.

Seu methodo.- Em geral, é a definição e a induflção,
que depois se chamou ind'L~cção soc?'alica. Em particular,
parll ensina'r, SOCl'ates empreg'ava um cumo que parto intel·
lectu'\l, a que chamava maieut'Lca. (p.l(leu"tll(~). Era um processo de
interrogações progressivas, com o auxilio das q uaes levava seus
interlocutores a desenvolverem por si mesmos um conjuncto de
verdades de que não haviam cogitado. Para 'i'e(utar os Sophis
tas, recorria a outro processo, conhecido pelo nome de ironia
soc?'atíca elpwvelo:: • Socrates sim ulava ignol'aneia com pIeta. Intel'·
rog'ando os soptistas, fazia-os cahir em contradicções palpaveis,.
e os obrigava a descobrirem por si proprios a falsidade de suas
theorias.

Sua doutloina.-Antes de tudo, condemna a pretenção
,dos sophistas a uma sciencia universal. Demais, quer que se
rejeite uma infinidade de questões curiosas, mas pratica
mente inuteis, repetindo incessantemente que « o que está
acima de nós não nos diz respeito ». Finalmente, o ponto de
partida de todas as pesquizas philosophicas deve ser, na opi~

nião delle, o proprio conhecimento do homem. Dahi, este, ada~
gio: rVWOl aecxu"tuv, conhecei -vos a vós mesmos.

Observemos, entretanto, que, Descartes, christão e catholico,
não precisou recorrer a Sucrates, para achar seu cogito, ergo
sumo A Biblia e S. Agostinho forneceram-lhes os elementos.
Demais o oyvWOl asy.u'tuv de Socrate3 refere-se unicamente á Moral.
« Conhecei em vós, dizia elle, as faculdades necessarias para
cumprirdes vossos deveres.» Platão é mais compll:lto: « Cumpre
que a alma, diz eUe, se estude na alma e naquella parte da
alma em que reside a virtude.» E' o con hecimen to completo
de si mesmo pela Psycholog-ia e pela Moral.

Em lIforal, a verdadeira felicidade está na virtude,
e o fim da vida humana é C\ eupmxia SÜ-1tpéi~l~, isto é, a scien·
cifl de bem viver. Ha quatro virtudes principaes, a pruden·
cia ou sabedoria, a coragem, a justiça e a tempe'i'ança. Á sabe
dm'ia ora é uma virtude especial, ora o resuUlo das outras.
Consiste principalmente no conhecimento do bem e do mal.
Este conhecimento basta aos olhos de Socrates. para fazer
com que pratiquemos todas as virtudes, evitando todos os
vicioso Assim, aqs olhos de Socrates, a virtude se confunde
com a scillncia. A vontade niLo contrar,ia nunca a intelligencia.
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Instruir o homem é levaI-o a pratica necessariamente aquillo
que ene julg-ar melhor. - E' facil vêr quanto é erronea essa
theoria. Infelizmeute, a moralidade não está essencialmente
em relaçito com a cultura intellectual. A justiça consiste em
observar as leis escriptas e as leis immutaveis, que só estão
escri ptas em nossos corações. Póde-se dize r, pois, que ena
consubstancia todos, as virtudes. A tempe?'ança é recom
mendada, já como virtude moral, já como meio de ser feliz.
A piedade par!1. com Deus que e uma virtude complementar,
exige que se faça todo o bem possivel. Silo vans todas as scien
cias que não melhoram o homem.

Em Politica, prescrevia a obediencia ás leis e aos costumes
de seu paiz; queria que a autoridade pertencesse ao saber e
á virtude, e estigmatisava a eleiçãO á sorte dos magistrados
publicos. Na eslhelica, nito separava o belIo do bem, e dizia
que a arte deve representar mais as qualidades da alma do
que as do corpo.

Em Psychologia para Socrates, a alma é um ser imma
terial, distincto do corpo, semelhante a Deus e immorta1.
Entretanto esta immortalidade nito é a seus olhos uma ver
dade absolutamente inconteslavel. As faculdades principaes
da alma são : os sentidos e a razão.

Em theodicéa, Socrates admitte a unidade de Deus, cuja
existencia é comprovada, principalmente pela ordem e pela
harmonia do uni verso. A presença invisivel e a sciencia
desse Deus estendem-se a tudo: a providencia divina rege
todo o universo. Devemos orar sem nada lhe pedi?' com especia
lidade. ElIe é o autor e o garan te das leis moraes. Abaixo
delle existem deuses inferiores, oriundos delle e guardas
do mundo. Um delles, diria-se, era. o genio familiar de
Socra tes. E' faci! conhecer os erros destes phi~osopho,

Filiam-se de ordinario á philosophia socl'atica alg'umas
escolas meuos celebres que as de Platão, Aristoteles, Zenon,
etc. Sa.o as Escolas Megarica, Cyrenaica e Cynica.

Escola Uegaloica.- Teve por fundador E1.tclides de
Megara, que nã·o se deve confundir com o geometra do mesmo
nome. Euclides, o philosopbo, florescia cerca de 400 annos
antes de Jesus Cbristo, e fôra discipulo de Socl'ates. E:sfor··'
çOIl·se para combinar as doutrinas de l:leu mestre com as
tbeorias elea ticas.

Escola cyrenaica. - Foi fundada, 380 annOil antes
de Jesus Ohristo, por Aristippo de Cyrena. (Africa). Discipulo
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de. bocrate8, Aristippo fazia tambem consistir toda a phi~

losophia na Moral; mas deu-lhe falsa direcção.
A voluptuosidade é o fim supremo da vida humana. A v ir

tude lhe é subordinada, e só deve ser praticada pelo prazer
que proporciona. Nenhuma acção é, em si, baa ou má.
Toda a moralidade lhe vem das leis e dos costumes.

Escola cynica. - Anti'sthenes, o Atheniense. foi -lhe o
fundtldor e chefe. Deu·se· a esta escola o nome de cynica,
quer porque seus membros se reuniram no Cynosa1'go, quer
porque a desfaçatez daquelles contra o pudor e as convenien
cias parecia approximal.os do cã.o, adoptando-lhes os costumes.

A virtude é o soberano bem. Reside em uma suprema
independencia. Quando a virtude torna-s'e habito, é lnad mis'l'
si veI. Por conseguinte, o sabia com pleto, faça o que fizer,
está isento de erro ou peccado. Elie é bastante para si
llroprio, e a perfeição a que attingiu colloca-o de direito
acima dos deveres do sociedade e de cou veniencia. Desde
en tão nada lhe é vergonhoso. Chamavam a isto: viveI' segundo
a natureza.

Antisthenes poucos discipulos teve. Entre el~es, notam'se
Diogenes, o cynico por excellencia; Ménippo de Phenicia, autor
de escriptos satyricos.

ARTIGO TERCEIRO

TERCEIRO PERIODO (400 - 200 ANTES DE JESUS CHRISTO)

PHILOSOPHIA DEPOIS DE SOCRA.TES

Depois de Socrates, tomou a philosophia grande incremento
entre os Gregos. Contam·se cinco escolas principaes, cujos
chefes foram: Platão, Aristoteles, Pyrrho, Epicuro e Zenon.
Addiciona-se ás vezes a Nova Academia.

N. :1.. Escola de Platãa 011 tlcademica.
PlatilO nasceu em Athenas, Cf:rca de 430 annos ant~s de Jesus
Ohristo Descendia 'de Solon e de Oodrus. Depois de se haver
dedicado por algum tempo á poesia, abandonou-a para só estu
dar a philosophia, sob a direcçã.o de Socrates, cuj as lições
ouviu durante oito annos. Depois do ftillacimento do mestre,
deixou Atbenas e fez longas viagens pelo Egypto, Asia e
Grande Grecia, onde foi iniciado nas doutrinas pythagoricas.
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Acredita-se até que teve conhecimento dos livros hebraicos.
De volta á patria, abriu urna escola de philosophia nos jardins
lle seu amigo Academos. Dahi lhe ficou o nome á sua escola.
PlatilO queria que seus discipulos conhecessem a Geometria e
as Mathematicas.· Morreu cerca de 348 annos antes de Jesus
Obristo.

Temos trinta e cinco dialogos de Platão, cujo interlocutor
principal é ordinariamente Socrates. O estylo é brilhante,
animado, poetico; a elevaçãO das idéas valeu ao seu autor
o cognome de divino. Oontém todo o seu ensino emlM'ior. Oom
effeito, Pintão. tinha, segundo dizem', bem como Pythagoras,
dilas doutrinas. uma para o publico, outra para os iniciados.
O Théétete, o Sophista, o Pa1'menide resllmem sua doutrina
sobre a Diulectica; o TimBo, selIS sentimentos sobre a J?hys-ica
e a Oosmologia. O Phedon e o C1'iton narram a morte de
Socrates e desenvolvem seus ensinamentos sobre a natureza
e a immortalidade da alma. O Phed1'o trata do BeUo; o Gor·
gias, da Rhetorica, e produz a theoria moral do Bem. A
Republica e as EBis expoem cs caracteres e o ideal de uma
sociedade perfeita.

"Sua Dout."ina.- « Occupa o meio termo, diz Eusebio,
entre a de Pythagoras e a de Socrat~s. » Nota-se-Ihe uma
tendencia pronunciada para o idealismo. A Philosophia de
Platão divide-se em quatro partes principaes : A Oosmologia,
a Anthropologia, a Moral, a Politica.

:1..0 Cosmologia.- Trata do principio das cousas e da
formação do uni verso.

P1'incipios das cousas. Platão enumera tres : Deus, as idéas
e a materia. Deus. O principio de causalidade demonstra
sua existencia, Ao mundo que se move é m~ster um pri
meiro motor; a ordem do mundo provil a sua alta intelli
gencia e a sua unidade indivisivel. Este Deus, providencia

. e legislador supremo, tam bem é a verdade infinita, o bem
absoluto, o bello perfeito. As idéas. Silo typos eternos, exem
plares universaes, separados do muudo, talvez até de Deus, e
objecto permanente da contemplaçilO divina. Acima de tudo
reina a idéa soberana do bem que domina e nne todas as outra.

. A mate'ria.
E' iucreada, eterna, mas inintelligente e imperfeita. (Of.

Zigliara, de Realismo platonico.)
F01'maçiio dos seres. Estes tres principios Dél1~, as idéas e a

materia, concorreram para a formação de tudo que existe.
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Deus, causae/ficíente e suprema, quiz formar, seres que se lhe
assemelham. As idéas sã;) a causa exempla1' que dirigiu,
em sua obra, o artista diviuo. A materia é a causa material.
Em conseq uencia da im perfeiçn.o que lhe é propria, não se
prestou totalmente á acção de Deus. Dahi; os males e as
desordens, de que somos testemunhas.

O mundo formado por Deus é o melhor dos mundos. Compoe.,
se de dous elementcs: espi1'íto e corpo. E', para Platão, como
q ue um vasto animal. Da alma do mundo, a qual é emanaçúo
de Deus, emanam a seu turno as almas particulares dos deuses
inferiores, dos demonios e dos homens. O corpo deste mundo
é formado de dous elementos principaes: o fogo, principio

'de' visibilidade; a le1'l'a, principio de solidez. Pam os 'lllir,
Deus produziu dous outros elementos, o a1', analogo ao fogo,
e a agua, alHada á terra. .

~.o Anth.'opologia.-Tem por object1 a alma e o corpo,

A' alloa.- A alma é uma snb>itaucia que se move por
si mesma, immaterial e totalmente rlistincta do çorpo. Antes
de se lhe unir, viveu separada, em .uma exi:;;tencia melh'lr,
da qual decahiu por eifeito de um acto culposo, A alma
é ímmortal, e unida-tto corpo accidentalmente. (1) Platão ad'·
mitte uma espacie de purgat01:io.

Pos~ue a alma duas faculdades principaes : a faculdad~ de
conheceI' e a de amar.

Faculdade de conhecer. A alma conhece pelu sensação, pela
noção e pelas ídéas. Pelas sensações tl)ma conhecimento do
que im pressiona os sen tidos. Om, como tudo o q na é sen~

sivel fica sempre variavel, e particular, as sensações jámais
podem constituir a verdadeira sciencia, qlie tem por objE'cto o
absoluto e o universal; e]]as formam o domi,nio da opiniã.o.
As noções sã.o apenas sensações generalisadas. Seu objecto,
embora tornando·se universal, nem por isso deixa de ser menos
variavel e contingente, e tambem não póde servir de funda
mento áscil::ncia. Asídéas fazem conhecer o que é immutavel

(1) A àoutrina de Platão sobre a vida futura nem sempre esLá de
accordo comsigo mesma. Ora ensina que RS almf\s justas voltam ao astro
que habitavam, antes de se unirem ao corpo, ao pRSSU qlle as almas cul-'
padas são condemnadas a viver em um corpo de amm'.ll até que cheguem,
por uma metempsychose progressiva, a purillcar-se e a levar uma v:da ra
cional e perfeita. Ora sustenta que as almas justas se unem a Deus, no
qual são felizes, contemplando as idéas absolutas, ao passo que as almas
caroaes acham castigo na sentença que as condemna a adejar, como som
bras, em torno dos tumulos.
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e absoluto, E' por eltas qne nosso espil'ito é chamado a con
tem pIar as verdaues necessa rias, unicas qne fo:-mam sciencia
vl:rdadeirl1. Esta theoria da in tellig-encia deu logar a que
accusnssem Platão de idealismo,

E' conhecida sna mau13ir<l de explicar a origem, das idéas.
SiLo 1'eminiscencias de uma vida autel'iol', despertadas por
oc~asião dos objectos qne nos im pressionam os sen tidos.

Faculi.lade de ama?', Tem e.;;ta ta mbem t-res classes tle
objectos: o bem absoluto pelo appelile Y'acional (não se sabe se
o bem absoluto de Plutão é o proprio Dens, ón us idéas, t-rpos
das cousas) ; Os bens le?'resl?'es, con hecic10s pelA. sensação e
pl'ocul'ado~ pelo appelile concupiscivel; os bens intermediaria.'.
por exem pIo, a 11 lU biçüo, °a11I0 r eh gloria, etc. São conhecidos
pela noção e solicitados pelo appelile imscivel,

o corpo.-Tres regiõ~s correspon2.e:n, no corpo, /lOS tres
actos pAios quaes a alma cOllhec(~ e ama. Na cabeça resiue
essa p'll'te sn pel'ior da almo, qna vi ve pelo con hecimen tI) das
idéas e pelo amlJ?' do bem absolnlo, O comç{io é a sMe dessa
parte da 1II:1)a que conhece pelas J;loções e busca pelos bens
inler11ledim'ios. A região gast1'ica e o (igallo conlê:n essa parte
inferior da alma em que se encontralll' com as sensações,
as afleições lm'1'esl?'es e anÍllliles. E-ta ml-tneim ue aCC01111:loc!al'
a alma !la cllbeça, no cOI'llÇão, e no fig-aào fez com que
muitos di sessem qlIe Platão ensiullva qlIe o homem tem tre::i
alUI as,

3.° illo.oal. --A moral consiste em tornar-se o hOlnf'm se·
melhante a DelIS pela pnltiCi\ da virtl1C!·~, C é sancciol1ada
pelas penas e recolo pen:H\s da villa flltnra, as q lIaes são
eternas.

lJivisclO das vi?'ludes, Assim como na ~ltna hnmlllla lia.
tre.;; especies ele appetitcs e tl'C, ol'uen' de cJllhecilllelltus,
assim taIhbe:n-ha, em mOI-al, tl'es cla's~s ue vil'tulle3: a 717'11,'

àencia, qne cOl'respouue ás idéas e ao appetile 1'ucional; a
coragem, que corresponde ás noções e ao appcti te i?'ascivel ; a
lempe rança , que corre:>pontle ás sensações e ao II p,petl te con
cupiscí1Jet. PtnWo nCre:icen ta tIlU a q lIilrti\ vi rtllue, fi jusliç~t.

A jn;Jtiça, aos olhos de Platão, consi.~te em dar o que é
devidn, não só a cada hOIl1"!ll1, mas talO bem a cada cansa. Ha,
portanto, além da justiça esterior, uma justiç,\ interior, en
carregada de estabf'lecel' a h1\rmon:a entre ati· tres primeiras
virtudes, completando -as.

JANRT, l'hilosophia. T. U.- 22
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4.° Politica.-Esta divisão trinaria, Platão a estabelece
tambem na sociedade, por e1le dividida em tres classes:
os magislmdas, para governaram e fazerem as leis; os
soldados, para defenderem a patria; os a?'t'ezãos e o povo,
para trabalharem e fazerem a sociedl!de gozar. Oil magis·
trados representam as idéas, o appetite racional e, a prudencia;
os soldados, as noções, o appetite irasci veI. e a coragem; o
povo, as sensações, o Il.ppetite concupiscivel e a temperança.
O"" primeirus silo a cabeça, os segundos o coraçãu, os ter
ceiros o figado e o ventre da sociedade. Se todas estas partes
estilo em ordem perfeita, rei ua ajustiça. Algut:f's, Platão
designa, parece preferir a todos os governos a mocarcbia
!lbaolu ta.

E.'ros de Platiio.~Emtltearia. Acredita na preexis
tencia das almas; ensina que a materia é increada,', eterna.
O mundo é o melh',r dos mundos possiveis. Esse muqdo tem
uma alma emanada de Delis e da qual emanam por,~ua vez
todas as almas inferiores. E' o puntheismo. E' prova,'!!l que
Platão a.Jmittisse tres almas no b~mem, e quasi ceI' p que
ensinasse o polytheislUo e a metempsychose. Sua. theoria do
conhecimento abala a certeza experimental e conduz ao
idealismo. •

Em moral e em p}litica. A utilidade social é superpodta a

Ctudo, até ao· bem moral e á honestidade. E' permittido aos
chefes e aos magistrados illudir o povo com a mentira ou
com a fl'aude, toda vez que possa isso ser ntil á Republí~a.
O direito de propriedade deve ser absolutamente recusado
aos magistrados que governam a patria, e aos guerreiros que
a defl:Judern. Os artezãos e o povo não possuem bens seniJ",
cm nome do Estado. As mulheres são communs e pertencelll
a todos. Os filhos pertencem, não aos pais, mas á Republica,
a qual tem exclusivamente o dever de educa~·os, desde a
mais tema infancia. Se nascem fracos ou disformes, ou se o
pai é maior de cincoenta annos ou a mãi maior de quarenta,
devem ser abandonados e condemuados a morrer á fome,
como jnuteis ao Estado. Pela mesma razão, não se deve
ministrar nem cuidados, nem alimentos aos cidadãos enfra
quecidos ou doentes. A embriaguez.é perrnittida nas festas
de Baccho. •

As bellas iJéas e os erros grosseiros gue se encontram nas
obr.as de PlatrLo fizeram dizeI' aos Pddres da Egreja e a J. de
Mnlstre que ba nelle uous homens: o thcologo o1'iental, fumi
liari:sado com as doutl'Ínas do Oriente e com os li vros hebreus,



ESCOLA lJE ARISTOTELES 339

e o srphisla g1'ego, imbuido nos preconceitos e nos erros de
seus contemporaneos. (Cf. Rothennue.)

N. ~. ~~iCola de A.'istoteles, ou Pe."iltate
tiea.- Aristoteles nasceu em Stagira, na Macedonia, 384
annos antes de Jesus Christo. Foi para Athunas na edaue
de 17 annos, e ouviu, durante vinte- annos, as lições de
Platão. O 'rei de Macedonia, Philippe, encarregou-o da
educação de seu filho Alexandre, o qual, por seu turno, o
tomou para companheiro em parte de SU3.S guerras. Deu
isto occasião a que Aristoteles colhesse materiaes immensos,
com os quaes compoz sua historia natural. Al'istoteles voltou
a Athenas, onde abriu uma escola de philosophia, chamada
pe1'ípaletica, porq ue o mestre da Vil suas lições passeando;
ou tambem Lyceu, porque o log'ar das liçõe.s era um jardim
publko, chamado Lyceu, ou vizinho a um templo consagrado
a Ap(\llo Lycio. Obrigado a abandonaI' Athenas, para escapar
a uma accusação de impiedade, refugiou-se em Ohalcis, onde
!D0r1!Ju 322 annos antes de Jesus Christo.

Eu'as obras principaes são: O 01'gambm ou Logica; a
Physica; a jJ[etaphysica ; a Ethica ou JJ[oral. Compoz tambem
sobre a RhetorlCfl e a Poesia dous tratados notaveis pela
precisão, firmeza das regras, a analyse delicada das paixões
e ··dos costumes Ql'atoriOl!.

Sua dout."ina. - Como Platão, Aristoteles tinha duas
Íórmas de ensino: um, exote?'ico, destinado ao publico; outro,
aC1'oamat·ico, reservado a sens discipulos selectos. Muitas
vezes, porém, ensina o contrario de Platão e segue caminho

...... oppusto.. Platão admitte a percepção immediata, innata, das
verdades racionaes; Aristoteles faz della um conhecimento
mediato, adquirido. O methodo de Platão é synthetico; vai
do absoluto para o relativo, do uiversal para o particular. O
methodo de Aristoteles é analytico : do singular e do relativo
sóbe ao universal e ao absoluto.

t.. D Logiea.:"- Compõe.se : Das Categorias, qu~ tratam
das cinco unive1'saes,. e das dez categorias da Hermenéia
ou interpretaçã0, que expõe a theoria da p,'oposiçio,. das
Analytica.s, que fallam do syllogismo, de seus modos e
figUl'áS, e da demonstração pela deducção ; dos oito Topicos,
que indicam as. fontes dos mciocinios provaveis; do 80·
phismas, onde falla dos maos raciocinios, e da maneira de os
refutar. Estes cinco tratados trazem o nome de Organon ou
Methodo.
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~. o Physica.- Na opinião de Aristoteles, a physíca
abrange a Cosmologia, a Psychologia, e, em parte, a Theodicéa.

Cosmologia. O mundo, ou Cosmos, compÕB·se de duas
esphet'as': uma terrestre, mudavel e perecível; a outra
celeste, invariavel e que nã.o deve perecer. Aci~a desta
reside a divindade, que actua sobre a terra e o mundo in·
feriar por meio da esphera celeste. Os corpos seriam fJr·
mados de quatro elementos: o fogo, o ar, a terra e a agua.
Um quinto elemento, o ether, serve para formar o céo e os
astros por meio fórma.

Psychologia. A alma é llrna entelechia, isto é, um ser
simples possuindo vida e dando·a : ,!,ui'.~ ou alma, é o principio
da vida vegetativa e animal; vúüç 011 espirita é intelligencia e
vontade. (Alguns acreditaram que Aristoteles torn:\ra as duas
substancias distinctas ) A alma animal (~ux.~) perece com o corpo.
Só a alma espiritual (voüç) immortal, porque da intelligencia
divina. Aristoteles não diz o que ella se torna quando o
homem morre Não indica tã.o, pouca como em sua o"'ig'PI11
nasce de Deus. (Será por emanação ~ Será por via de creúçao~)
A alma é dotada de dous intellectos: um passivo, simples
faculdade; outro activa. encarregado de formar as idéllS,
subsequentemente as sensações experimentadas. Com eifeitlJ,
Aristoteles estabelece como principio que'não ha idéas innatas,
e li alma é uma taboa rasa, á qual nada chega Sem haver
passado pelos sen tidos. (1)

A vontade humana é livre e dotada de dous appetites, um
rac~onal, o outro sensitivo. .

Theodicéa. Deus é o ser mais perfeito. Sua existencia é
demonstrada principalmente pela necessidade de um primeiro
moto?' immovel. Esse Deus não creou o mundo, porque a !Da·,
teria é eterna; ou então, se o produziu, foi communicando
lhe seu proprio ser pOt' uma necessidade de sua natureza.
Assim, Aristoteles nlio aceita a creaçao 'ex nihilo, pGr um
acto lim'e da causa primaria. Este mundo, Deus nito o co
nhece; porque esfá mui distante delle. Não o governa senão
por intermedio das espberas celestes P. por uma cama que pro
videncia fatal, que entretanto não abrange os actos livres do
homem. '

3. 0 Uetapphysica.- Todo ser se compõe de mate1'ia,
de fó1'ma, e de p?'ívação. A mate1'ia é a que tem o simples

(1) Muitos escolasticos accusam Aristoteles de haver, como Averroes,
ensinado a unidade do intellecto, isto é, a razão impessoal, ou, pelo menos,
de haver estabelecido os principios desta theoria pantheistica.
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poder de ser alguma cousa. Por fÓ1'ma entende Aristoteles o
q,ue determina essa materia a ser realmente e actualmente
uma cou a concreta. A materia é um elemento passivo,
comum indetermi-nado, principio da extensão nos corpos, A
fórma é um elemento activo, deteI'minante, principio de acti
vidade dos seres. A materia e a f6I'ma são unidas paI' um,
princi pio chamado fÓ1'l1W substancial, e tornam -se o ser c:Jn
creta, substancia e sujeito das qualidades, Quando a materia
se une á fÓl'ma, a privação a despoja de sua qualidade de
materia pura; quando muda. de fÓI'ma é privada de sua
fórma unterior. E' conhecida a divisã.o aristotelica das causas
em causa efliciente, material, formal e final.

4,. o 1I1oral e ltolitica. -Aristoteles, não considerando
11 moral Como pruveqiente de Deus, não lhe dá nem base,
nem sancção, nem regra segura. A. felicidade reside na
aggregação de todos os bens accessiv"eis á intelligencia, á
von ta de, aos sentidos, Tal é, pelo menos, a interpretação g-eral
da dou tl'iua de Aristoteles. Uhega.se a esta bemaveuturança
pela virtude. Oonsiste a virtude em moderação prudente;
occupa o meio termo entre dous extremos oppostos. ln medio
stat vi1'ttbs. Aristoteles rejeita a communhão dos bens e das mu
lheres, admittida po~ Platão; mas quer que as crianças nas
cidas di furmes sejam expostas e condenlOadas a morrer á
fome. Permitte o aborto, e prescreve que se limite o numero
dos casamentos e dos filhos, segundo os recursos da família
e do Estado. A familia compõe-se de dous elementos neces
sarios: os filhos e os escravos. Estes (os escravos de nasci
mento) o são legitimameute; têm uma natureza' inferior á
dos homens livres. O senhor não é obrigado a dever algum
para com elles, porque elles nenhum direito têm. Aristoteles
até chega a duvidar que os escravos tenham alma espiritual.

Em Politica, Aristoteles prefere a Monarchia; mas a quer
electiva. O fim social é a utilidade publica. A guerra é legi
tima, ainda 'q uando tem por fim subj ugar os homens e redu
zíl-os á escravidão.

E.'.'os .Ie 1l.I'istoteles.- Em Psychologia, a origem
verdadeira, a natUl'Pza espirItual e 11 immortalidade da alma
nã.o são assás daramente ensinadas. Em Theodicéa, Deus não
é o creador do mundo: sua providencia não o governa; elle
nem seq uer o conhece, sua moral carece de regI'a e de sancçllo.
O que diz a respeito de família, casamentos, filhos e escravos
parece nos hoje monstruoso.
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N. 3. Escola Py.·rhonica. - Pyrrho nasceq. em
Elis, no Peloponeso, 380 annos antes de Jesus Ohisto. Sabe-se
pouca cousa de sua vida.. Parece certo que acompanho'u
Alexandre o Grande em varias expedições. Tudo mais é fabula
ou simples conjectura.

Sua doutrina.- Depois de haver fl'equentado diversos
mestres e tentado refutaI-os uns pelos outros, acabou por du
vidar de tudo, estabelecendo pur principio que nada se póde
a(firma1' com cerleza. Apoia seu secpti~mo em dez: razões,
que resumem, pouco mais oU menos, todas as objecções dos
antigos contra a certeza. Eis as principaes : Os homens difftl
rem·entre si; a sensacão de m não deve sel' a de outro.
Em cada individuo, 'os sentijos estão reciprocamente em
desaccordo; o balsamo agradavel aó olfato é desagradavel
ao paladar. As cit'cumstancias modificam os juizos de cada
homem; a idade, o repouso ou o lnovimento, a fome ou a
sacil:ldade, o adio ou o amor... tudo isso infiuesobl'e a natureza
de nossas percepções. A POSiÇãO, o lagar, a distancia dos
objectos tambem mudam nossos juizos. O objecto exterior é
modificado pelo estado de nossos orgãos, A repetição ou a escas
sez de um espectacuIo modificam a impres~ào que ene pl'oduz
em nós. Finalmente, os juizos sobre os costumes variam
segundo as leis, usos e preconceitos. (Cf: Brucker. Hisl. c7·it.
de philosophia, tom. 1.)

O principal discipulo de Pyrrho foi Timon, de Phloute
(250 annos antes de Jesus Oluisto ). Dizia rimon que o homem
Ilue quer viver feliz deve.dirigir a si tces perguntas: 1.0 Qual
é a natureza das cousas? 2.° Oomo devamos proceder a seu
respeito? 3.~ Qual será para nós o resultado desta maneira de
ser? Ol'a, diz ene, a primeira pel'gunta é insoluvel para nós.
A segunda deve resolver-se por uma duvida completa, e a
terceira, por uma imperturbavel indifferença (,X.IXFIXÇ11X), na
qual reside a verdadeira felicidade. Os outros sCeptlCOs não
formaram escola, e até cahiram em profundo descredito.

N. !lo Escola EpiCl...i§ta.- Epicuro nasceu em
Gargetta, perto de Athenas, 310 an:n.os antes de Jesus Christo,
e abriu nesta cidade uma escola de philosophia vergonhosa
mente celebre. Seus discipulos, numerosos em todos os
tempos, aceitaram o Dome de seu mestre,

Sua doutrina.-A philosophia, diz Épicuro, é o ex.er
cicio da razão afim de tornar a vida feliz. Oompõe-se de tres
partes: a Canonica, a Physica, a Ethica.
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1.. o Canollica.-A Canonica, ou Logica, trata do conhe
cimento. O conhecimento das consas é adquirido pelas sen
sações e pelas ?'epresenlações. As sensações faz'lm conhecer os
corpos. Sã.o pruduzidas por imagens subtis, entidades illicros
copicas (E'18wÀcx), que se desprendem constantemente dos objectos
exteriores e chegam até aos nossos sentidos. Esta imRgem
physicR. é como o espelho em q nê vêm':'s os corpos. As
?'ep?'esentações ou ~lQtecipllções f:l:l.o idéas gemes formadas
em n6s pela lembrança de muitas sensações reunidas.
Epicuro chama-as antecipações, porque estão contidas e-m
germen (anté capi'Unlu?') nas sensações.

~ .. Pbysica. -Cosmologia, E' o sYiõtema de Democl'ito
integralmente rsnovado: vaCilO ou espaço infinito; atolfios
eternos, infinitos, dotado~ de mil f61'mas divel'sas, moven
dO-Re perpendicularmente de cima para. baixo e de baixo
para cima, e formando um dia este mundo, em virtude de
uma declinação fortuita, ou clinamen, impressa ao movimento
primitivo.

Theodicéa . •Epicuro não é formalmente atheu. Admitte a
existencia dos deuses. Estes silo revestidos de uma f6rma
Lumana; felizes e sem occupação alguma, habitam long-e
do mundo, nns espaços vlizios. DemaIs, tudo neste, mundo
está sujeito á fatalidade,

Psyc'hologia. A alma humana é corporea como tudo o que
eXiste. E' formada de atumos redoodod e subtis como o fogo.
Não sobrevive ao COI·PO.

3. 0 Uo.'al. - Uma palavra resume-a: o p1'aZel', mas o
prazer duravel, sem mistum e sem perturbação. em sumlOa.
a alaraxia. O prazer é, pois, o fim uuico da vida. e é
na volu ptuosidade permanente que reside a felicidade e o
soberano bem. A propria virtude s6 deve ser praticlda em
attenção ao pl'azer que acarreta. São todavia preferiveis os
prazeres da alma aos do COI'PO, embora a alma !'eja material.

N, 5. Escola Stoica.- Zenon, o fllndador do Portico,
nasceu em Cttium, na ilha d:J Cllypl'e, 350 anDOS antes de
Jesus Christo. Durante dez annos, acompanhou as liçOes dt:l
di versos pbylo<5ophos cynicos, megarianos 011 llcademicotl, e de
SUflS doutl'lnas l'eunidl1::l c0mpoz urna especiA de eclectismo
particular. Sua escola el'a 10 ui freq uen tada. Zenoo dirigi ll-a

cerca de cincoentllannos. Oomo dava suas licüe!'l em Atltenas.
em torno de um portico (aToá-) , foram seus diséipulos chamados
Stoicos.
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Doutl'ina.- A philllsophia stoica comprehende tambem
tres pa,rtes: a Logica, a PlJysica, êt Moral.

:1.. o Lo~iea.-Todas as nos~as idéas são prevenientes dos
sentidos, 'egulluo este principio lJdwitLiuo por elles como um
lJxioma: Nihil est in zntellect'IN quod p1'ius non fueri in sensu.
Chegam-no~ direclametlte medwllte l'epresentaçOes sellsivels,
ou então são formi dl:l pur um traballio da il1telligeucia·que
aclua sobre essas l'epresentl:lções. A certeza dos ~entidos é
vivamente defendida contra todos os sophismas. A Logica de
Aristoteles é aceita eu, seu conjuucto j mas as dez catego
rias suo sillJp1ificadas e reduzidas ti quatro: ó suieilo, a qua
lidade, a maneira .de se1' e a 1'elaçcio. A L")gica dos Stoic<1s era
cumpletada pur algumas noções subre a rl1etoriclJ.

~.o Physiea.-Compl'ehende os principias das cou aS e a
Psychologia.

P1'incipios das cousas.. amundo é composto de dúus ele
mentos, 11m passivo e out.ro activo. a elemento pa sivo é a
materia (U)'7J), mas, increada, iuerte e pl'ivllda de toda quu
·1iaade. a elemento acti vo é a razfLO eterna, designada sob o
. nome de Deus. Este Deus é uma Sllbstancia ignea e intelli
I gente; uma especie de ether, diz Cicero. Depois .de ha.ver ar·
ganisado o mundo, uniu-se-1he como a alm~ es·tá. unida ao
corpo, e prepara-se para absorve1-0 um dia por uma combus
tão uni versaL As almas dos deuses inferiores, do~ genios e as
dos homens são urna emanaçàCJ desse fog'o divino .. e devem

,confundir-se de novo com elle. A natureza inteira é, pois, se·
me1haute a um vasto llpimul. li- conhece-se abi o pantheismo
anlh1'opomorphico. Dá-se <linda a es:.;esystemallm oulronome

. baroaro. Chutnum-n'o hilozoisrno (uÀ7J, ~w~, materia, vida.)
Para os stoicos a providencia existe :;ó em nome; porque o
mundo é góvernado por leis geraes e necessarias. A fat,alidade
ilo Destino governa tudo.

Psychologia. A alma humana, emanação da alma do
muudo, participa de sua. natureza ignea, e de novo confuu
de·:se com e11a. As almas particulares não ~ão immortaes.
Esta propriedade convem unicamente á alma universal.
Quanto á vontade, não é vio1elltada por uma força extrin
seca; mas actua sob impulso irresistivel do {attbm ou Destino.

3. 0
••ol'al.-Eis os seus principios. afim de nossas acções

'é o bem. a bem define-se: o q ue é conf01'llle co:n a razão e
com a natureza. Reside nas cousas que dependem de nós, por
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exemplo, a força da alma. O dever fundamental do homem é
segui!' a natu reza: seque1'e natu1'am. Por esta pala vra natU1'eza
entendiam os stoicos a razão divina, da qual é nossa alma
uma emanação. De modo que obedet::er á llutureza é obrar
como -Deus, razão universal, sempre fiel ás suas proprias leis.
Fazer o bem e praticar a virtude é, pois, tornar-se semelhante
a Deus. Para chegar a esta semelhança, releva viver sempre
sem aLtender á sensibilidade interiúr, nem ás impressoes que
pódem v ir de fóra. COlllO a conformidade db nossos actos com
a razão constitue· lhes toda a muralidade, tiravam os stoicos
esta conclusuo, que todas as virtudes são ignaes, e iguaes
todos os vicias; porquanto, diziam elles, toda as virtudes
e todos os vicias são, pelo mesmo titulo e no mesmo
gráo, confurlUes ou oppostos á razão di vina. 8ó na virtude
cifra·se a bemaventuranca. A virtude exclue todo. a icJ.éa de
recom pensa. E' essencialmen tt' desinteressada: Virtutts p'ce
mium est ipsa vÚ'lus. FOrma-se de dous elementos; a seme
lhança com Deus e a insensibilidade junta a imperturba
bilidade(à1t(~OElrt.,hcxpcxç{cx).A divisadosabioé: safire eabstem·
te, ist) é, supporta a dôr physica e suffocl\. as paixões. Tal é o
sen tido da ex pres~ilo grega àvixou ;(cxl à7tixou. Chegado ao fastigio
da virtude, o sabia é soberanamente feliz; sua propria
felicidade não póde ser augmentada. Ainda mais, tornou-se
impeccavel e tudo lhe é permittido, suicidio, homicidio,
adulterio, comtanto qlle um motivo razouvelo dirijA.

A moral stOica póde merecer certos elogios. Mas, além de
ser desprovida de sancção efficaz e de nilo parecer sufficielltc
meute obrig-atori!l, é contraria a natureza humana. que não
póde desil1te7'eSsar· se ab!'olu ta mente da sua propr\a felicidade.
Demais, pecca por um vicio radical, o o1'gulho. Ora, diz o
sabio, « o orgulho é cousa odio.C::l:l perante Deus e perante
d homens.» E' a origem de todas l:lS prevaricações. Eis a.hi
porque, não raro, o stoico se ha transformado praticamente
em discipulo de Epicuro.

A philosC\phia stoica tomou na Grecia, e mais tarde em
Roma, prodigioso impulso. Os mais elevados e'lpiritos ado
ptaram-n'a, sobretudo porque ella reagia vigorosamente
contra as ~E'g'radantes tendencias dos epicurios. Entre esses
espiritos citam· se: Cleantho de Eolia (260 annos ant.es de
Jestl::; Christo) ; Charysippo de Tarsa na Uiilcia (280-210 antes
de Jesus Obristo), que passava por ser a columna do Portico;
Pa'l'l.cetius de Rbodes (cerca de 150 antes de Je us Cbristo),

'Que serviu de guia a Cicero no seu Tralado dos Deve1'es;
Posidonius de Apamea (133-49 antes de Je~us Christü),



346 CURSO DE PHILOSOPHIA.. - HISTORIA. DA. PHILOSOPHIA.

que em Rhodes, perante Pompeu, exclamava em meio de um
- accesso de gotta: Dôr, por mais que me atormentes, jámais

confessarei que sE'ja um mal.

N. G. Nova Academia.-O ensino da Academia de
Platão pouco tempo se manteve sem que passasse por profun
das alterações, principalmente sob o aspecto da certeza.
Formou-se uma nova Aco.demia, pretendendo que a verdade é
para todo o sempre recondita ao homem. Este póde, dizÍlt ella,
chegar ao ve1'osimil; deve perder a esperança de a1can
cal' o certo. Esta academia fraccionou-se em Vil rios ramos:
~ média e a nova Academia. Alguns alltores até fallam de
uma qU1l.l'ta e uma quinta aCl:ldemia. (Cf. Fl'ank, Dic. das
sciencias philos.)

Média Academia. A.rcésilas de Pitana (Eolia) ;oi seu fun
dador ( 316-229 ante,; de Jesus Christo). Al'cesilas teve, pal'ece,
por fim principal com batel' o dog'matismo, por vezes dema·
siado absoluto, dos stoicos'. Sem querer sel' inteiramente scep4
tico,. félzia da duvida o principio fundamental de toda a phi.
losophia.

Nova Academia: Carneades de Cyrene (215-126 aI1tes de
Jesus Christo) deu um passo mais e tornou-se um sceptico
moderado, sustentando formalmente que a intelligencia
humana só póde apprehender o mais p1'ovavel.

Novo scepticismo.- As disputas infioCls de escolas
rivaes netel'llliuaram na Grecia uma nova explosãO do scepti
cismo. IEne8idemo e Sexto Empirico principalmente o formula
ram em systema. Algnns até chegaram a c1izel' que estes
dous ph i.losophos são os precu rSlJres dos posi ti vistas modernos j

porque, e1les tambem, só aos phpnomeuos concediam uma
vel'dadeira realidade. (Cf. Fouillée, Hist. da philos.)

IEnesidemo era de Gnosse (Creta) e vivia uo tempo de
Cícero. !Tez se ouvir em Alexandria. «Toda cousa tem seu
contrario, dizia elle, e a investigaçãO das causas não póde
attinfl'ir um resultado certo.» Rume, ]8 seculús mais tarde,
n.ão faz mais que repetil' este erro de lEnesidemo.

Sexto Empi1'ico vivia liO 2,° seculo da éra chrisLã. Seus
principaes argumentos c(jntra os dogmaticos são tirados:
Da cont1'a1'iedade. isto é, da diversidade infinita das opiuiões
humanas j do infinito, isto é. da necessidade de remon tur até
ao infinito para achar uma base primaria de:! demonstração j

da supposição, isto é, da necessidade por isso mesmo, d~

admittir sem prova uma verdade fundamental;, da relação,
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isto é, dos juizos que fazemos sobl'e as consas, não como silo
em si mesmas, mas segundo as relações que têm comnosco ;
do diallele, isto é, da necessidade de provar as verdades
uma pela outra e de fazer sempre 11m circulo vidoso. A
conclusM de Sexto era: isto nada é mais do que aq uillo, oúõÉv
p.anov; seu fim pratico era chegar a alamxia ou impassi
bilidade.

O vicio radical de",te sceptici~mú. como o de todos q ue o
precederam, é uão querer admitir como certo aquillo que está
rigorosame~te demonstrado.

N. ,. Pllilosol)llio. '"0'00.00..- O,; Romauos não
tiveram philosophia propriamente dita. 0.3 que estud9.ram esta
scieDcia conteDtarC\m-se em adoptar as theorias diversas pro
fessadas pelo::; Gregos.

r. A' Escola Epicurista pertencem: Carus Lucl'ecio, ma
terialista e atheu, nascido no anno 86 antes de Jesus Christo ;
PUnio o Antigo, que morreu victima de uma el'Upção do
Wesuvio, 79 annos depois de Jesus Christo ; Luciano de Samo
sata (120 annos d~ptJis de Jesus Chl'isto), cujos Dialogos
mordazes entreg'avam á zombaria publica E.S seitas dos philo
sophos e os ensinamentos do christianismo. Sens eócriptos
silo ás vezes de uma immoralidade revoltante.

II. A Escola Stoica foi adoptada pelo maioria dos rorpanos.
Citaremos Cicero, Seueca, Epicteto e Marco Aurelio:

Cicc.·o. - (106 - 44 antes de JesllR Christo). Foi menos
um philosopho ol'igiual do que um elegante narrador das
opiniões ~01 voga.- Theoricamente seguia Oil principios da
Nova Jlcademi.a. Na pratica, mostrou-se stoico moderado.

Seu merito principal consiste em haver, sempre e por toda
a parte, estigmatisado as theorias degradadas de Epicuro.

Deve·se·lhe, porém, ex pr9brar ter desconhecido a natureza
de Deus,' comparada por eUe a um fogo ou especie de ether;
hav\3r comprehendido mal a Providencia, que elle limi ta ao
governo dos eo tes su periores, e á qual recusa a presciencia de
nossos actús. Em psychologia, ensina que a alma humana é
uma ewanação da substancia deviDa (dece1'pta ex ?nentc devin(2) ,
Quasi paz em duvida a ua espiritualidade f.\ immortalidade ;
demonstrou mar a liberdade hamana, apoiando-a em bases
secundarias, como, pOl' exemplo, as cooseqllencias do fata
lismo, deixando de ludo as p.rovas principaes. Deve sobretudo,
ser censurado em moral por tudo subordinar á utilidade
publica; autorisar os adv('gados a pleitearem uma causa
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reconhecida injusta ·por elles proprios; os amigos a se
afastarem, em certos casos, das regras da justiça e do dil'eito;
os príncipes e os magistrados a enganarem ao povo, quando
o bem publico assim o exija; os indi.viduos de caracter supe
riLr, como, P lI' exemplo, Catilo, a suicidarem-se, quando a
vida lhes pareça insupportavel, etc.

Séneca.- O philosopho (3-69 da éra de Chrísto) nasceu
em Cordova, e foi preceptor de Nero. Morreu abrindo as pro
prias veias. Seu estylo é cheio de emphase e de antitheses.
Sua. doutrina é um stoicismo muito moderado na pratica.
Parece indubitavel que Séneca teve couhecimento dus dogmas
christilos e que, por intermedio de seu irmilo, entreteve
relacOe.3 directas com S. Paulo. Poder-se-hiarn citar belis
sim~s paginas, que escreveu sobre as virtudes, fi. amizade, a
philanthropia, os escravos, e até sobre os jogos do circo. As
principaes obras de Séneca são: De Providenlia; De t?'anquil·
litale animm; De clemenlia; De benejiciis; De vila beata, etc.,
e as Cm'las a Lucilius, li mais estimada, tal vez, de suas
obras.

Séneca tr.'ltou sobretudo de Moral, deixando de parte a
Logica e a Metaphysica~ Deve-se-lhe censurar ter ensinado o
Pantheismo, 'Lmive?'sa, diz elle, ex mate?'ia et ex Deo constant;
e ter posto em duvida, pelas SUAS contradicçoes, a imrnorta
lidade da alma, e a sensação penal da vida futura.

EI)itecto.-De Hierapolis, na Phrygia, florescia, cerca de
90 auno da éra christn..-Nascêra escravo, e foi vendido como
tal a um liberto de Nero. Depois de obter a liberdade, con
tinuou a estudar a philosophia em Roma e em Nícopolis, no
Epiro. Sua grande resignação na pobreza e no soffrimento,
a expressão commovida com que ex punha sua dou trina, lhe
angariaram muitos discipulos e admiradores. Gravaram-lhe no
tumulo esta simples inscripçilo: « Fui Epicteto, escravo,
coxo, pôbre como lrus, e no euhnto amigo dos deuses ».

Epicteto nada escreveu. Seu ensino foi compilado por um
de seus melhores discipulos, Ar1'iano, sob o titulo de Pralicas
e resnmido pelo mesmo historiador no El1chiridion, olllJfanual
de Epicteto. Embora filiado ao Stoicismo, Epicteto vai bebe!
nas obras de Platão e de Socr:ates. Faz a guerra sobre tudo
aos Epicuristas. SAU Alanual é um resumo das maximas
stoicas, ordinariamente exactas e encerrando os principaes
ãevel'es da moral individual e religiosa.. As melhores parecem
ter sido tornadas do Christianismo. A moral, na opiniilo deIle,
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consiste em fazer a vontade a Deus. Com isso, porém, entende
qne cumpre obedecer ás leis ela natureza.

Deve-se, todavia, censuraI· o por não affirmar convicta
mente a existencia da vida futura, nem a distinccão radical
de Deus e do mundo. Epitecto autorisa ou parece'autorisar o
suicídio; prescreve a c.om paixão, porque perturba nossa tran
quillidade; não se atreve a prohibir completamente a devas-
sidão, etc. .

1IIa..oco-AulocHo.-( 120-180 da éra christã ) Com o im
perador Marco-Aurelio subiu ao throno o stoicismo. Espirito
pouco elevado, contentou-se em .commentar Epitecto, acres
centando duvidas sobre' a immortalidade, que elle não ousa
affirmar, e erros sobre o suicidio, que elle permitte. Caracter
sem consistencia, é di~cipul0 de toda a gente, e a todos busca
agradar. A historia censura-lhe, entre outras cousas, ter
tolel'ado a im moralidade escandalosa da im peratriz Faustina.
O Chri~tianismo conta-o entre os seus perseguidores. (CL de'
Ohampagny, Os Antonin.os, t. III.)

III. A Academia de Platão foi represen tada por Plu
tarcho (50-120 da éra christã). E' mais um narL'ador das
opiniões dos outros, do que um philosopho. E' celebre por sua
Vida dos g1'andes homens, e seu tratado sobl'e as Delações da
justiça divina; POI' il'1aximo de 'l'yro (180 da él'êl, christll), e,
em parte, pelo medico Galeno ou Galiano, in ventor da quarta
figura do Syllog·ismo. Eraellequem, depois de haverdescripto
o corpo hllmauo, dIzia: « Acabo de cantar um ·bello hymno
á divindade.» Galano morreu 200 annus depois de Jesll~

Christo.

IV. O Liceu de A1'istotele~ teve por pur principaes sectarios
Alexandr3 de Apbr01i:;éa (200 annos depois de Jesns Christo)
e Simplicio {500 annos da éra christã), ambos celebres, nos
tempos antigos, por seus commenlarios sobre os escriptos do
grande pbilosopho.

V. Finalmente, a es'cola de Pythagoras foi representada
entre o povo romano por Appolonio de Thyana, tão fam'>so na
historia da Igrej~. EsLe philosopho extravagante vivia em
meiados do 1. 0 SE'culo da éra christã. Quizeram fazer delle um
thaumaturgo, afiql de abateI' os illnumeros milagrea operados
pelos primeiros christãos e apostolos, Mas seus preten os
prodigios não passam, em geral, de grosseiras fabulas, in
dignas de todo credito. (Of. Feller, Diec. hist.)
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ARTIGO. QUARTO

ESCOLA. DE ALEXANDRIA.-PHILOSOPHIA DOS PADRES, ETC.

(Desde o anno 100 da éra christã até SOO.)

Durante o reinado dos Ptolomeus tornára-se Alexandria o
centro das relacões commerciaes e in tel1ectuaes do Oriente.
Foi ahi que se 'viu florescer por muitos seculos uma escola
celebre de philosophia. Chamam-n'a ora néo-platonica, por
que Platão é o philos'Jpho a que ella mais obedece; ora
éclectica, porqne recorre a q uasi todas as philosophias; ora
theologica, porque principalmente se occupa de Deus; ora
mystica, porque na investigação da verdade amesquinha a
pê.! rte da razs'o, exagerando as commllnicaçües directas com
a divindade. Seu fim era, ilobreturlo, combater o christianismo,

. já eutl10 espalhado por toda a parte. O neo-platonismo foi en·
sinado não só em Alexandria, como em Roma, Athenas,
Epheso, etc.

Comprehende a Escola de Alexandria: l.0 a philosophia
gnostica; 2. 0 a philosophia platonica; 3. 0 a philosophia
dos Padres da Igreja. 4.0 Diremos algumas palavras sobre
diversos philosophos, que viveram entre os primeiros padres
e o reinado de Carlos Magno.

N. :t. Os Gnosticos.- Assim se denomina grande nu
mero de seitas pagãs e cbristãs ao mesmo tempo, que pre
tendia.m «hegar a um conhecimento mais perfeito de todos
os mysterios relativos a Deus, ao homem, ao universo e
á creaçn.o. Tinham por doutrina um amalgama confuso de
todos os systemas. Os principaes gnosticos são: Simão o
magico, lJlenandro de Samaria, Satu1'nino, Basilides, Va
lentim, 1J[u?'Cion, lJfanés, etc.

O gn.osticismo é 0Ja pantbeista, ora dualista.

Gnosticismo l)antheista.':'- Todas as cousas ema·
nam de um primeiro principio, chamado .a·uoóç, abysmo. Ha
dou~ mundos, o mundo superior, ou plm'omo, composto de
esp~ritos hierarchicos denominados Eons, e o mundo in
ferior, os homens. O ultimo dos Eons, chamado Demiurgo,
não é outra cousa mais que Jehovah, o Deüs dos Judeus
e dos Christãos. Foi elle que produziu o mundo inferior
por via de emanação. As almas pertencem, pois, ao pleromo dos
Eons; mas, encadeadas á materia, necessitam de um liber-
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tador. Este lib3rtador é o Christo, enviano pelo primeiro
principio i}UOàç, com a missão de reparar os desazos do
Demiurgo.

Gnosticismo dllalista.- De toda a eternidade exis
tem simultaneamente dous principias necessarios: o espirita
e a materia, a luz e as trevas, o bem e o mal. Do bem
emaDam os Eons, que com poem o plo1'omo ; do mal provêm
os seres inferiores e máos. O mundo physico, produzido
pelo Demiurg-o, acha·se no limite do bem e do mal; os bODS
genios e os máos ahi se encontram e t.ravam combate
perpetuo. As almas encadeadas têm por li bertador o Christo.

Em moral, queriam os Gnosticos que a lIJma se tornasse de
todo independente do corpo. Mas, para adquirir esta inde
pendencia, seguiam processos contrario:>. Praticavam uns a
llbstinencia, os jejuns, as austeridades, e reprovavam o ca
sarnento; outros entregavam-se a todas as voluptuo:3\dades,
porquanto aspiravam a t'az('r paz duradoura com seu inimigo
mortal. Estas seitas impias e immoraes foram justamente con
demnadas pela Igreja. (CC Rothenflue.)

N. 2. Escola Neo-Platonica. -A escola neo-plato.
nica, ou eclectica, de Alexandria, é um mixto das philo.
sophias grega, platonicl.1, oriental, com algumas idéas chris
tãs. (1)

Seus principaes sectarios são: Plotino, Porphyro, Jam·
blico, Juliano o Apostata, e Proclus.

Plotino.-(2ü5-27ü da éra. christã.) Nasceu em Nicopolis,
no Eg-ypto, visitou o Oriente, e foi fixar-se em Roma, onde ena
sinou a philosophia com grande exito. Era um philo·
sopho profundo e sabia. Sua palavrll. original, por vezes
eloq uente, tinha o dom de capti vaI' os numerosos ou vintes,
não obstante a falta de methodo e a incorrecção do estylo.
Platino com paz sobre as materias philosophicas cincoenta
e quatro tr~tados, que seu discipulo Porphyro publicou, de
pai::; da morte do autor, em seis series de nove tratados,
que trazem o nOlUe de Enneades, porque seis e nove na
sua opiniao são os l,1umeros ma is perfeitos.

(1) Os escriptores racionalistas querem que a doutrina ca~holica derive do
neo-platonismo. E' um erro completo. O proprio Sr. J. Simon reconheceu
a impossibilidade de conceder ao eclectismo de Alexandria qualquer lU
finencia na formação dos dogmas christãos. (Hist. da Escola de Alea:., 1. l,
cap. III,. 1. II, cap. IV.)
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Porphyro.- Nascido em Tyro, no anno 223, estudou
successivamente em Alexandl'ia com Origenea, em Atbenas
com VlUgino, e em Roma com Plotino. Dedicou-se prin
cipalmente a desenvolver as doutrinas deste ultimo, e ell~

tregou-se por demais ás pmticas da theurgia, para ter com·
muniCAçÓe:3 directas c.om a divindade. POl·phy'·o. segundo
o testemunho de Santo Agostinho (De Cívít. Dei. i. 19),
abandonou a religiã.'J christã. p:>r nma vil Aposthnsia, e tor
nou-se inimigo encarniçado do catholicismo. E' autor ele um
tratado mui conhecido. intitulado Isagogo, o que é uma Intro·
dUGção ás categorias de Aristotelps. .

Jamblico.- (:~OO annos da éra christã). Nasceu em
Chalcis, foi discipulo de Porphyro, cujas doutrinas sobre 1\

trindade mcdificou, e entregou-se totalmente, como aquelle, ás
praticas da tbenrgia. Como :::eu predecessor, combateu o
catholicismo. Seus discipulos veneraram-o'o como um Deus p.

atLribuiam-lbe mesmo o pouel' ?e fazer milagres.

Juliano o Apostata.- (331 - 3(3) Apostata do
catholicismo, perseguidor dos cht'istãos, dado aos myaterios
occ1lltos, foi amigo dos neo-platonico~, e buscou por todos os
meios ressuscitar e rejuvenescer o paganismo. Sabe;se como
morreu.

P.·oclns.-Nascido em Constantinopla. em 412, estudou
em Alexandria e Athenas. Entl'egne ás praticas da theurgia,
fazia-se c!wmar hio'r'ophante ou pad1'e unível'sal, e buscava
cúlobinar, em uma fusão commum, todos os cultos conhe
cidos. Foi, dizem, depois de Plotin'>, o maior f'ntre 03

philosophos da esc(,la neo-plntonica.

Dontrinn, neo-platonica. - 03 livro' de Plutino
e de Procius fomeqer-nos-há'l u,ma PXposiÇão ex.acta e
summaria. I

t.. o li. (liaiectica. :-0 conheciment,o ttlm cinco gráos dis
tiuctos: o que é percebIdo pelo,; .entidos j as acções intimas
da almu, obaervadas pelu consciencia; o que é conhecido
pela aualyse e pela i'ynthese ; as verdades primarias, objecto
da rnzão j finalmente o absoluto, uescoberto pela contemplação.
Aquillo que é, percebido pelos sentidos tem apenas valor
appa!'enle e ephemero j s6mente AS idéas que fLttingem o abso
luto são perfeitamente reaes. O fim da pbilostlphia é, pois, O

conhecimento do um absoluto, ou a unIficação dH. alma com
Deus. E' a si LD que o homem attinge seu duplo destino, a



ESCOLA. NEO~PLATONICA 353

santidade e a felicidade. Obtem-se este conhecimento e esta
união pela intuição immediata de Deus. Pelo extase chegn-s6
á iotuicão.

A contemplaÇãO do um absolllto n91'0 mostra como pussuindo
uma certa vidc~ e con~cienGia j mas Ile tal maneira está acima
do ser, do espaçl), do pens/Ilnento e (le toda a fórLnl1, que-devel'ia
denominar-se o indeterminado. Essa contemplação que delle
deri vam, por in termed io di geraçã'l e de emanação necessal'Ía,
à intellig'encia e a alma: a intetligancia, imagem da unidade
II bsoluta, é a razão e o typo de toda a re'l1idude; a alma
(tux.~), que eman'l. da intell igencill, possne corno nttri bu t'l
essencial n acti vidade. Estas tres cousas, unidade absolu ta,
intelligencia e alma constituem, nil') tres denses, nem tres
propriedades, mas tres hypostases, desigunes entre si. (1)
A intelligencia é iuferior á unidaào i a alma é inferior á
Íntelligencia. COIIIO se vê cll\l'amente, II theoria neo·platonica
Dão passa de urna alteração grosseil'll do dogma. catholico dH.
Trindade. Das tres hyposthases de Plntino se têm dito, com
rnzão ou injustamente: A primeira é o Ilens de Platão; a
segunda, o deus de Al'istoteles ; a terceira, o deliS dos Stoieus.
(Of. Fouillée, Historia da Philosophia.) ,

2.. Coslllo~'onia.-A alma, ao contemplaI' a inlelli
gencia, produz uece.:isariamente os seres esp:ritutles e os seres
corporeos. por meio de irradiaçãO e de gel'ação. E' menos
perfeita eSS'l írrndiaçàO á medida qlle se vai afastan10 do
centro. Eis nhi porqL:p' a matel'ia é cheia de imperfeições.
Os seres espirituaes são: os denseil, os genios, PoS almas dús
homens, dos animae;; e das p:aotlls. Tal é em substancia a.
Cosmogonia dos neo~pltl~ollico$. .'

3.° Psycllologia.- A alma hllmaUll deriva da alma
divina; está unida ao corpo, qne lhe é priS:i.), e (le'v.l des
prendel'-se delle ~Ifim ,le voltar para Dens. qlle é seu prin
cipio, e com elle unific'Il' se. O CI)llhecillleut') das COllsas
superiores obtem-se pelos meio; ol'dinarios, a ob~erVaçã(),

o raciocinio e a contemplação; tltrnbell1 se obtem por pro
cessos sobl'enatural's, como n. iutuiçã'l e o estase, que nos
poem em commllllicllC;1.o directa com Dens. O extase é o re.:illl
tado de lIIna mortifiéação continua e do habito de contemplaI'
as idéas gemes, sobretlldo os .g-enel'os e eh; especies.

(1) A palavra hypostasc nno tem ·um sentido deLerminado entre os neo
platonicos. Não Significa uma pessoa, mas algnma cousa do vagu, menos qlle
uma substancia, mais que uma qualidade. .

JANE1', Philosophia. T.- II. 23
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4.° Iloral. - A felicidade nã.o é deste mundo. As almas
devem um dia voltar á grande unidade absoluta, com tanto
q ue tenham vivido santamente na terra; as outras soffrerão
as migraçaes dR metempsycose. Este destino, ou, para melhor
dizer, esta absorpcão das almas virtuosas no absoluto, cha~

ma-se simplificação' (ebtÀwO'[ç) e unificação fevwO'lç). Obtem-se por
lious modos: pela ob3ervancia da lei moral, pela luta contra
as paixões e pela abstinencia; e demais pela supplica, pelo~

sacrificios e pela contemplaçilo extatica.
Apreciação. O neo-platonismo é uma especie de pan~

theisrno idealista e mystico. ~i:10 encerra concepçs'o alguma
que lhe seja inteiramente propria, e a conciliação que qlJiz
fazer entre doutrinas oppostas foi mais apparente que' real.
Seu Deus nlJ.'J é pessoal, é inditerminado; sua trindade compõe
se de bypostases desigllaes; sua creação é uma emanaçs'o
pantbeistica ; o sobrenatural confunde-se com o natural; o
destino do homem confina na perda de sua individualidade;
emfim, admittindo umãcommunicaçs.o directa com Deus, abre
a porta a todos os excessos da magia. Acrescentemos, porém,
que á theoria ,de Plotino sobre o belIo não falta originalidade
nem profundeza, a dar-s,e credito a seus traductores e admi·
radc.res modernos. (Or. Branchereau; Fouillée, Histo7'ia da
Philosophia. )

,
1'W. 9. Philosophla dos pad.·es da igreja.

Os padres da igreja tomaram parte no movimento philoso~

phico da época, do qual se serviram para defender os dogmas
christ~os" quer contra o paganismo, qUCl' contra a escola de
Alexandria. A philosophia é eonsiderada, em geral, pelos
padres, como uma introducção e uma preparação para a fé, como
util á exposição arrazoada de seus dogmas, como necessaria
á apologetica christs.. Nenhum delles tentou comp_ôr um CU1'SO

verdadeiro e completo de Philosophia.
Os principaes silo: S. Dyonisio o Areopagita, S. JlIstino,

8. Clemente de Alexandria, S. Irineo, Lactancio, S. Agostinho,
etc. Pertencem á igreja do Oriente e á do Occidente.

I. Pa(lre. da Igreja do Ol·iente. S. Dlonislo
• .tl.reopaglta.- Foi convertido ao christianismo por
S. Paulo, e morreu no anno 1:J5, martyr e bispo de Paris,
segundo a critica mais autorlsada. Sua doutrina philosophica
é um mixto de theorias bebidas no OrientIJ, na Grecia e em
Platao, harmonisadas com o christianismo. Sua orthodoxia
nM é duvidosa. As principaes obras de S. Dionisio silo: Da
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Hieral'chia Celeste, dos Nomes Divinos, da TheologiaMystica. Os
Nomes Divinos, o mais importante desses tratados, encerra
uma excellente Theodicéa. Ahi Deus ipvisi vel apparece
lltravés do Yéo uus creaturas, imagem enfraquecida das
perfeições divinas. Essas perfeições revelam-se á razão humana
pela triplice via de causaliJiade, de eminencia e de eliminação.
\) nome que melhor convem para designar a essencia divina
é o se~·. Se a consideramos em suas rf3lacões comnosco, é a
bondade. Da bondade emanam a cre,nção: a providencia, etc.

S. Justino.- (Palestina, 103 - 163.) A principio
pagão, qniz procurar a verdade e dirigiu-se alternativamente
a um stoico, a.um peripatetico, a nm pytbugorico, sem que
chegasse a I atlsfaz<lr-se com as süas respostas. Depal'ou
com a Escriptllra Santa, meditou-a, converteu-se ao chris
tianism, e obteve a gloria do martyrio. Suas pricipaes obras
s!l.o: uma Exhortação aos gregos, duas Apo.logias, e Ul11 :Qialago
com T1·iphon., O seu estylo é elevado e a el'udiçãO abundante.
No entanto, S. Justino conservou pOl' Platão uma estima
profunda, teutando militas vezes conciliar-lhe /iS opiniões
com as doutrinas do Envagelho. Sustentou rllzouvelmente,
parece, que Platão 11au1'ira seu ensinamento nos livros do
Moysés.

Clemente de Alexandria.- (150-217). Nascido
em AlexBndl'ia de pais pagãos, tornou-se umdos mais illustres
apologistas da religião cllristã. Suas principaes obras são:
as Sl1'omates ou Tapeçarias, e o Pedagogo. Olemente professou
criterioso ecletismo. Sua doutrina está de accordo com os
ensinamentos da fé, e sua moral é apenas um commentario do
Evangelho com UIlS lai vos de stoicismo.

O.oigenes. -(AIexàodriD,lB5 -254). Discipuio e succes
SOl' de :::l. Olemente, ürigenes adquiriu grAnde reputaçll.o por
Eua vasta. erudição. Esforçou-se para conciliar as doutl'inas
egypcias, gregas, orientaes e chrisUls. Mas andou mal e
cahiu em muitos erros, que foram causa de duvidar da sua
Qrthodoxia. Sua obra principal, escript<l contra Oelso, que é
um philosopho epicurista e inimigo encarniçado do chris
tianismo, encerra urna apologia completa e subia da religino.

II, Pad.ocs da Ig.ocja Oecldelltal. S. I."ine.. ,
bisl)O de Lyiio.- Nascido no Oriente', em 120. morreu
em :.!02. Deixou, nos um livro intitulado Cont~'a as hensias, em
que sfio refutlldas as theorias gnosticas e os erro::! da philoso-
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phia oriental, então espalhados em todo o mundo romano. A
philosophia de S. Ireneu não é completa: contém apenas os
elementos da Theodicéa e da Cosmologia. Propõe-se elle
principalmente desnudar o vicio das doutl'inas gnosticas.
Fêl-o em estylo claro e '60m severo, que o fizeram considerar
inj ustamente por alguns como inimigo da razão.

liliontius Felix.-( 3." seculo.) A principio pagão, e
distincto advog-ado em ~oma, Minutius converteu-se ao chris
tianismo e fez a apologia d;\ l'eligiã'), em uma obra notavel,
intitulada Octavius. E' Uln dialogo vivo, cerrado, por vezes
eloquente, entre um christão chamado Octavio e um parti
dario dos deusE's do paganismo.

il..·oobio.- (Morto em 320.) Nasceu na Numidia e
mostrou-se vigoroso apologista do christíanismo no seu livro
intitu)ado: Disputationes adversus Gentes.

Laetancio.-(Morto em 325.) Era discipulo de Arnobio.
Oognominaram-n'o, por causa de seu estylo elegante, o Cice,'o
christão. Lactancio, em snas Instituições divinas, empe·
nhou-se em mostrar as innumeraveis contradiccões dos di
versos systemas philosophicos,' e oppôz.lhes a' verdade da
revelação christã.

S. il.gostinho.- (354-430). E' o maior e o mais com
pleto dos Padres da Igreja. Nasceu em Tagasta, na Africa, de
pai pagão e de mai christã, S.anta Monica. Em sna juventude,
que foi tempestuosa, adoptou a heresia dos manicheus. Oonvel··
tido á igreja catholi-ca por S. Ambl'osio, tornou-se um de
seus mais illustres doutores, e morreu bispo de Hippona
em 430. Nas suas Confissões eleva-se por vezes a especula
ções as mais metapbysicas. Em seus Dialogas contm os'
Jicademicos refuta os scepticos. Seu tratado De Quantitate
animre é um estudo quasi completo de psychologia. NaCidade
de Deus app1i~a·se em mostrar qne os acontecimentos humanos
silo sempre encaminhados pela Providencia. S. Agosünho é
de ordinario fie~ ás doutrinas de Platão, ma~ sem admittir
seus erros.

M. Franc. Buillier disse de Santo Agostinho: « Este
grande genio, iuspirando-se no Platonismo, discutiu de modo
notavel certo numero de questõe metaphysicas; contribuiu
com luzes novos, mediante analYBes exactas e profundas, para
O esdareciml:lnto de.certas faculdades da alma, e sobretudo as
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inclinações, as pa\xões e as fraquezas do coração humano.
S:Ja philosophia não deixou dtl influir sobre a philosophia da
idade média e mesmo do I:].· seculo.)) (Hist. da Philos.)

Doutrina geral.-Os Padres tomaram para base o
ensinamento christão, cujo proveito racional empenharam-se
em demonstrar. J:i.;l'a já [ides qucerens intellectum. Ensinam a
unidade de Deud, priocipi0, senhor e fim de tudo o que
existe; a trindade das pessoas em uma s6 natureza; a crea
cão ex nihilo; a Providencia e o concurso de Deus em tudo
ÓqUE! se faz. Refutam sobretudo o Pantheismo, o Mani
cheismo, o Atheismo e o Polytheismo. Ensinam que o espi
rito e a materia são essencialmente distinctos; que a alma
humana é espir'itual e destinada a rog'osijar-se em Deus pela
visãO in tui'ti va; q ue a fé e a revelaçilo são necessarias, e
que, unidas á razão do homem, constitu~m a sabedoria com-
pleta. .

PERGUNTA. Foi hau."ida elD Platão a doutrina
dos Pad."cs? - Os Padres têm sidu por muitas v.ezes ac
cusados de Platonisrno. Esta accusaçilo, form lllada desde os
pl"imeiros seculos da Igreja p'elos philosophos pagãos, Oelso
principalmente, foi repetida pelos protestantes e de novo tra
zida a lume pelos escriptores racion~listas ou progressistas
contemporaneos: Vict. Oousin, Gllizot, Villemain, Barthe
lemy Saint Hilaire, Vachero (1), etc.
. Esta accusação é uma calumnia. 1.0 Origenes refutou com
pletamente Oelso sobre este ponto. 2.· O padre Baltus, em
sua Defesa dos Padres, prova até á evidencia que os Pa
dres nã.o fqram educados na pbilosophia de Pia tão, e que é
falso haver' semelhante philosophia dominado nos primeiros
seculos da Igreja, como a de Al'Ístoteles nos ultimos; que
os Padres nunca seguiram, em assumpto algum, a philoso
phia platonica, e que lhe refutaram todos os erros. 3. o Se
todo o christianismo está em Platã.o, coçno se explica que
não tie espalhas:le no tempo do autor, com o,auxilio de uma
lingua tão bella, e esperasse tres seculos para tomar impulso
pela predica de alguns Judeus grosseir'oil? Qual a razão
por que em sua origem foi considerado um dogma novo,
monstruoso, e os sectarios foram perseguidos com tanto en
carniçamento? Como explicar-se pOl'que o christianismo,

(1) c( O clIistianismo e a pbilosophia de Alexandria, diz o Sr. Vachero.
são duas doutrinas nascidas do mesmo principio, e Platonismo. (Hist. da

. Escola de Alexandl'ía. )



358 CURSO DE PHILOSOPHIA,- HISTORIA. DA. PHILOSOPHIA.

que, segundo pretendem, tem os mesmos dogmas que Plat!!.o,
hajll. ensinado uma mOl'al ULo differente? 4.· Dizem que Platflo
deu ao christilinismo o dogma da Trindade. E' um erro j porque
Platão ufln conheceu esse dogma. Não conheceu nem a pe?··
sonalidade do Verbo, nem sobretudo a do Espirita-Santo. E se,
de facto. c.onheceu o dogma da Trindade, como querem alguns,
foi nos Livros santos que hauriu esse conhecimento. 5.· Fi·
nalmente, é verdade que muitos pontos das doutrinas p~ato

nicas se encontram nos P"dl'es, não porque Platão as tertha
,suggel'ido aos Padres. mas porque Platão e os Padres se ll.cha~

ram de Rccordo sobre 11m certo numero de questCie:'l philoso.
phkas. (Cf. MonFenhol'~Maret,Theod. christ. )

N. tJ,. Philosophos a.ntes de Carlos Jllagno.
Do fim do seculo V até C/lrlos Magno, a historia da Plliloso
yhia offerece poucos nomes notaveis. Falia-se de Cassianro,
Salviano de Marselha. Vicente de Lerins, Claudiano Mamert
de Vienna, etc. Citaremos apenas Boecio, Bede, Isidoro
de Sevilha, e S. Jol1o Damasceno.

Doeclo.- ( 470 - 524.) Oriundo de uma nobre familia
ramaDa, e trucidado por ordem ,de Theodorico, Boecio tradu··
ziu em latim a Dialectica de Aristoteles, COlTIlOentoll a lnt?·o
ducção de Porphyro e compoz em sua priSllO o liVl'O da Con·
solação, tão celebre na idade média. Ahi se esforça para
conciliar a bonuade de Deus com a existencia do mal, e a
liberdade humana com a presciencia divina. Em geral,'Boecio
é, quanto o póde, igualmente discipulo de Ari::;toteles e de
Pia tão. Muitas de suas definicOes tc.rnaram-se celebres
na philosophia escolastica, principalmente as da eternidade,
da pessoa e da bemaventurança.

Dede o Vene.'avel.- (57:3-635,) Nasceu em Ingl&.
tenli e cOlOpoz'um grande numel'O de rpsnmos sobre differentes
ramos do ensino escolastico. Suas obras foram consultadas

'frequentemente na idade média.

S. Isldo.'o, arcebispo de Sevilba.- (570-636.)
E' celebre por seus livros sobre as Etymologias, encycopledia
resumida do tempo.

S . .João Damasceno. - (676 - 764.) E' antor de
uma Dialectica e de UlOa Physicn., redigidas segundo os prin
cipios de Aristoteles. Temos tambem delle um Tratado de The~

logil.l. dogmaticl1, no qual prova pela razilo a existencin de
Deus e a distincçao de seus attributos.
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Costuma·se dividir a philosophia medievA. em tres periodos.
No primeirc) periodo (SOO - 1200 l, a Philosophia é, dizem,
totalmente IlUbordinada á Theologia, e ás vezes mesmo absor
vida por ena. No segundo periodo ( 1200 - 1400 l, existe a
subordi'nllção, sem ser, porém, tll.o absoluta. A Philosophia é
anc~lla' theologice, e torna-se mesmo sua amiga e alUada. No
tel'Ceil'O periodo ( 1400 -1600 ), a Philosophia separa·se pro
gressi vamente da Theologia, e tende a tornar-se indepeo-
dente (l). .

A questão dominante desta época foi l'L cOll'~roversia a res
peito das universaes. O syllogismo foi o processo- ordinario.
Os philosophos antigos cujos escriptos mais influiram na
idade média são Aristoteles e S. Agostinho.

ARTIGO PRIMEIRO

PRIMEIRO PERIODO (SOO - 1200)

Este periorio comprehende tres phases: O renovamento
dos estudos, a intl'oduccão da co.ntroversia sobre as univer-
saes, finalmente algumas escolas secundarias. .

N. :1.. RelloVBlDcnto. dos estudo8.-Excepto os
mosteiros, onde volunta1'Íameute se estudava a Logica de Ada
toteles, a Introducção de Porphyro e os livros de Oicero ou de
Seneca, o resto da Europa quasi que nilo se occupou de philo.
80phia nos primeiros seculos dtl monarchia franceza.

Ondos Magno, cujo genio tudo abrangia, esforçou-se para
fazer com que rdiorescessem os estudos, e fuodou em seu
plllacio imperial uma escola celebre, da qual veiu ta1Yez o
nome dado á escolastica (Scholll).

Alcuill.- (735 - S04.) E' o verdadeiro fundador da escola
palatina. Sabe-se que era de York. Rabil em todas as scien-

(1) Não pretal demos discutir esta classificação um pouco systematica dos
Manuaes. Observamos s6menLc que a escolastica não empregou nem exclu
siva. nem principalmente o meLhodo da. autorida.de, como se lhe censura.
hodiernamente, E' faci! demonstral·o, porquanLo abundam as provas.
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cias, 'compoz uma Djaleclir.a e lI,m Tratado sobre as sete artes
liberaes, com o ti 1ulo de 'l'7'iviwn e Quad7'ivium. O Trivium
compreheQdia a Gnlrílmllticu, a Dialectica, a Rhetorica; o
Quadrivium f,I1I!Lva da Mll:>ica, da Arithmetica, da b-eome
tl'Ía e da Astronomia,

Babam-Mau,', discipulo de Alcuin e arcebispo de M<lyença,
divulgou.lhe a Dialectica na Alle1l1a:J.hu.

João Scot - cognominado Erigeno por causa da Irlanda.
,( E:lll), suu lJutl'ia, fui chamado á côrte de Oarlos tl Calvo.
Tt'adu:t:iu em latim as obras de S. Dionisio, e fOl'mulou um
systema de philosophia pantheistica, tira.do das theorias da
llldw e da Escola de Alexandria. Duas palavras resumem sua
doutrina: Ha uma só substancia. Os entes que emauam desta
substancia "bsoluta devem selO 11m dia absorvidos por ella.
Scot Erig-eno mOl'l'eu em 877. Suas theorias ti veram poucos
secturios -lIesta época, e foram mais tarde condemnudas, no
XIII secu 10, pelo pa pa Ronorio III.

Gc.·bc.·t d'Alu·illac.- (930 - 1003.) Gerbert foi,
sncce:5i;Ívaruente arcebispo' de Reilus e de Rav~nna, emfim
Papa com o nome de Silvestre II. Estudál'u em Cordova. Era
11m ~abio \wiversal. Cotnpoz Ullla Diulectica intitulada: De
Rational'i, diversos tratado~ de Mathematicas, e introduziu em
França os l:ilgarismos arabes. (Cf. Danas, R isto da I!Jreja.)

N. ~. CootJ·ovc."sias sobrc as lloivc.·sacs.
Estu cuutrover~iu fUl eutl'oJu~ida nu decursu do :;tlculo XI.

Basta dizer uma palavra u r~ peito de cada escola e de seus
pri nci pue$ cheftJs.

1.° Escola rcal1sta.- S, Anselmo e Guilherme de
Champeau:JJ foram seu:; fuududore::i.

S. Aosclano.- NasCl::u em Aostll, em 1033, Estudou
com Lunfrauc, lia aubudia de Bec, na Normandia, onde
exerceu a dignidl.de abbacitll, e morreu lircebispo de Can
torbel'Y, no anno de 1109: Sua dOl:trilla acha·se contida no

.seu Alonologium, que trata de DeliS e da Tri,pda,de, em seu
Pro.çlogium, onde tratH. dos attdbutos divinos, Sua divisa
era: Fides -qumrens inlelle-ctum. Pari;1 provar a existellcia de
DenE, empreg'l:l, tres idéus: I-IS de bondade, da grandeza e de
se7', e mostra que hll uma bo7tdade, umu g7'andeza e um ~e1'

absolutos. Foi o primeiro qlle f'JrlOulo11 a prova ontologica,
pela idéa do infinito. Esta d~monstração, objecto de tantas
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controversias, foi vivamente atacarIa, mesmo no tempo de
S. AnseLmo, por um monge de :Marlllontiers, cham.l\do Gau
nilon que comlOZ, para isso, um e~criptoziuho iutiüulado :
Liber pro Insipiente.

Gnilhe.·me de Champea'ilx.- Nasf'eu na nitlêa
desse nCJlue, elll Brie, 110 UIllWdt-1 10;:'0, e morrcnem 1121, bispo
de Chulon-sobre-ç-Marua. Ardente antag'ouista de Roscelin,
foi o defensor exagerado uo realismo. E' considerado comu
seu chefe. Nada nos resta de SUIlS obras. Sua doutrina s6
,nos é conhecida. por intel'medio de Abailard.

Divel'sos philusophos levaram () realiRtnO até a heterodoxia.
Citemos Amaw'y de Chart1'es (morto em 1409). Chegou
até, 110 dizer de GerslJn, a sustentar a identidade da
creatura e do Creador, d0 mundo e de Deus, no qual tudo
deve absorver-se um dia. El'a o pantheismo idealista. Da.vid
de Dinant. Reu discipulo, combinou e;:sa theoria com as idéas
de Aristoteles sobre a materia e a fórma, e com isso compoz
um pantheismo materialista. Tues erros foram ~oudemu.ados

por In11ocencio III, como insensatos e heretico!;.

2.° Escola no.uinalista.- O chefe do nominalismo
foi João Boscelin, <;onego de Compiêgne, Nasceu na Bl'etanha
e tOrQtJu-se illustre, ao findar do seculo xl'. Segundo elle,
as idéas uoiversaes são apenas palavras, flatus ?Jocis, sem
'valor real. Pretendeu appLicar seu systelllu á theulogill,
e sustentoll que, nu TrindaJe, o Padre, o Filho e o Espirita
Santo são tres divinda,ies distinctas. Esta heresill, chamada
t1'itheismo, foi cOlClbatida victoriosameute por S, Anselmo.
O concilio de Soissons (1092) conuemnou Rosceliu, q :le
teve o merito de retratar-se.

3.° Escola conCelttualista.- O chefe é Abailard.

Ped."o .tl.baila.".I.- Nasceu perto de Nantes em 1079,
e morreu eIll Cluuy, para onde se )'etirara no anno de 1143.
.Depois de haver sid,) discipnlo de Roscelin e de GuiLhertlle de
Champeaux, tornou-se por sua vez ,mestre, e o.l'ganisou um
systema conciliador cujo cameter nem'sempre é perfeitamente
determinado. Suas IJbl'as principaes são: uma Dialectica;
um 1'1'atado das generos e da.s especies; uma Mar.al, ere, ;
finalmente urna obra inedita até hoje, o Sic el Non, na qual,
citando o prl.l e o contm sobre um grande DUOlero de que8lões
religiosas ou pltilo:;ophicus, Abaill1rd as entl'ega á duvida
e á incerteza. Cotllmetteu um erro mais grave. Na ex-



362 €JURSO DE PRIL0S0PHIA.- HISTORIA DA I'HILOSOPHIÂ.

posiÇilO dos mysterios catholicos, afastou-se scientemente
da. linguagem ordinaria, bi combatido por S. Bernardo
e justamente condemnado em dous concilios. em Sois
sons e em Se113. O abbade de Clairvaux dizia de Abailard :
« Cum de T1'initate loquitur, sapit Arium; cum de gratitt,
sapit PtJlagium; cum de persontt Chrísti, sapit NestorHm )l.

E' censuravel em Abailard, além de seu Conceptualismo,
haver lldmittido, entre as tres pessoas da ·T1'Íudade, apenas
uma distincçllo nominal, (Era destruir ao mesmo tem po
o dogma e o mysterio) ; haver sustentado que o mund~ actual
é o mais per'feito dos mundos passivei;;; haver feito dos phi
losophos pugilas, e principalmente de Platão, homens sarni·
christllos, instruidos no dogma da. Trindade e de posse da
verdadeira fé, acrescentando que não temoil, por causa disso,
nenhuma razllo para duvidar da salvaçã.o delles. (Cf. Gon
zalez, Philosophia Elemenlaria, Madrid, 1877.)

l'W. s. AI~lllnas escolas secundarias. 1.0 Es
cola mystica.- Um certo numero de philosophos jul.
garam dever reagir contl'a o que elles chamavam os abusos
da. Dialectica. Cita-se princincipalmente Rugnes e Ricardo
de S. Victor. Hugues na.scido na Saxonia, ou em Ypres, veiu
ensinar a theologia. em Paris, na ahbadia de S. Victor, e
morreu em 1140. Ricardo, seu discipulo, era originario da
Escossia. Abbllde de S. Victor, como seu mestre, morreu em
Paris, no anno de 1175.. •

Doul1'ina, . Estes dous homens ensinaram um systema de
philúsophia mystica, que so'uberam conter pouco mais ou
menos no;; limites da orthodoxia. A alma vai á ve.rdnde por
uma escada de seis degráos:' O;; sentirios conhecem as cOUSaS
nos proprios corpos; a imaginação percebe-as sepal'adas da
mataria; a razão aparta pela abstracção. as propriedades dos
objectos e Une-R!! no juiílo ;' a memoria conserva esses juizos
ou noçCles; pelo enlendimento, conbecemod 8S substancias
invisiveis i pela i ntelligencia, percebemos immediatamente
Deus e as verdades principios. Acrescentam que, como pre
paratorio para acquisiç!to da sciencia, a Dialectica é menos
necessaria do que o amor de Dens e a pureza do coraçilo.

2.° Phllolilophia arabe.- Os Ar.:abes tivaram, cedo,
conhecimento das obras de Aristotele3, e as commentaram,
introduzindo·lhes graveR enos. Citam·~e, no Occidente, nous
nomes mais illustres: A.vicennes (980-1036) e Averroes de
CorJovB (1200). A Philosophia de Avicennes é cheia de
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su btilezas e de opinioes temerarias. Averroe3 acrescentou suas
proprias idéas ás doutrinas de Aristoteles; ensinou o pl\n~

theismo da emanaçao e a impersonalidade da razao humana.

3.· Pedro Lombardo. - (llOO - 1164). Neste pri
meiro periodc, Pedro Lombardo merece logar particular.
Nasceu em Novara, estudou e pI'ofessou a theologia em
Paris, onde foi bispo. U aia obra de theologia por elle com··
pORta, e intitulada Senlentiarum libri qualuor, valeu-lhe o
titulo de Mesl7'e das sentenças. As materias sao ahi tratadas
com ordem e methúdo, confirmadas pela autoridade dos
Padres e dos livros santos. O LiV7'O das Sentenças tornou-se
classico. Teve a honra de ser commentado pelo3 maiores dou
tores da idade média, inclusive S. Thomaz e S. Boaven
tura.

ARTIGO SEGUNDO

SEGUNDO PERIODO (1200 - 1400)

Os philosophos arabes haviam feito conhecer as obras com
pletas de Aristoteles. O gosto pelas sciencias e pelas expe·
culações matap1.Jysicas se desenvolveu mais vivo que nunca.
Cobriu-se de univerEidades florescente:! a Europa, e de todas
as pa.rtes côncorreram os discipulos para ouvir mestres ceIe.
bres, pela mór parte filhos de:::;. Francisco e de S, Domingos.

Este periúdo foi o apogeo da philowphia escolostica, onde
Aristoteles consel'vou grande autoridade e o methodo syllo
gistico esteve quasi qu':! e};cit.lsivamente em uso. O realismo
commedido tornou-se e conservou-so a doutrina dominante.
P6de distinguir-se na evoluçao deste segundo período uma
triplice phase de inc1'emento, de perfeição e de decadencia.

N. t.. Pltase de Incremento.-Citemos os'nomes
mais illllstres :

Alexandre de Bales.- Nascido em Inglaterra, mar·
reu em Paris em 1245. Entrou para a ordem dos Frunciscanos,
compoz um Resumo de Theologia e Commenlarios sobre Aris
toteles, e foi mestre de S. BO:.lventura. Chamavum-u'o o dou
tor i1·rffragavel.



364 CURSO DE PHILOSOPHIA .- HISTORIA. DA. PHILOSOPHIA.

Guilhel'llle de Auvel·gne.-Bispo de Paris, morren
em 1249. Theologo eBcto e iJuoil dialecto, conhecia bem os
philosophos antigos, os commentarios arabes, e soube fa·zer
entre estas dou trinas judiciosa escolha. N ascêra em Aurillac.

Vicente de Deauvais.-(L200-1264.) Dominicano e
preceptor de S. Luiz, cumpoz, em dez volumes in-folio, uma
enclyclopedia de todas as sciencias, sob O titulo de Espelho
gemt, Speculum majus. . '

N. ~. Phase de pel·fei~ão.-Algl1nsnomes mais
celebres a resumem: Alberto o Grande, S. Boaventura, Duns
Scot, e .sobretudo S. Thomaz de Aquino. Aqui a philosophia
está estreitamente ligada á theologia.

1.0 Albel·to o GI·a.nde.- (1.20~ -1280,) N/lscido
na Suabia, ensinou a philosophia e a tlleülogia em Paris e
em Colonia, foi nomeado bispo de Ratisbona, resignou esse
cargo.e morreu simples rt>ligioso dominicano. Contou entl'e
seus di:;cipulos S. Thomaz de Aquino, e presentiu-lhe a g-lo
ria futura. Dotado de vasta erudição, Alberto o Gl'a.nde foi
mais compilador do que um pensador origiual. Compoz com
mentarios sobre Aristoteles, tl'atados de Theologia, de Meta
pby.úca e de Physica. De sua época principalmep.te datam as
discus Oes subtis e ardentes sobl'e o ser, a essencia, a matm'ia,
a fó?'ma, e o principio de individttação, etc, Sua.s ob1'a5 for~

mam vinte e um volumes in-folio. .

2.° S. Doaventura.- (1221-1284.) Seu nOllle verda
deil'o é João de Fidanza. Nasceu na Toscana, estudou e
professou em Paris, entroll para a ordem dos Frade8 Menores,
da qual veiu 8.. sel' geral, foi nomeado bispo de Albano e
cardeal, e mOl'reu no segundo concilio acumenico de LyãO.
Cognominaram- n'o o doutor seraphico., Suus obras formam
sete volumes in· folio.

Doutrina. Acha-se ql1asi resumida em dous opusculos.
a primeiro intitula-se. De ?'eductione a?'tium ad theologiam.
S. Boaventura distingue quatro especies de luzes que escla·
recem nossa intellig'eocia: a luz exte?'iO?', para as artes
mecauicas; a luz in{e1'io'1', para os' corpos e as percepções
sensiveis; a luz ínteri07" para as· matarias philosophicas
( phy ica, logica, e m'lral); Q luz supe?'ior, para a!;l cousas
da fé e da graça. E ta é superior a togas as outras, porq ne
emalla directamente do Deus das sciencias. O segundo opus
culo, intitulado Itine?'a?'ium mentis ad De'1.~m, descl'eve os
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tres degráos pelos quaes a alma.sobe até pleno conhecimento
de Deus e á união perfeita. O primeiro degráo é a contem
'pIação do mundo sensivel. Ahi conhecemos Deus em seus
vestigios. O segundo é a contemplaçãc (le nossa alma. Ahi
o conhecemos por sua imagem e em sua imagem: por s~(,a

imagem, porque as potencias de nussa alma são um reflexo
vivo de Deus; A memoria representa o Padre; a 'iutelligencia
o Verbo; e a vontade o Espirito Santo. Em sua imagem, que.
impressa em n6s desd~ nOSS'l origem, foi apagada pelo
peccado e restabelecida por Nosso S,mhor Je~us Chisto. O
terceiro degráo é a contemplação do prop1'io Deus, pell) qual,
com o,auxilio da graça, plJdemos ver a unidade de sua essen
cia e ,a t?'indade de suas pessoas divinas. (CE. Branchereau,
lIist. de la, Philos. )

3.' S. Thomo.z de" A.quiuo.--( U27 -1274). Nascdu
no reino de 'Napoles, de uma família illustre, e deixou-a pari',
se fazer d.ominicanli. Discipulo de Alberto o Grande, que o
vingou dos motejos de seus condiscipulos, que o haviam
cognominado « !) boi mudo da Sicília» excedeu o mestre, e,
como este, ensinou à philosophia e a theologii.L em Colonia e
'em Paris com lmmenso exito. MOl'l'en aos quarenta e oito
anuos de idade, quando ia para o seg-uudo concilio eCllm(mico
de LyãO. E' o Doulor angelica, (l A.njo da EsGola, o maior
philosopho, o maior theologo dl1 idade média e um dos maiores

'geuias que têm honrado IJ. humanidade. A re.ipeito de suas
obras se p6de dizer o que di~ia Qllintiliano dos dí:;CllrSOS de
Cicero: « denota proveito sabe?' deleita1'·se em taes obras. »

S. Thomaz comrnentou mugistralmen te Aristoteles e Pedro
Lombardo. Entre as sllas obras philosophicas, silo as mai::;
conhecidas: li Summa conl?'a os Gentios e aSwnma lheoiogi.:a.

Dout?'ina. Sàbe-se já que S. Thomaz é 11m reali!?ta mode
rado, e que faz derivar todos os nossos conhecimentos da
experiencia, por meio das espccies sen iveis e intelligiveis, e
do intel1ec.to activo e pll ivo. Sua doutrina e::tá resumida
q uasi toda na Summa Theologica, que é, seglludv confessa
o propl'io V. Cousin., « um d?s grandes monumentos do espi
rito humano da idade média (1).

(1) A summa divide-se em tres parles.
A primeira trata de Deus,.da creação, dos anjos e dos homens.
Deus. Slta existencia é demonstrada pelo argumento de um primeiro

motor tomado de Aristoteles; pelo. de uma causa primaria, donde proce
dem as causas secundarias' pela no·ção de ser contingente, cuja razão s6 se
póde encontrar no seI' necessario ; pelos diversos gráos de perfeição que se
vêm nos seres creados, e que derivam necessariamellll\ de um selO infinitá-
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4.· Joiio Duns Seot.-(1274-1308.) Nasceu na In
glaterra, estudou e professou em Paris, entrou para. os Fran
ciscanos. e morreu em Oolonia. E' o Doutor subtil, e o adver
sario ordinario de S. Thomaz, em uma palavra, o chefe dos
Scotistas.

Doutrina. Póde reduzir-se aos pontos seguintes: As idéas
absolutas são formadas em nós por uma illuminação divina,
por occasião das sensações. A~ universaes existem em si mes
mas, d parle ?'ei, independentes d~ espirita q ne as percebe.
No homem Duns Scot admitte, com a alma qne é sua pri·
meira fórma substancial, uma segunda fórma, que constitue
o corpo, na accepção de corpo ·humano. O principio de indivi·
duação deve ser a~sim entendido: O que constitue um indi
viduo em seu estado positivo concreto consiste em uma nova'
.fórma, ou entidade positiva, que se junta ao universal e
determina as individualidades distinctas. Esta entidade cha
ma-se, em geral, heecceitas, e toma nomes p!lrticnlares, con
forme os individuas aos quaes se applicam. D'est'llrte, Jacob
é o individuo Jacob, porque a ;'acobidade une-se neIle á na·
tureza- humana geral. A lei natural e os principias fun
damentaes da moral dependem da vontade livre de Deus.
A razão só não póde demonstrar a immortalidade da alma.

mente pe"(eito ,. finalmente, pela ordem do mundo, que suppõe uma intel
ligencia ordenadora. As llrovas moraes foram omittidas; a prova denomi
nadt\ de S. Anselmo é reJeítada. Os att,'ibutos de Deus são expostos com
methodo e uma grande profundeza. O mesmo se dá com o dogma da Trin
dade.

A cl'eação. Esta se faz sem materia preexistente, e Deus não tira de si
mesmo os seres, mas do nada, ex nihilo. :3. Thomaz susten La que a creação
ab €eterno não é, em si, contmdictoria. As creaturas.materiaes representam
a Trindade divina em fórma de vestigios,. os seres espirituaes em fórma de
imagens. .

Os am,ios e os homens. Nada temos que dizer aqui a respeito dos anjos,
_senão que sua nlltureza, sua hierarchia, seus ministerios são superiurmente
tratados. No que respeita á 'alma humana, S. Thomaz, depois de haver de
monstrado sua espiritualidade e liberdade, prova que ella é o principio da
vida animal, e unidá ao corpo como {ól'ma substancial. E' um verdadeiro
tratadQ de psychologia, no qual são analysadas e descriptas com o maior
cuidado as duas principaes faculdades do homem: a intelligencia e a
vontade.

A segunda parte trata da moral, e subdivide-se em duas secções. A prI
meira expõe os principios gemes: o destino do homem, os actos pelos quaes
ella de.ve tender para o fim, e a lei que domina taes actos. A segunda secção
trata dos vicios, das virtudes o dos devere,!! proprios de cada condição.
Esta segunda secção é extraordinariamenie notavel.

A. terceira parte tem por objecto a vida sobrenatural: em SAU p,-incipio,
isto a, J~sus_ Ohristo incarnado, cruxificado e l'esuscitado, llara o resgate
e salvaçao eterna de todos os homens; em seus canaes, istu a, os sacramen
tos; em seu tel-mo, isto é, os fins ultimos.
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Duns Scot levou a subtileza ao ultimo limite, e não raro
até ao excesso. Deve-se reconhecer que em certas quest<Jes
de alta metaphysica elie manifestou grande espirito de ana
lyse e uma extraordinaria exactidão.

N.3. Phase de decadencia.-Neste decrescimento
da philosophia escolastica., distinguem-se aiuda alguns nomes.

Rogel"io Bacon. -Franciscano e de nacionalidade iu
gleza (1214-1294 l. Possuia profundos conh'3cimentos em
mathematicas. em physica e nas linguas. Fez u respeito da
optica, da refracçl1.a da luz, etc., engenhosas' e sabias obser·
vações. Des~obriu e corrigiu os erros d'J calendario Juliano.
Attribue-se··lhe a descoberta da polvJra, e até do telescopio.
O methodo syllogistiço parecia lhe pouco applicavel ás scien
cios naturaes, objecto especiftl de seu I estnd'ls. Nisso tinha
elle perfeita razão. Empl'egou llsslm quasi exclnsivamente
o methodo d'l. observaçao expedmental, e foi, deste modo,
o precursor de seu homonymo, o chance11er B·lcon. Entretanto
Rogerio Bacon pdrtilhava mui.tos preconceitos de s~u tempo
e o creditava, diz-se, na astrologia e na pedra philosophal.
E' essa, sem duvida, a verdadeira cau;;a das perseguições
que teve de au pportar em sua ordem.

Ray_ulodo Lulle.-(Maiorcll, 1235-131~).Depois de
uma mocidade tempestuosa, converteu-se, entrou para os Fran
ciscanos e foi duas ou tl'es vezes á Africa, converter os infieis
por meio da escolastica. Ahi encontrou o martyrio. Foi
Raymundo. um d03 espiritos mais aventurosos de seu seculo.
Empenhou se em vulgnrisar a sciencia dJS Arabes. Pouco
sati:;feito com as categorias e com a logica de Aristoteles,
inventou uma nova logica, intitulada Ars magna, na qual
todas as idéas; dispostas por ordem, -deviam f.mnular· se em
proposições, pouco mais ou menos, r:omo na taboa de Pytha
goras. Ar:olhido a principio com enthusiasmo, o methodo
de Raymundo Lu11e fd bem depressa e para sempre abando
nado. Deve censurar-se a R'1ymundo Lu11e ter sustentado que
a razão póde demonstrar e tornar evidentes todos os dogmas
revelados. Seria e11e, pois, nesse ponto, o precursor dos
semi-racionalislas modernos.

Goilhernle de Occatn. - Inglez e Franciscano
(~280 -1347). CognoffilUafli:<l-U'O Principe do nominalismo.
«Os en tes, dizia e11e, não devem ser multi plicados sem necessi·
dad13.» Logo cumpre rejeitar não só as universaes com sua.
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entidade substancial, mas as imagens ou especies sensíveis,
etc. Sustentava, além disso, que 08 primeiros principios da
moral dependem da vontade livre de Deu~, e qlle nós não
conhecemos as sub.,tHncias, mas sómente suas qualidades.
Asserções erI'oneas, já, refll t·ldas. q lle ahulam 11 moral e con·
duzem a duvidar da alma e de Deus.

ARTIGO TEROEIRO

TEllCEIltl) PERIODO (1400-1600)

Este p"lriodl) foi uma época. de i nriependencia e de tl'ansiçãa
para 11 philosophia moderna. A reacção manifestoll-se pl'Ínci
palmente contra a efcolnstica, e não 1''1.1'0 se effectual'am ten
tativas temerarias. Aqui, o mestre pra Platão 011 Aristoteles;
aili, sacudiam toda a especie de jugo, inventando-se systemas;
algtúes reinava a duvida, ou eogolphavão-se as mentes nos
son1I0s desvn irados do iII uminis\oo. Qllasi todas as escolas ti
veram seus representantes,

N. :1.. Escola Illatonico.. - ncss~U'ion. - (1395
-1472.) Grego de origem e elevado ao cardinalato, fQi um dos
primeiros que tornaram conhecido Platão no Occidente, e mais
contribuiram PUl'll o rena,cimento dus L~tras.

IIla"cilo Ficino.- (1433-1499) Era um conego de
Florenca. Traduziu as obrus de Plutão, de Plotino, de JlIll1

blico, êtc., mas commetteu o erro de querer concilia r todas /IS

theol'ills de seus autores favuritos com os dogmas da religiao
christi"L

Pico de la 1111,00.0(1010..-( 1463-1494.) Pl'odigio
de memoria e de erncliçílo, (la idadd rle vinte e qUiltl'O nnuo~,

apr~sentou-se em Roma para ilustentill' UIllll. tltese de omni 1'e

scibili, Sua phi10!'Ophia era lima especie de syncretisml) bas
tante confuso. Algumas proposições foram repl'ovndas por ln
nocencio VIII, submettendo-se docilmente o autor.

F.oo.llcisco Po.tt·izz~.- (Dalll1aciu, 1529 - 1507).
Adversario implacavel de Al"istotele.~, atacou-lhe não só os
principio~. mns tambem a vida e Oil c Jstllmes. li'er. mais:
oppoz urna pllilosopllia nova á de Aristoteles e compoz} sem
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discernimento um <lIl1Hlgl1mn <le iJé..lS p1atonic'ls, de envo.1ta.
COlll as .dos A1e\:llndrino:J, de Zuroilstfo e de Parmenides.

~. ~. EscoG.ft, pal·iluttbctica. - Mão grndn o ri preço
em que era tilla Platu.o, as nOlltrinas de Ari"toteles encon
traram llinda (lef"'n;;ol'p.~. Divilliralll'''p, e II dOll~ pl1rtitlLs.
Uns, chulllnJos Ale:J)and1'ista~, :ieg1liralll fidll1ellle IIS COllllne:1
tario.s do 1Ile;;tl'll p II' Al~x'illlll'fl de .';phrodi.';lla. Olltro.s·, cha
1'1 11 dos Avel'l'oistas, intel'pret'lvllIlI .1.ri ..;totel';Js -egulldo os
comll1entarios de Averl'Le.' e fllZiulll delle UIll paot!Jeista.

Pcdl'o POIUI)onll,t "P. Ma 11 LIl:L - ( 1.J.62 -15'2ô. ) - Era
UIIl peripatetico Alexandl'ista. Prllf.J'son CIIII1 g-lori'l a:> d')!l
trin'lS de Aristr,teles !las Ullivel'dioia!.les de PoIdu I, de Ferrara
e principa11llente de B 110nha. S~ll ell 'ilIO nem S~ll1pre é exacto.
Assim, duvIda qllll a r;lziin p ss l rlHIl101l::>tI'al' a illl1nortllliriaJ~

da alma. Crê qllP. o livre al'bitrin está sujeito á flltali lade.

Alcxandl'c Acbilliui - de Bulouha,-(1463 -151'2.)
Compoz COll1mellturios sjure Ad ·totele::" UI) senti lo de
Averl'oe,;.

AUlh'" Ccsall)iuü - de Al'reZ(I, - ( 151\) -·1603,) For
mOIl, CUlJl ii::> idéll::: Je Al'istoltt1e:l, lllll Hy::>telllu Je pllilosophia
que é um verdadeiro pUlltlJeismo, Ce::>i1lpiui é tambem Aver
1'oista.

N. 3. Escola mystica. Paracelso.- (l~lD3 
1541.) Paracelso, cujo lIo:Jle verdadeiro era Bombast, di;r,in ·:iH

enviadll do céo para Cllrlll' a llllllHllliLialie, e, COIII 1111111 PlllllICÓ.L

llllivel':iul, pl'U~OIJg-al' II vidil alé II dIJ5 lill1ites lIaturlles. TilllJi\
apre le liÇãO dfoi e:i tn I' el n CO:II ln llll iCll ÇÜ() directa ca 111 De IIS.

Slla' l!lId.iplic1du.:' expel'iell".ius não f,)['alll inlltei::> á llIedicilla
phnl'lnncellticn Jus telllpos motlertl'Js.

Van Delmout. - (Bl'I1xe.las, 1'077 - IGH). COlltinllOIl
a oom de Pu rll cel:io, c 111lU lI1eL! ic I e COlll'J p!l iloso p!ln.

Pl'ecll!'.scr de L'lVoi:;ipr, teve a gIl/ria de revelllr á c1tilllica
a esistenciu d, 'gaze-, Mns Suas idé I'" pnrouoxae,:; li desvai
rllriun nté !las scienciH::o pby::;icHS, r,ll'/l explicar II. vida
h;lIl1l1u", aJmir,till !lO homelll duus jlt'Íllcipios: 11m g'ovurllu
1:IS acçÕJS d(.l alllla ; o outro, soor9 o 1l0111l' ue 1J.1"chBJ, dil'igcl
todas a$ fUllcçües pfop:'ius do corpo.

N. -A. Escola SCCI)ticu,. --Citam :'ie Jo'n:-; IIU~l1eS prin
Ciplll:uellte; ~lig-llel MÜlltugne e Pedro Charron,

I.A.NET, Pbilosophill. T. U.- 24
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lliguelllontaigneo-(Perigord, 1533-1592.) Especie
de pYl'rhonicu humoristico, faltava ou escrevia ao sabor de
sua imaginação VAgabunda, sendo o primeiro a confessar
« que suas opiniões da vespera nunca eram as do dia
seguinte.» Enganar.se hia quem o considerasse como um
sceptico serio. Quando nega 011 aflirma, ~egue o cap~cho e o
humor do momento. A di visa de Montftigne erit: « Que sei
eu?» Seus Ensaios contêm o optimo e o pessimo. O e.stylo
é vivo, pittoresco e variadissimo. (Cf. Desobry, Diccina?'io
de Histo1'Ía. )

Pedro Charrono- (Paris, 1541-1603. ) Abraçou o es
tado ecclesiastico, e foi alternativamente conego .theologal de
Lectoure, Agen, Cuhors, etc., prégadol' celebre, amigoo de
Montaigne, e autor de varias obras. Em seu Livro da Sabe·
d01'iu, sustenta que «a verdade nllo é cousa que possa deixar se
pegar e manusear ... habita. no seio de Deus ... Quanto
a nós, devemos fugir de aflirmaL' cousa alguma ». Charron
tinha por divisa: « Eu não sei» ..

N. ó. Escola intlependenteo-Nesta época alguns
philosophos adquiriram um nome mais estrondos'). Nao se
filiaram em nenhuma escola. Uns foram independentes 01'

thodoxos ; outros afastaram-se da doutrina catholica.

Nicoláo de Cuss, bispo e cardeal.-(1401-1164.) Re
nunciou o methouo escolastic0,. e preferiu as theorias pytha.
goricas. Na exposição da doutrina catholica, sel'via-se de f(.r·
mulas obscuras, baseadas na unidade e combinacão dos
llumeros. Chamava a isto a douta ignorancia. Niêo1áo de
Cuss foi um dos precursores de Copernico.

Ped.oo DalUtls, ou La Ramée.-(1502-1572.) Nasceu
na PicardiD,de pais pobres. Deve a celebridade a seus ataquesá
philosophia de Aristott'les. A leitura de Platão o desgostou
cada VE:Z mais da philosophia peripatetica, e publicou contra
seu fundador duas obras, que foram condemnadas pela Univer
sidade de Puris, pelo Parlamento e pelo Comelho do Rei.
Compoz em seguida uma Logica, para substituir a de Aris
toteles. « Carece, diz M. FI'. Bouillier, de exactidão e ppofun·
deza. » Os ataq ues de Ram us á philosophia de Aristoteles
silo no parecer de M. FI'. Bouillier, « mais apaixonados do
que profundos, e elle ( Ramus) nada deixou que pudesse sup
prir o que era atacado». Ramus abraçára o protestantismu,
do qual se mostrava implacavel secturio. Assevera-56 que
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morreu, no S. Bartholomeu, apunhalado por um peripatetico
fanatico, seu rival no collegio de França.

Bernal'dino Telesio de Cosenza, perto de Napoles.
(150S-1588.) Adversario ardente de Aristoteles e precursor de
Bacon, procurou em um I'ystema cosmologico propriamente
seu explicar a formação do mundo por tre.c; principios. Dous são
activos : o frio e o quente; o terceiro, a mate1'ia, é passi voo
Oquenteproduzocéojofl'io, a terra. Alutadocéo e da
terra prod.uz os outros seres materiaes. Em moral, a canseI'
vaçã.o pessoal deve ser a regra de nossas acções.

Jordano BI'lIno de Nole.-{1550 -1600.) Entrou para
os Dominicanos j apostatando, abandonou.os e retirou-Ee para
Genebra, junto a Calvino, e poz-se depois a. percorrer a Eu
ropa. Finalmente, voltando á Italia, foi, segundo dizem
condemnado a ser queimado vivo como heretico. Nilo ha,
porém, certeza dessa condemnaçilo de Bruno. Muitos dos que
a admittem pensam que eUe foi queimado apenas eill effigie.
Jordano Bruno ensinava que o munuu é infinito, e composto
de uma infinidade de sóes e de terras. A divindade está unida
a esse Cosmos univArsal, como a. alma ao corpo humano.
E', pouco mais ou menos, o pantheismo dos Eleatas 011 dos
Alexandrinos.

Jlllio Cezar Vanini de Napoles.- (1558 -1619.)
Era um peripat!3tico independente da escola p-e Pomponat.
Publicou em TolusR, onde era estabelecido, duas obras sobre a
Philosophia. A primeira io titula-se Amphitheat1'um di·
vinre P1'ovidencire, e, na opiniãO de Cousio, parece quasi
orthodoxo. Nao succede assim com a segunda, em que
o autor ridicularisa os livros santos, as pr?phecias e os
milagres, e duvida da immortalidade da alma e até da
existencia de Deus. Tantas assArções impias fizeram com
que ene fosse accusado de heretico perante o parlamento
de Tolosa e condemnado a ser queimado vivo. Esta sen
tença era aliás justificada pelos costumes publicamente
infames de Vanini. O pl'oprio V. Cousio o confessa, em
seus F'ragmentos de philosophia antes de Descartes, e cita
contra Vanini documentos mu'i compromettedore.s.

Thotnaz Catnpanella. - (Calabria, 1568 -1639.)
Entrou para a ordem dos Dominicanos e occupou-se, no
meio de umll. vida agitadissimn, tanto com a politica,
como com a philosopbia. Segundo Campanella, ha dous



372 CURSO DE PHILOSOPHIA.- mSrORIA DA PHILOSOPHIA

principios das cousas: o ser e o nada. O ser é o pro
prio Deua, que se manifesta p:>r tres attributos, a força,
a sabedoria e o amor, imprimindo-lhes os vestígios em
tudo o que produz .. Todo o ente possue, pois, como Deus,
o podei', a intelligencia e a vontade. Em psychologia.
reduz todas as faculdades idellectufles á sensacão. « Duce
sen.su, diz elle philosophandum est. » Em po1itic~ reproduz,
exugerllndo.us, as tlteorills socialistas de Platão, 1\ com
munhãO dos bens, das mnlhrl'ós. a submis!'ão ao Estado,
etc. (Of. FI'. Bouillier. Hist, da Philos.)

CAPITULO III

TERCEIRA ÉPOCA. _. P.ElILOSOPHIA MODERNA

Data de Bacon e' Descartes a. Philosophia mod6rna. Sua
feição caracterhitica é separar· se ao' mesmo tempo da es
colustica, cuja autoridade despreza, e da Revelação, á qual
frequentemente não parece ligar importuncia, tratando-a,
algumas vezes, como inimiga. Seu methodo é principal
mente analytico, e seu principal processo a inducção, a'poiada
na observacão dos factos.

Para estudar esta época parece que é melhor empregar
o methodo dos systemas, o qual é. aqui, mais favoravel á
clareza. Depois de tornar conhecidos os fundadores da Phi
losophia G'lOderna, Bacon e Descartes, faUaremos das duas
escolas, das quaes elles são chefes. Trataremos depois 8UC

cintamente o que foi feito da philosophia nos seculos XVlII

e XIX.

ARTIGO PRIMEIRO

BACON E DESCARTES

O que ha de commum entre estes dous philosophos é
terem admittido, por igual, a necessidade de uma reforma,
separando-se ambos da escolastica e de seus processos ri~

gorosos, e introduzindo um methodo novo, o methodo ana
lytico e experimental. Differem pela razão de que Bacon
quer estudar quasi exclusivamente a natur~za physica, e
serve-se, de preferencia, da observação externa, ao passo
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que pescartes occupa-se principR.lmente do mundo psycho
logico, e empregoa a observação da consciencia. Bacon
pende para o sensualismo. Em Descartes ha mais tenden
cia para o ideialismo.

N. :1.. Dacon.-( lMl-1626.) Francisco Bacon, filho
de um jurisconsulto, nasceu em Londres em 1561, no reinado
de Elisabeth. Manifestou logo um espirito pt'ecoce, e seus
conhecimentos em jurisprudencia, cedo lhe abriram entrada
para os empregos publicos, Por influencia do conde de Essex,
seu protector. foi nomeado procurador geral. Mais tarde, o
rei J acques I conferiu-lhe, com o titulo de barão de Verulam,
o cargo de grão-cbanceller de Inglaterra e uma consideravel
pensão. O caractt'r e o procedimento moral de Bacon não ~sti

veram na altura de seus talentos. Mostrou-se ing'l'ato para
com o conde de Essex. Quando este favorito de Elisabeth foi
accuaado de alta traição para com sua soberana, Bacon teve
a fraqueza de pleitear contra o seu bemfeitor e contribuir
para que elle flls~e condemuado á morte. E cheg,uu até a
fazer tentlltiva para justificar, em um escripto publico, essa
execução sanguinl)lenta. Ohanceller do reino, entregou -se a
malversações e vendeu a justiça. Accusado perante o parla
mento, Bacon confessou-se culpado, foi 'destituido de seus
cargos, condemnado a urna avultada multa e encarcerado na
Torre de Londres. Obteve, porém, a liberdade e recolheu-se
ao retiro, onele se dedicou inteiramente ás sciencias, até que
a morte veiu sorprendel-o n0 anno de 16~6, aos 66 annos
de idade.

Suas, dout."inas e suas ob."as.- Bacon imaginou
que a Philosophil.l. e as sciencias cal'eciam de urna reforma
radical. Empt'ehendeu af:sim uma restauração completa e uma
,nova classificacão dos conhecimentos humanos, com o titulo
dtl lnstaumtio magna, Gmnde Restauração. Mas só publicou
duas partes desta obra immensa, intituladas, uma: De digni·,
ta/,e et augmentis seientiar'um; a outra: Novurn Organum,

1. 0 De dignitate et augmentis seientiarum. (Incluida no
'Índex pela curia Homana, em 1669, donee eorrigat'ur'.) Esta
obra, dividida em nove livros, é uma como que encyclopedil1.
das sCiencias, qual podia ser concebida então. Bll.con classifica
as sciencias conforme as tres faculdades, ás quaes as liga.
A' memoria pertence a sciencia historiGa, que se subdivide
em historia natural e· historia civil. Esta ultima 8 braoge a
histol'ia civil propri!l.mente- dita, a historia sagrada e a

>
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, historia litteraria. A' imaginação cabe a ,Poesia, que póde ser
narrativa ( epopéa, romance), d?'amatica (tragedia, comedia),
pambolica ( fabulas, allegonas) A' razão toca a sciencia pro
priamente dita, isto é, a Theologia e a Philosophia. A Theo~

logia trata das verdades reveladas, a Philosophia tem por
objectu a natureza, o homem e Deus: Deus conhecido por
um raio refractado; o homem por um raio reflectid!), a natu
tureza por um raio directo. A' sciencill. da natureza Bacon
subordiua todos os conhecimentos naturaes, physicos, cos
mologicos, astronomicos, mathematicos, etc. Na scien~ia do
homem, além do que chamamos precisamente psychologia, eUe
inclue a physiologia, a medicina, a esgrima, e até mesmo o
cuidado de embellez'lr o corpo (cosmetica). Não é necessario
tornar saliente que esta grande divisão das l;ciencias não é
justificada pela razão, e que as subdivisOes são demasiado
numerosas ou invadem umas as outras. Entretanto D'.Alam
bert reproduziu-a, com algumas modificaçOes, ,no prefacio da
grande Encyc1opedi~.

2.° Novum 01'ganum. Ao contrario da logica de AI'istoteles a
de Bacon procede pela observação e pela inducção, e proscreve
o syllogismo. O NOVltm Org:murn é dividido em duas partes.
Pretende a primeira desembaraçal'-nos dos erros e preconceitos
que nos impedem de perceber o verdadeiro. Bacon denomina
os idolos. porque a elle se sacrifica a verdade, e di vide-os em
quatro classes: idolos da tribu, da cave1'na, do forum e do
theatro. A segunda parte, que não está concluida, ensina-nos
a interrogar a natureza para descobrir-lhe as leis occultas e
interpretai-as exactamente: Procede-se a esta pesquisiçãO
pela observação e pela experimentação, acompanuadas de
taboas de presença, de ausencia tl de gráos ; pell;!- classificaç1l.O
dos factos, e pela inducção que descobre as leis. Silo conhe
cidas suas oito regras da experimentação. « O estylo de Bacon
observa M. FI'. Bouilliex:, é cheio de vida ..• de metaphoras
brilhantes, mus por vezes pretencioslls e de máo gosto. »

Juizo a respeito de Bacon. - M. Ch. de Remusat,
em sua Historia da Philosaphia ingleza, diz de Bacon: {( A
philosophia indncti va, que lhe deve seu nome, está longe
de ser obra inteiramente sua, e provavelmente houvera exis
tido sem Bacon. Este nilo furmo li Newton, que se lhe seguiu,
nem tilo pouco Galileu, que o precedeu ». V. Cousin ainda é
mais severo: « Se me perguntarem, diz eUe, a que ~ystema

conduz todo este apparelho, responderei: a nenhum. Bacon
está descoDtente com o que se fez antes deUe, e mostra o que se
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devêra fazer. Deleita-se na critica, e ahi sobresahe ; mas, desde
que se trata de metter mãos á obra, hesita, titubêa. Na es
sencia, a philosophia, pam e11e, é sobretudo a pbilosophia
natural, isto é, a physica. Eis ahi a sciencia cnjos progressos
o commoviam, e á qual se consagram todos os seus votos, todos
os seus preceitos. A pldosophia propriamente dita, a meta
physica, é para elle apenas um acces~orio, um reilto do pas
sado, UlDa sciencia obsoleta, se é que ainda constitue uma
sciencia, e bem pouco lhe interessa. ElIe espalha por toda
parte busquejos, muita vez contradic_torios. Ora, innova sem
elevação; e suas innovaçües não se tornam dignas de apreço.
Ora, segue a rotina: por exemplo, reergue a hypothesc das
duas almas, uma sensitiva, ligada ao corpo e cnjo estudo re
commenda, a outra racional, e t se assim o qll~rem, divina,
mas cuja natureza e cujo destino a philosophia nãr) tem que
investigar. Bacon, incontestavelmente, nill) é por f6rma al
guma 11m metaphysico. As sciencias physicas constituem,
portanto, o dominio proprio dOe BlIcon. Pois bem, ahi mesmo,
se elIe faz alg'umas experiencias estimaveis .•• não deixa uma
theoria um pouco geral que perpetue seu nome ••• Não cul
tivou nem as matbematicas, nem a astronomia, uem a phy
siologia, Apresenta á posteridade imparcial seu methodo
apehas, e esse mesmo nilo foi inventado por elle; em parte é
devido a sells antecessores da Italia, cabendo-lhe, porém, a
g-loria de haveI-o magnificamente celebrisado)l. (Historia da
Philosophia, 7. • liÇãO.)

N. ~. Descartes. - (1596 -1650.) Renato Descartes
nasceu na Haya, em Toura-ine, de uma família nobre, e fez
todos os selfil estudos nu collegio de La Fleche, dirigido pelos
Jesuitas. Tel'minada sua educaçã.o, adopto:l a carreira militar
e poz-se a principio ao serviço de Mauricio de Nassau e do
duque de Baviera, Depois do cerco da Roche11a, no qual
tomára parte, deixou abruptamente a França, fez diversas
viagens á Allemanhll e ii. Italia, e retirou-se para a Hollanda,
buscando a solidão e o repouso. Ahi permaneceu por vinte
annos, durant;;l os quaes pnblicou successivamente o Dis
curso sibrc o methodo, as 1I'Ieditações metaphysicas, os Prin
cipias de Philosophia e o Tratado das Pa,ixões. Estas obras e
as novas doutrinas nellaB contidas foram julgadas mui di..
versamente. Acclamadas por uns, foram por outros ata
cadas. Roma incluiu-as no index, até que fossem corrigidas.
Bossuet via nesta nova philosophia um gorande perigo para a
fé. « Vejo, escrevia elie a um discipulo de Malebranche,
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preparnr·se contra a Igrpjll Illll grande combate, sob o nome
dr philosophia cnl'te iun... Vl'j') nascer de sen st'io e de
seus principios, quanto a lll!tU mnl entendido" mais de
uma 1J.eresin, e pnJvp.jo qlle a", C0l1S1 quencias qlle della se
dedu~,ern contra os dogmas qne 110:;80S pais mllntiveram
vão tornaI-a odiosa e filruo perder á Igrejft todo o fructo que
SE' podia t'l'perar,» Mnzl'irino deu êl Descartes lima pensão
de l.000 escudos; H princezll PalatillH requestou·o, e
Chri~tiDiI, raillha da Suecia, couseguiu attl'a1Jil-() a Stock
ho1111, olld~ falleceu 3010'ul1' meZE:S depois de sua chp,gada,o .,
em 1650, n;l idHde de 54 anno. Dezesels llnnos maIs
'ülI'de, forhrn suns cinzas transportadas para II França
pc,r alguns fiei." llmigos, e depo iladu:-i em Paris, lla igreja
dc~ SillllO Estevão do MOl1te.

De. curtes fui talllbem Illn grande mathematico e um
pll.y:;ico di tincto. Foi o prillleiro qlle applicou a Algebra
fi. GeÚllletl'ia. SIlI S obrils principêlHs IH:'st'3 genero :ião: a
Diopl?'ica, n Geomet?'icb e us l}[eteóros, pnhliclJdp.s com o
DisCI/?'sO sob1'e o Rfethodo; o Afundo, on T?'alado da luz;
a ALecanira,. o l'?'ataclo do homem, eUl que falta do úluvi
menla do Curtlção e da circulaçiLo do sanglle.

No escriptos philosophicos de Descarte, ha n considel'êll'
.dpas COllea~: o methodo e a doutrina. O meu fim, dizia
Descartes, é livrlH II plJilosophia do jugo deepotico de
Aristuteles e da antoridade, estabelecei-a em sua ver
dadeira base, a razão, P, tornal·fl, flssirn, mais fecunda em
1'e ultados.

r. O mctlaodo.- Encerru-ee todo inteiro nestas duas pa
lavras: duvida provisoria e luethodica, eviclen4ia' e clareza
OH idéa,~ para sH1Jir da rluviàa. O DisCtL?'so sob1'e O Melhodo
E'ncerl'lL a expo iÇãO CIJlllpletll de :;nil tlleur'iu. Ahi, eiitabelece,
para !:lell espirito, as quatro rE'g'ras de qne se fnlla na Logica:
ll~O a'::t'ital' COm r) vudadeil'o senão o que fôr evidente; divi
d~r a.:; t1dficnldadu; quanto fôr possivel: ir do faeil para o
dl:fficJ1; fazt'l' ::elllpl'e enumerações cOlllpletfls. Em segu:da
adopta quatro regr<J' de 11!t:rl mordi 1'l'ovisOliH, que consiste:
flll 1)1>,'dl'crr hs h'is e co'lumes de scn pHiz, lllt religiãO ca
tholica e!ll qne nu'cell; 1110. traI-se firme e l'e..,Dlllto enl SU:lS
llC~'Õ\JS; cnid;,r: nll':; (,HI ~e venceI' do qne em qnerel' dumillar
8 furtulIa;. Cnlll\'al' "lln razão, pam pl'ugredir, qUlll.to pndel',
no r,l1llhrCIlnCnto da verdade. D,'p(lis, t'sfol ça- e para r1erri
bar tlJdos us .ens cou1tecimenlos pltilosophicos e I'e'tubclecel os,
dCllldo-lhes por base sua existencia pebsoal e seu pensamento.
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, Exposi~iio.-Segllndo Descartes, quem busca a ver
dade, deve, UIll1\ vez em ,ua vida, duvidar de tudo qUf.lnb
seja passiveI. Deve reputar fl:ll~as as noçõ"'s sobre as qnHes
paire li ,nni" ligeira nuvem. E"ta duvida teni por fim livrar-nos
dos precOnCei\;0S em que possamos estar imbuidos e habili
t"ar-uo~ até a r(;cou::lruir solirlalller1tt' O edificio inteiro de
nossos conbecilllellto I começando pelo pl'Íl11eiro. Dahi o
nome dp. duvida rríclhollicn.

Descartes rejeita toda certp.Z!l e todos os cri lerios c1ella j os
homens, os sentido, U IÍ1emorin, as idéas, a razão, tudo nos
póde engnnnr. diz elle j duvida oté das demonstrações mnthe
matica', e dos primeiros principias 0\1 vedades primarias.
Chegado, porém, a seu propl'io pensamento e á SUél exi"teucili,
percebe que a dnvirla Ilhi lhe é impos.sivel. Não póue mais
descer: porqnanto pensa, e quem pensa exi"te. Dahi este
duplo facto aflirmado sob a fórma de elbYlllell1a: « Penso,
logo existo. Cogito, ergà sum, (1)

Esta verdade, eu penso, logo existo, é a prillJeiJ'ft e a mui"
certa pn ra elle e para todo homem que quel' en tl'a~ nu razã')
de seus conhecimentos. E', portanto, a base e o fundamento
de tudo. Orll, como Descartes não o H:ffi.rmn com taClta cer
teza, senão porque u vê resplandecer com irres:stivel clareza,
estabelece sobre ella sen grande principio dns idéas claras e
da evidencia: deve-se aflinnill' cumo verdadeiro o que perce
bemos clara e distinctall1ente. Demnis, como vê cla1'U1I1ente
que póde fingir que seu c:npo não existe, ao passo que lhe
é impossivel suppõr que não pensa, dahi conclne que o que
nelle pensa é uma. substancia inteiramente distiocta. do
corpo, . simples e immaterial, e cujo carac.ter essencial é 0

pensamento. Aléln di::iso, vê cCJm evidencia que é imperfeito,
e que tem a idéa clura de um ser pnrfeito, infinito. Conclue
dahi que esse infinito, isto é, Deu, existe como causa e
objecto dessa. iJéa. Flua imente, .da veracidade diviu-n:couclue
a vpracidade r!;IS faculdades intellectllaes: a memoria, os
sentidos, as idéi:ls e a razão. Porque, havpndo Deus po::to em

(1) Convem notar que Descartes não quiz 'aqui fazer um raciocinio,
ainda implícito, e euja formula seria: O que pensa ea;iste ; Ql-a, eu
penso, logo ea;isto. Porque, se todo o raciocinio deve apoiar· se em uma
verdade certa e requer o exercicio da razão, Descartes, que já neg'JU a
certeza dos primeiros principios e o valor da ruZãll, não poderia raciucinar
e fazer assentar em uma vel'dade primaria o fundamento de sua philoso
phia, sem contradizer-se furmalmente, O cogito, el'gõ sum deve, pllis, fir
mar-se. não c,lmu um raciocinio sob a fónna de enthYll1ema. mas como
um facto, um pbenomeno duplo' psychologico, simu.ltamente pertebido
pela cOllscienciA. de modo indubitavel. (Cf. Saisset, Essai de philosophie
"eligieuse, t. l, p. 209. )
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n6s uma propensilo invencivel para crer na veracidade da
memoria, dos sentidos, ett::., esta propensilo nilo nos pMe
enganar. Por este meio, julga Descartes entrar na posse
da certeza objectiva.

Critica da' duvida (te Descal'tes. - Deixemos
a Uescartes toda a gloria que merece como mathematico e
geometra. Observemos tambetn que ell(~ nunca quiz pôr em
duvida as verdades reveladas; que, pelo contrario, formal
mente reservou-ail, depositando-as em uma arca santa.
« Cumpre, diz e11e, estabelecer como uma regra soberana,
qne /lS verdades reveladas por Deus devem ser acreditadas,
Cl'mo sendo mais certas ne todas. Pro summct regult), est in·
figendum ea, quce nobis à Deo revelata sunt, ut omnium cer·
tissima esse credenda ». Algnres, em uma carta, acrescenta:
« Quem se propuzesse a duvidlir se existe Deus, e a perse
vemr nesta duvida, peccaria gravemente, gr'aviter' peccat,
P0:.lUO em questão urna verdade tá') illlpl.rtante». Descartes
nao é, pois, o pai do Racionalismo. Acrescentemos, se
querew, que contribuiu pflra libel·tar a Philosophia de um
respeito nilo raro exagerado pela autoridade de Aristoteles, e
de um certo numero de questões ociosfls e subtilissirnaR. Elu
cidados estes pontos, direl1los com o P. Tongiorgi, qne o me
thodo de Descartes, por d~mais exaltado e deprecia1o, encerra
gravissimos inconvenientes.

Seu modo de (allar' é ambiguo. De que certeza se trata Y
Philosuphica ou vulgar? Sua duvida é real ou supposta?
Descartes não se exprime com clareza sobl'e nenhum deste:!
p~ntos. Dahi tantas dist::ll:lsúes a respeito do verdadeiro sen
tido de sua doutrina e de seu methodo.

Sua duvida, mesmo fictícia, é exagerada. Com eiIeitu, não
lhe era' passiveI duvidar dos primeiro:! principios da razilo,
sem exceptuar um s6. Porque, se o principio de contradicçilo
é rejeitado, se já nno é certo que a mesma cousa nilo p6de
ser e deixar de ser ao mesmo tempo, é possivel que DeEcartes,
pensando, nilo pense, existindo, nilo exista. EUe não póde
duvidar de sua razão. Porque, emquanto duvida e busca
descer até aos fundamentos da certeza, q uand'J pretende não
contar de fórma alguma com a razão e seu valor, /:lerve-se
constantemente desta mesma razilo para duvidar e para
abater. Ora, semelhante methodo é inconsequente, pois quP.
é fiar-se na razilo antes de estar certo de sua veracidade. E'
contradizer-se como os scepticos•.
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Elle engana-se, não estabelecendo senão um só fundamento
de nossos conhecimentos: a certeza inabalavel ue seu pensa
mento e de sua existencia. Porque, além desse facto primor
dial, eu penso, e existo, ha outras duas vB1'dades fundamentaes,
que não é possi vel negar sem affirmal-as, que se não póde
procurar del!Jonstrar sem suppol-as certas, como o vimos
acima, a saber: O p1'incipio de contradicção, e o poder da
razão para attingir a verdade. Descartes, é verdade, estabe
lece um segundo principio, o das idéas claras. Mas esse
princi pil) não é fundamental, aos propl'ios olhos de Descartes,
porquanto s6 lhe reconhece a certeza depois de haver de
monstrado a si mesmo a existencia e f1. veracidade de Deus.
«Essa regra, diz ellp., de que as cousas que concebemos
clarissimamente silo verdad3iras s6 se certifica pela razão de
que Deus existe, e que tudo que em n6s existe delie vem. »

Demais, o principio de Descartes « eu penso, logo eu
existo» é estabelecido ou como um facto subjectivo, de con'
sciencia, ou é a:ffirmado como um juizo com u.m valor object'ivo
real. No primeiro caso, o edificio construido sobre este fun
damento não terá tambem senão um valor su·bjectivo. A
passagem do eu para o não eu é impossivel, porque todas os
criteriums estão destruidos. No segundo cas:J, isto é, se o
pri ncipio estabelecido tem um valor objectivo, Descartes,
dizendo « eu penso, logo existo», snpplJe já como r.ertas nilo
só a veracidade da razão que estabelece essa base, mas
tambem a realidade objectiva das idéas, e a verdade do
principio de contradicção. Logo, ou o fundamento de Des.
cartes nilo é a base unica de nossos conhecimentos, ou então
a certeza objectiva é impossivel.

Desca1'tes faz um circulo vicioso: porque, por 11ma parte,
demonstra a existencia de Deus pela idéa clara que delle
tem, e, pela outra, faz depender a verdade de suas idéas da
veracidade divina.

Concluindo, acrescentemos que aproprio Royer-Collard e
Thornaz Reid criticam o methoáo de Descartes e o Rccusam
de haver exagerado sua uuvida.

II. Sua doutrina.-Poucas palavras podem resumil-a.
Psychologia. A alma é uma substancia immaterial, cuja

natureza simples nos é revelada pela consciencia unica·
mente. Sua essencia é o pen amento actual. A alma não está
em todo o corpo; sua séde é na grandulapineal. As idéas
são ou adventiciall, para as cousas sensíveis, ou innatas,
para as cousas supra-sensiveis e absolutas, ou facticias para
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as COllf.IlS que concebemos em nOS3a imaginação. O juizo
é formado pela vontade e não pela intelligencia. A evidencia
não e.. ta ~as cousas; está no espil'ito que percebe claramente
ns relaçoes das idéas. As sensações não silo percepti veis.
Sao impressOes puramente psychologicas, e estamos certos
de que os corpos :::110 reaes, por uma propensão IOvencivel,
proveniente de Deus. As paixões principaes sllo em numero
de seis. A admirllçllo é a primeira. São po~tas em movimento
pelos espiritos animaes. O animal não é vivificado por uma
alma dot.ada de sensibilidad!'. E' nma machina e um automato.

Theodioéa. A existencia' de Deus é provada: por nosso
acto de duvidar, que é uma imperfeiçi1O; pela propria imper
feição de todo nosso ser; pela idéa do .infinito, cuja causa
queremos 8uber; por esta mesma idéa, que encerra neces..
sariameute li ex:stencia de sen objecto. Descartes despreza
todas ns outras pi'ovas, Os attriblltos divinos são todos
deduzidos da infinita perfeição de Deus, comparada IÍs qua..
lidadas completas das creaturas. A vontade divina goza de
uma 'liberdade de todo o ponto indifferente. Sua potencia é
absoluta. Vai até poder mudar a essencia metaphysica das
cansas.

Cosmologia. A essencia da matel'ia consiste na exten..
I>ito. E' divisivel ao infinito. Seus elementos primarios
sM atamos, ou corpusculos indivisiveis, posto que ex
tensos. Não existe Va0110 entr~ os corpQs7 e este mundo
projecta-se sem fim no eS.paço infinito. O espirita e a
UI&teria não podem actuar directamente um sobre o outro.
Dahi a theuria dlls causas occasionaes. Todos os movi
mentos se explicllm pAla lei, dos tU1'bilhões. Para ma
nifestar seu pensamento a toda a luz, De:;cartes faz; esta
bypothese; Deus crêu ama .materia iuerte, enchendo todo o
espuço, e imprime-lhe um movimento. Este movimento se
communic/;\, porque não existe vacuo, a todas as pUI'tes da
!Dateria. Nilo pudendo estas, por causa dos obstaculos que eu
contrllm, mover-se em linha recta, vêm a fazer um movi·
meu to circular. Demais, como sejalU desigualmente densas
e não possam, por ieso, gyrur em torno de um só centl'o,
devem ter formado ontros movimento;; em torno de centros
di vel', O>l, que Oescartes cha ma turbilhões. (Cr. Fo uillée, Hist.
ela Philas.)

As doutrinas c!lrte5innas foram di clltidas nas diversas
partes do C1.L1'SO de Philosophia. A theol'ia dos lurb'ilhões, pUI'a
byputhese, por vezes cabiudo nu ddiculo, encaminhlJu talvez
NE:wton para a idéa da attl·ucça.o universal.
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Juizo sobre Descal"tes. - «Se revistarmos, diz Ritter,
que em tal caso não é suspeito, as diffArentes partes de sua
philosophia, ahi encontrnl'emos poucas COUSflS novas ... As
provas da existencia de Deus são uma antiga propl'iednde da
escola theologicn; Descartds não as circumdou rte nova 1I1z ...
Seu principio « en penso, logo existo» nunca fôra esquecido,
desde que S. Agostinho o coJlocára á en trflda da sciencifl..
Campanella o reproduzira com um vigor ql1a,i ig-ual. Tambem
nada ha novo nos raciocinios pelos ql1ap.s pas::la da limitflção de
nosso pensamento e dn veracidade de Deus á existencia real do
munio exterior. Consideranrlo ·se o q ne existe de desordenado
nas diversas partes de seu sJstema, quão poucas idéas novas
expendeu e ql1e se possam sustentar, sente-se algum em
baraço em explicar donde proveiu o immenso exito de sua
doutrina. » (Hist. ela Philos,)

ARTIGO SEGUNDO

DISCIPULOS DE BACON E DE DESOARTES

O movimento dado á philosophia por Bacon e Descartes
continuou depois da morte deltas. A maior ptlrte dos philu
sophos seguiram ou as doutrinas sensualistas de Bacon, qu as
opiniões mais espiritualistas e um P')!lCO idealistas de Des
cartes.

N. t.. Escola de Bacon. - Os principaes sectarios
de Bacou foram Gassendi, H"obbes, Lacke, Condillac, Este
pertence fiO seculo XVIII. Iuc1uimol-o aqui, por ser como que
um prolongamento de Locke.

1.0 Pedl"o Gassendi.- (1592 -1655.) Nascido na
Provença, proximo de Digne, Gassendi ensinou philosophia.
e theologia na Universidade de Aix, abandonou-a para de
dicar-se inteiramente ás scieocias, e veiu a ser um dos ho
mens mais arudi tos de I?eu tem po. Gassendi era pad re e fui
nomeado prior da collegiada de Digne.

Sua elout?'ina. AdmiraJor apaixonado de Bacon, adver
sario encarniçado de Descartes, cuja theoria ~obre a origem
das idéas sem pre combateu, Gas:5endi com poz uma (lbra para
rehabl1itar, em parte ao menos, o systema de Epicuro. Re
leva dizer que, nessa theoria grosseira, não admittia o q ue é
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opposto á fé e á religilto. Reconhecia Deus, como creador e
primeiro motor; mas pretendia explicar pelas combinações
dos atamos todos os phenomenos da natureza physica. Para
Gassendi, as idéas não podem vir senão dos sentidos. O papel
da intelligencia limita-se a comparar os factos cognitivos
fornecidos pelas sensações, e subir assim ás noções. geraes.

2.° Thomaz Hobbes.-(1558-1679.) Nasceu Hobbes
em Malmesbury, na Inglaterra, e fez varias viagens á Italia
é a França, onde se relacionou com os homens mais distinctos
de seu tempo, Galileo, Descartes, Gassendi. Tomou, como
realista, parte mui viva no movimento politico de seu paiz,
e teve o encargo de ensinar pITilosophia ao principe de GaHes,
que foi depois o rei Carlos II. Passou seus ultimas annos em
InglaterrlJ, em retiro absoluto. Suas principaes obras philo
sophicas s!l.o: Elementa philosophica de cive, e o Leviathan,
seu de materi&, f01'm& ~t poteslate c;ivitatis ecclesiasticce et
civilis.

Sua doutrina. Hobbes levou ás suas ultimas consequencias
as theorias sensualistas de Bacon. E ' o materialismo em theo
ria, o egoismo em moral, o despotismo absoluto em P9litica,
Seu priucipal merito é um extremo rigor de logica na expo·
sicão de sua doutrina.

·Especulativamente. Todas as idéas nascem dos sentidos. O
pensamento é um calculo, e o raciocinio uma addicçllo ou uma
eu bt·l'aCção. A verdade só se encontra nas palavras e suas
relações, sem realidade objectiva, Só existem eorpos e movi
mentos, e nossa alma é /ipenas materia subtil. Só conhe
cemos o finito. O infinito é uma palavra vasia de sentido,
ou entno o objecto da fé. Por isso fvi Hobbes accusado de
atheismo.

Praticamente. O interesse tudo dl)mina e torna-se a unica
lei moral. Para tornar mais comprehensivel sua theoria poli
tica, Hobbes, em seu Leviatlúm, compara o co.rpo social ao
corpo humano, e dá-lhe como lei suprema o dever de CGnser
var·se. Eis como explica elle a fOrmaçllo e os direitos da
sociedade: Os homens são iguaes por natureza e têm todos
os mesmos direitos sobre todas as cousas. O exercício destes
direitos oppostos colloca-os necessariamente em estado de
guerra, Homo homini lupu8. Tal é o ponto de partida. Para
sahir deste estado primitivo e natural fizeram us homens
convenções, pelas quaes renunciavam á parte de seus direitos
pessoaes, e conferiam a um poder designAdo o encargo de
manter a ordem e proteger os interesses de todos. E' a theoria
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do Contracto -social em germen, com differença, porém, de
que a distincção do bem e do mal, e toda a moral, tem
unicamente por base e por principio eS8as convençõcs a?'bi·
trarias. Desde então, o direito confunde-se com a forca e com
a lei do numero; todo o poder é legitimo, s6 por'lue' é forte.
Hobbes não recua perante nenhuma destas consequenci lS.

Seu systema politico foi sufficientemente refutado em moral.
(Cf. Jouffroy, Cours dc Droit Naturel.)

3. 0 John Locke.-( 1632 --1704.) Locke nasceu no
condado de Bristol, cm Inglaterra; occupou-se a principio
com a Medicina e depois dedicou-se á Philosophia. Sua obra
principal é um Estudo sobre o entendimento humano que, pela
confissão do proprio autor, é «o fructo de algumas horas
enfadonhas em que não sabia o que fazer ... começado por
acaso, continuado por desfastiu, escripto a trechos incohe·
ren tes.» J. de Maistre (Soirée, 6. o ent?'et.) falla e.n desabono de
Lock. Feller. ( Die. hist.) é mais indulgente. Acha seu tratado
estimavel « pela clareza, pelo methodo e espirito de analyse.
Seria, entretanto, para desejar que o uutor não houvesse
sempre consultado a physica em materia que n110 p6de ser
esclarecida pelo facho duquellasciencia. Querendo desenvolver
a razão humana, como um anatomista explica as molas do
corpo humano, reduziu quasi á machina o ser espiritual que
a auimu.» Isto basta para justificar as criticas do conde de
Maistre. Voltaire, vulgarisando-lhe as theoria~, muito contri·
buiu para a reputação de Locke em França.

Sua dout?'ina. É o sensualismo o melhor caracterisado.
Todas as idéas são provenientes das sensaçõeEl, com o auxilio
da refiexllo que as elabora. A este erro fundamental acres
centou Locke outros erros particulares: A materia e o pensa
mento nilo slio absolutamente incompativeis. A substancia, na
opiniao delle, nilo passa de '.lm grupo de qualidades sensiveis
ou de phenomenos reunidos. O infinito compõe-se de uma
addição sem fim de quantidades finitas. A identidade pessoal
do eu nll.o consiste na identidade substancial; unicamente,
porém, na identidade da consciencia e da memoria. As idéas
slio imagens intermediarias, que se desenham em nossa alma
como em uma camara escura. A unive.rsal é uma palavra,
(tatus voeis. O juizo é a pe1'eepção das relações entre dous
objectos. Em moral, dá como fundamento á moralidade e ao
dever o prazer e a dôr. Em politica, quer que o poder legis
lativo pertença, nSoo ao principe, mas ao povo. (Cf. Fouillée,
Hist. da Philos.)
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4.° E!fIteviio DOllllOt de Condillac. - (1715
1780.) Cundillac, il'lnão de Mably, l1ascen em Grenoble, tomou
ordens, e fui incumbidn da educação d~ Infante dllqne de Par
ma, neto de Luiz XV, pam q11em compoz seu Ctt?'so de est'tbdos,
qne encerra, com 11m T1'alado de çl·ammalit;a., d~lllS princi
PilPS Ob1'l1S philoiloplticlls: 1'7'alado de Logica, T'ralado de
Syslamas. T7'alado de Sensações, Estudo sob7'e a oTígem dos
conhecimentos humanos, etc.

Sua doutrina. Coudillac vulgarisou em Fl',luça, com grand.e
exito, o eusinG sensualista de Locke. Tuma, como este,
derivaveis dos s~ntidos todaR as idélls, mas suppr'ime, pOl'

in\llil, fi refl0xao. As idéas são sensações transformaclas,
bem como todos os nctos da intelligencia: Ainda mais: a in·
telligen~ia E: a vontade nrLa c~lUstitllem facilidades especiaes;
são subdivisões da faculdade de sentir, nuica. facnldade qne
possuimos. Condillac pretende que só pela <tl1ulyse po
demos e,ntral' na posse da verdade, e rAjeita abilollltamente
a sypthese.

Origem de nossos conhecimentos. E' sabido como elle ex
plica li origem possivel d,l lingnagem pela hypothese de
duns criancas abandonadas em uma ilha deserta. Pum ex
plicar a origem de nossos conhecimentos, Rnppõe tlloa eslalua
viva, orgaOlsada como 11'1RSO r:c,rpo e unim'lc1', p()r 11'n espirit'l
i oterior, que é desprovido de toda. idéa. e qoe nem póde
fazer uso de nenhum sentido, Os sentidos. exci lad)s pelas
impressões exteriores, despertam-se nm apó:l antro, e pouco a
pouco vão tendo exercicio. O olfato começa; o OllVido o
segl1n i depois veio o gosto e :J vista; chega por fim o tacto,
o noico capaz, no dizer' de Cúndillac, de belll jlllg-lIr os
objt'ctos exteriores. Lúgo, é pelos sentidos qlle nos cheg'am
as sensacões e todos os conheci meu tos. Ora, a::; An:\lIcões silo
au meslrio tempo 7'epresenlativas e afTectívas Esté duplo
aspecto fomece a Condillac o meio de fuzer a theori1.l COUl

pll'l:l (1'1 illt(~lligeucia e da vllnt'lde ..
'l'heo7'ia da il1teUigencía. Na qnalidnde de 7·epl·esentalivas.

offerecem llS sensações ao espirito li illl<lgelll de 11111 objecto
exterior. De'sta sensação nascem snccessivi1mente fl atteoçrro,
a Inemoria, a CGI1l parnção, o juizo. a imaginação, o raciocínio.
Est~s actos diversos nào são, ell1 si mesmo, senão sensa
ções con ecutiva.:l e qne -e t7'ansfol'mam. Reuniuos, furmam
a illlelligencia.

TheO?'ia da v.ontade.- Na qnalidade de affeclivas, as seo
sflçõe prodnzem em uós l!ln enliloeQto a,,'l'udavel 00 des
agl'aua val. Dahi burge.m o desejo ou a aVer.:lão, a necessidade,
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o àmor e o odio, a esperança e o temor, etc. Todos estes mo
vimentos diversos formam o conjuncto da vontade.

Rosmini refutou vigorosamente o sensualismo de Condillac.
V. Cousin fez tambem ver claramente a futilidade de seme
laante systema : « Condillac, diz e11e, abusa da hypothese ;
a sensação transformada não explica nem as faculdades
do entendimento, nem a~ da vontade; não explica melhor
as idéas, confunde as idéas rela ti vas e as idéas necessarias,
etc.» (Sensual, no secuIo XVIII). E' su perfluo insistir.
Confessemos todavia que Condillac em SUIIS investigações
desenvolveu um extraordinario espirita de analyse. Fez sobre
a líng'uagem excellentes ponderaçoes, e demonstrou, posto
que com certa exageração, a influencia das palavras sobre o
pensamento. Para e11e, as línguas são methodos analyticos,
e a sciencia é apenas uma lingua bem feita.

N. a. Escola de Descartes.- Os principaes dis
cipulos de Descartes são: Malebranche, Leibnitz, Spinosa.
Filiam·s.e tambem a esta escola Fénélon, Bossuet, Arhauld,
Newton, etc.

1.0 Nicoláo Ualebranche.- (1658-1715.) Male
br!lnche, o mais illu tre disci pulo de Descartes, nasceu em
Paris, em 1658, e educou·se no lar paterno, em razão de sua
saude delicada. Entrou aos 23 annos para a congregaçao do Ora
torio, onde tomou ordens de presbytero. Entregou-se por al
g'um tempo a estudos historicos, mas sem exito. A leitura do
Tmtado do homem, por Descartes, revelou-lhe sua vocação
philoso'phica, e desde logo occupou-se exclusivamente com
esse estudo. Suas obras mais conhecidas são: a Investigação
da verdade, as Pra,ticas sobl'e a metaphysica, e um Tmtado de
MOl'alo Tambem publicou muitos escriptos sobre a religiao,
e que lhe deram motivo a sustentar serias lutas contra Bossuet.
Fénélon e Arnauld. Este atacou·lhe, além disso, a theoria
sobre a natU1'eza das idéas. Morreu Malebranche em 1715.
Aqui só temos que nos occupar com suas doutrinas philo
sophica~, cujo resumo se encontra na Investigação da verdade.
Com razão é louvado o estylo claro e elevado de Malebran
che. Chamaram-no até o Platão do Christianismo.

Causas de nossos e.o.oos.- As principaes fontes de
nossos erros, diz Malebranche, nascem: dos sentidos, que não
percebem bem nem a extensão, nem a fórma, nem o movi
mento, nem as qualidades sensiveis dos corpos; da imagina
~ão, que, em todas as condições e em todas as idades, alimen-

JANET, Philosophia. T.Il.- ~
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ta-se f~lcilmente de phantasma ; do entendimento, que appli
ca-se }Jouco, ::;obretudo â-s cousa:; intellectuaes. e abusa uema
::;iado da analogia e da generalisação ; das inclinações, que nos
desviam ua verdade, arrastando-nos para as riq uezas, os pra
zeres, ns affeições humanas; finalmente das paixões, que, em
virtude da influencia do corp sobre a alma, actuam com
ener~'ia as ·VH7.eS T{Íolenta, sobre nossa intelhgencia, (Inves
tigaçüo dave1'dacle.) Ne'ta uescripçü.o dtol nos as eufermidades
intellectuaes, diz M. Bouillier, mostra·se Malebl'anche tão
picante como lo. Brllyel'e, e tão versado como os maiores mo
ralistas no cOllhecimeuto do coração humano.» (H~st. claPhilos.)

r heo!l'i- @ cORbecil;ucnto.- :'tIalebrancbe admitte
sem difliculdade que a alma é Ullla ~nbstancia imlllaterial e
immol'tal. :'tia: tem nma theol'ia particular sobre nos~a ma·
neira de conhecer e subre a geueülog'ia de nos~os conhecimentos,
Em sua controversia com Al'llanld sobl'e a natLt7"eza das icléas
1\Ialebranshe su::;tenta que percepção e iJéa são duas cau 'as
mui diversas. Para e11e, <lo percepção é a modtficação inle1'na,
expel'lmentada quando coubecemos alg'uma COU:;Il. A idéa
seria a rÓI'17l.a intclligivel e sepamda, na qual tOllJamos conbe
cill1ento das cousas. A idéa é o objecto immediato, exclusi,vo
da intelligencia, e só Den::; é e"Jta. idéa objectiva. E', poi~,

n'Elle que vemos tudo q ua oto conhecemos. Porq uau to Deus
é a luz verdadeira, que nos illnmina. constantemeute com
sna presença. « E', diz I\Ialebranche, o iogar dos espiritos,
como o espaço é o log'ar dos c:Jrpos. »

Para tornar compre!lensivel ei'ta vi ão das cousas em Deus,
Malebrllncbe distiugue qnatro modos de conhecer os objectos:
nos propric s objectos, pela idéa q ne os representa; pela con
sciellcia que os sente; pela conjectura que os aflirma sem
os attiugir.

Nos p'1'0p7'ios o~jectos. Deu é-oos coohecido por si mesmo
e em si me 'mo, sem intel'mediaria algum. Porque nada de
finito póde representar o iufinito, nem ser sua imagem e seu
retra.to. Em Deus conhecemos tambem todas as verdades
ab oluta:; e necessarias nas quaes não entra nenhum elemento
sensivel. 1?orqne l'IS verdade' au olutas, par serem immutaveis,
eterua , etc., não podem ;Ibsistir senão em um ser eterno,
immutavel, etc., isto é, Deus mesmo. Assim, Deus é a causa
eflicüZ de taes idéug.e alé das que têm por objecto os corpos;
o homem lhe, é a can"a occasiouHl pela attenção.

Pela idélt que as 7'epresenta - E' por este meio que conbe
cemos os clJrpos e suas propriedades. E:,tas l-déa::;, archetypos
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das cousas, estão' em Deus e são conhecidas de Deus. São
por ene commuoicadas á nossa intelligeocia; « porque, diz
Malebranche, nM se podem -Vêl' os corpos directa e imm e
diatamente em si mesmos. Só as idéas intelligiveis podem
impressionar as iu telligencias ». Um corpo não actua sobre
um espirito.

O que podemos conhecer de um corpo limita-se a fÓl'mas e
figuras. Essas mesmas figuras reduzem-se á noção geral de
extensão, que Malembranche chama extensão intelligivel. Ora,
esta extensão, diz e11e, é, em si mesma, iIlfinita e necessaria.
'Não podemos, pois, conheceI-a senão quando nos é manifes
tada por aque11e que a possue e a representa, ist'J é, ainda
por Deus.

Pelo., consciencia que sente, Assim é que a alma se conhece
com suas modificações. Não temos, no dizer do philosopho
do Oratorio, um conhecimento ideal de nossa alma, porque
Deus, em qnem subsiste essa idéa, recusa-se a nol-a mani
festar na vida presente. Temos o sentimento disso.

P01' conjecturo.,. Desse modo uffi.rmamos, sem percebeI-as,
a existencia de substancias espirituaes, semelhantes á nossa
alma. Este processo não é outro senão o raciccinio por
analogia.

Causa~ occasionaes.- Para explicar como as mo
dificações de. nossa alma provêm unicamente da acção de
Deus, Malebranche sustenta que os espiri tos e os corpos
não podem exercer uns sobre outros nenhuma acção mutua e,
ainda mais, que os seres creados não têm actividade extel'Íor;
que toda l:l. acção é unicamente produzida ?or Deus, cau&a
real e immediata de tudo quanto se realisa uos espiritos e
nos corpos. E' o famoso systema das causas occasionaes.

TheOl'ia da vontade e da mOl·al.- Malebranche
parte deste principio: Oumo Deus é ao mesmo tempo a causa
de nossas idéas e o objecto de nossa intelligencia, assim toro
na-se tambem a causa de nossas volições e o objecto de nossa
vontade. Oom effeito, diz e11e, o amor invencivel de nossa
vontade para o bem em geral é um impulso directo desse
amor infinito, pelo qual Deus ama sua propria natureza,
assim como o conhecimento que temos da verdade é a com
municação das idéas pelas quaes Deus se conhece. Dahi
resulta que nossas eleições' particulares são, apenas a causa
occasional do bem que em nós se produz, como a attenção
não é senão u' causa occasional de nossas idéas. Nossas
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valiçaes sIlo produzidas pela vontade divina, como nossas idéas
por sua intelligencia. Isto posto, é claro que a moral se funda
inteiramente no amor de Deus, e que a virtude p6de ser defi
nida: o amor habitual e dominante da ordem essencial tal
como Deus a quer. Em tres palavras: da intelligencia infinita
de Deus nascem, como de sua fonte, todas as idéas que p6de
ter nossa alma; de sua omnipotencia derivam todas as
modificaçaes que experimentamos; finalmente, seu amor é o
principio e:ffi.caz d'e toda a nossa actividade voluntaria.

Theoria de Deu8.-- A idéa e a visito directa de Deus,
isto é, do ser infinitamente perfeito, implicam necessariamente
sua existencia. Demais, esta idéa de Deus encerra eminen
temente todas as idéas particulares que podemos ter. Estas
nito SitO, pois, senl:'Lo modificações da idéa universal do ser.
Temos a consciencia do eu. E8te eu é finito e coexiste com
o infinito. Resulta desta coexistencia a idéa da creação; porque
a idéa do finito exclue a existencia necessaria e encerra essen-
cialmente a idéa de producçito por outrem. .

Optimismo.- O ser infinito, ao crear o mundo, deve
tel·o creado perfeito. Na verdade, creal-o imperfeito houvera
repugnado á sua sabedoria; porque Deus não obra sem mo
tivo. Ora, s6 o perfeito é digno de ser escolhido por Deus.
Demais, em razão do amor essencial que elle tem por si,
devêra procurar, em suas obras, sua maio?' gloria. Ora, é
evidente que um mundo perfeito proporciona a Deus uma
gloria maior que o mundo cheio de imperfeições. As leis pelas
quaes Deus governa o mundo sl:'Lo geraes e simples; as indi
vidualidades parciaes sito subordinadas, e, quando convem,
sacrificadas ao todo. Assim é que se explicam as imperfeições
apparentes do universo. (Of. Franck, Dic. das scienc. philo
sophicas.)

Em resumo, Malebranche adúlitte a visão em Deu.s, nito s6
das idéas absolutas, como tambem do mundo exterior e dos
corpos; systema das causas occasionaes, no qual é Deus a
causa e:ffi.ciente de tudo que se faz; o optimismo, que torna
necessarias a creaçl:'La de um mundo perfeito, a das substancias
angelicas, e a incarnaçito de N. S. Jesus Ohristo, ainda
quando nS.o fosse commettido o peccado original. Em sua
theoria das idéas, é discipulo de Platão, com uma differença,
porém. Segundo Malebranche, a alma contempla as idéas
universaes em Deus z:nesmo; segundo Platão, as idéas são
archétypos provalmente separados de Deus e de n6s.
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2." Spinosa.-(1632-1677.) Baruch Spinosa nasceu em
Amsterdam em 1632. Foi educado na religiilo judaica; m~s,

perseguido por seus correligionarios, fez-se protestante e
mudou seR nome de Baruch para o de Benedicto. Abandonou
o protestantismo para nilo seguir religião alguma, e morreu
de consumpção na Haya, em 1677, com 45 annos de idade;
sua vida passou-se em grande parte na solidil,o e na indi
gencia. Para viver, viu-se obrigado a occupar-se em polir
vidros deoculos. Pnblicou um Tratado theologico-politico, e
deixou as seg'uintes obras posthumas: Moral ou Ethica,
Tmtado de politica, De emendatione intellectus.

Doutrina. Encerra duas partes distincta,s: os principios e
a applicaçao.

p.oincipios.- A substancia, diz Spinosa, é o ser que
existe por si, ens per se existens. Logo, existe uma unica sub
stancia, infinita, eterna, que é Deus. Esta substancia tem
dous attributos essenciaes, a extensão e o pensamento. Este
todo um chama-se natureza. Spinosa adimitte, entretanto,
duas sortes de naturezas: a nature%a natur&nte (natura
naturans), isto é,' Deus, caU!3a primaria e absoluta; a na
tU7'eza naturada (natura naturata), isto é, tudo o que é 'pro
duzido e derivado de Deus. Como se vê, Spinosa ensina o
pantheismo materialista, e o faz com um rigor apparente de
logica. Pretende mais que seu systema procede das doutrinas
de Descartes. E' um erro. Porquanto Descartes nunca quiz
dar á sua definição da substancia o sentido que lhe empresta
Spinosa. Sustentando que o pensamento é a essencia da alma
e a extensilo a dos corpos, nunca disse que a alma e os corpos
são simples qualidades. A seus olhos. são verdadeiras sub
stancias, distinctas de Deus, e produzidas por via de creação.
Pelo contrario, segundo Spinosa, a substancia unica, infinita,
eterna, a que chamamos Deus, desenvo~ve-se fatalmente, se
gundo as leis de sua natureza, aqui extensão na materia,
acolá pensamento nas intelligencias; e esse desenvolvimento
produz-se sempre sem fim, sem liberdade, sem paiXão, quasi
sem consciencia. O Deus de Spinoaa, tem-se dito, é ao mesmo
tempo surdo, cego e mudo.

Applicacão.- Em Logica. No conhecimento, ha dous
gráos: o conÍlecimento confuso e o conhecimento claro. Com
põe-se o primeiro de idéas particulares j o segundo, de idéas
geraes. Converter nossas idéas obscuras em idéas olaras ·é o
fim e o grande preceito da Logica. Em Psychologia. A intel-
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ligencia e a sensibilidade são duas faculdades identicas, e não
se disting'uem' do organismo. Trabalhar para o seu progoresso
in tellectual é trabalhar para o sen progresso moral. A liber~

dade, a personalidade e a immortalidad.e não têm razão de
ser. São palavras. Entretanto, como as idéas de nossa alma,
as quaes se referem a objectos eternos e immutaveis, n[o
morrem, possui mos, assim, uma sorte de immortalidade. Em
MM'al. Não existe distinccão real entre o vicio e a virtude.
O bem é o que póde ser pr~duzido pela energia de uma sub
stancia; o maIo que não póde ella realisar. Logo a força é'a
medida do direito. Não existindo a liberdade, está aniquilada
a responsabilidade, assim como o merito. Em Politica. As
nocões de direito e de forca são absolutamente identicas. Ora,
como o ystema de Spino'sa supprime não só as substancias
finitas, mas tambem as noções de dever ~ de liberdade, dahi
resulta uma situação politica. definível em uma palavra:
anarchia completa.

Fénéloll refutou o pantheismo de Spinosa. Sua moral é por
demais abjecta para que mereça ser discutida seriamente.

3.° Leibnitz.-(1646-1716.) Godofl'edoLeibnitz, um dos
maiores philosophos da Allemanha, é discipulo e ad ver;:>urio
de Descartes, cujas theorias combate em gloande parte: por
exemplo, sua detinição da substancia; o que diz a respeito
da essencia da materia, a qual consistiria na inercia e na
extensão; sua maneira de explicar a liberdade de Deus, a
quem faz obrar sem razão sufficiente, etc.

Leibnitz nasceu em Lr.ipsick. E pirito precoce, terminára
seus estudo;; aos 15 annos, e apresentava-se perante a uni
versidade de sua cidade natal para receber o gráo de doutor.
Como nilo o admittiram a exame por ser mui moço ainda, foi
apresentar sua these á universidade de Baviera, onde o rece
beram com applausos. Mediante seria e con tin uo trabalho,
tornou-se um sabio universal. Estudava ao mesmu tempo
linguas, philosophia, jurisprudencia, theologia, physica,
historia. E, deve dizer-se, em todas as rnaterias mostrou-se
superior. Sabe-se tambem que tentára compõr uma lingua
uni versaI para uso exclusi vo dos sabios, e que entreteve com
Bossuet lima correspondencia seria, no intuito de chamar os
protestantes da confiBsao de Augsbourg ao g'remio da Igreja
catholica, mediante diversas conces:;;õe. Depois de haver
viajado pela Hollanda, Inglaterra, Italia, França. relacio
nando- se com os homen mais distinctos de seu tempo,
fixou-se em Hanover, onde morreu. Membro da Sociedade
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Re:!l de Londres, da Academia das 8ciencias de Pari, fundou
a Academia de Berlim, da qnal foi o primeiro presidente.

As priucipae' obras de Leibnitz são: 1.0 E'tuuo de Theo·
dícéa, escl'irtos em francez para refl1t'lr as objecções de BHyle
contra a PI'ovidencía; GS Novos egtudos sob1'e o enlend,í
mento hunwno, tambem escI'iptos em frauce?, onde o antor
acom p1.lnha Locke pa so a passo, combftteudo-lhe as theol'Ías
sobre a origem de nos~os conhecimentos; innumel'as cartas,
endereçadas as persooag'ens mais importante' da Europa;
varias Jpusculos latino" e .fl'a.ncezes, entre o::; qllaes é dign.()
de menção o que ~e intitula lflonaclologilt.

Sua Jout1·ína. Leibnitz preteude sobretndo combater o que
julgava erroneo em Deacarte , Locke e Spinosa. Seu ensino
pód ser reduzido.a tres p0otOS pl'incipaes : theGria do conhe
cimento; theoria das monada'; theodicéa.

Th~oria do eOllalliecimento.- Os sentidos, diz
Leibnitz, eja qual for iSl:'1l papellla orip-em das idéas, nã
nos podem dar noções absül1tas e llniversaes. E tas sao,
pois, innnlas, sem que tenhllmos consciencia. dis o, pouco
mui::; ou metias como as veias de 'nm marmore que se occn tam
deb, ixo c1fl Ruas p['im[~inl8 a::;perezas, Silo deaprendid.a,
postas á luz pela act~vidade da in teU ig-encia, e devemo::; cor
rig'Íl' o principio de Aristott::1es: nihil est in intellectl)" etc.,
completando- com as seguinte' palavras: nisi ipsi intelleclus.
Todas as verdades e toda. a Cf'rteza fundam-se nos dous prin
cipios de conll'adição e de razão sttf!iciente. O primeiro para
as verdades Deces~arias; o segundo para ~s verdade expe
rimentaes. Em virtude deste ultimo prin ipio, todos os seres
fiuitos e contlng ntes se acham restituídos ú. sua verdad~ira

origem, D~us, 'er llecessario e monada absolut'). São refu
tados deste modo Locke e Spinosa.

TlIleQwia das IllOnaQUas. -A experiencia nos põe qno
tidiauiLlllente eru presença úe seres com postos. Lf)g'o, diz
Leibnitz, devem existir' snb:,tauciaiS simples, isto é, monadas
(novas nnidades) ; porque todo composto é formado de ele
mentos ~imples. Esta::; Illonadassimples, e, pori'so,illuossolu
veis, 6 podem receber a existencia pela cre!lção, e perdel-a por
um acto de aniquilação, D mais, não podendo as substancias
sim pIes 'er modificadas exteriormente, em razão de sua
simplicidade, possuem em i me'mas seu principio de
flCÇão, e são dotads.s de vida e actividade proprlHs. Fillí\.l
mente, essll.S munadas, para ~ereJU distiuctas umas das outras,
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devem ter certas propriedades especiaes ; porque, diz Leibnitz,
não ha ser inteiramente semelhante a outro. Ora, eEsas proprie.
dades não são materiaes, pois que as manadas são simples.
Logo deve-5e-lhes admittir qualidades immateriaes. Leibnitz
denomina taes propriedades; apercepções e appetições. A ape?'
cepção designa o estado intimo da monada, e ti appetição, o
principio de actividade pelo qual ella se esfol'ça constante
mente por se modificar no interior. Dahi, esta definição: a
substancia, ou monadq" é uma força; poder-se-hia dizer um
automato espi?'itual.

Classificação das monadas. Silo as manadas umas mais
perfeitas que outras. Na summidade está Deus, principio de
tudo, monada infinita e primitiva. Abai,xo estão mon~das de
rivadas e finitas, diviaidas em tres ordens, segundo o gráo
de sua apercepção. No primeiro degráo estão as manadas cuja
apercepção é inconsciente e cuja actividade está como que
adormecida; é o reino mineral. No segundo degl'áo eEtão as
manadas cuja apercepção tem uma certa consciencia de si
mesma. Mas essa consciencia é confusa e a forca de taes mo
Dada actúa como em uma especie de sonho'; é o reino
animal. No terceiro degráo estão as manadas que têm plena
e distincta consciencia de si mesmas. Sua actividade está em
perfeito estado de vigília, e por conseguinte, livre. São as
almas racionaes e os espiritos.

Acção das monadas. As manadas não podem actuar f6ra
de si mesmas. A acção reciproca que e11as parecem exercer
uma sobre outra é apenas apparente e ideal. Todavia somos
de ordinario enganados por. essas apparencias; porque as
modificaçoes internas de qualquer monada estão tão bem har
mpnisadas com as dlis outras, que. todas parecem produzir.se
por uma' acção mutua e reciproca. A razão d~ste accordo
acha-se em uma lei universal, estabelecida por Deus, e que,
por isso, traz o nome de harmonia preestabelecida. A união da
alma e do corpo fornece 11m exemplo frisante disso. Ora,
como essa harmonia universal estabelece entl'e as manadas
relaçoes mutuas e constantes, em virtude das quaes cada uma
deve experimentar a repercussão de tudo que impressiona as
outras, Leibnitz conclue que toda monada é um corno que
espelho universal, que ?'eflecte todas as outras e as contém em
sua unidade. E', pois, a monada a rep?'esentação em minia
tura do universo inteiro.

A theoria das manadas é, em parte, dirigida con tra Spinoza,
que não admittia senilo uma unica substancia; em parte,
contra Descartes, que negava ás substancias qualquer acti-
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vidade, e fazia consistir a essencia da materia na extensilo.
Em suas diversas obnis, Leibnitz tambem sustenta que a ma·
teria é divisivel ao infinito; que o vacilo não existe e nem
póde existir em parte alguma da natureza; que (l espaço reol
é infinito em extensão; que a continuidade, i to é, a ausen·
cia do vacuo, não existe ti1ü ~ómente nos corpos e no espaço,
encontra-se tambem na hierarchia progressiva dos seres, que
se sobrepõem uns aos outros sem solução de continuidade.
« Natu?'a non facit salt1,/,m», repete Leibnitz. Esta continuidade
no progresso vai ter ao melhor mundo possivel.

Theodieéa.- A existencia de Deus demonstra-se pela
necessidade de uma causa' primaria, existindo por si mesma, à
se; -pela natureza das idéas absolutas, que não podem subsistir
objectivamente senão em uma substancia absoluta como
aquellas. Estas duas provas assentam no principio de razão
sufliciente. O principio de contradicção fornece-lhe uma prova
deduzida da idéa do infinito: O infinito é passiveI: logo
existe. Tal é o seu argumento.

Creação e P1'ovidencia. Deus não era livre para crear,
porque é melhor que o mundo exista. Determinou-se a pro
duzir este mundo pela propria perfeição das creaturas que
tirou do nada; pl)rque a liberdade divina não é indifferente,
no sentido indicado por DescarteR. Deu..:, quando obra, de
termina-se sempre por um mot.ivo e uma razão sufliciente de
obrar. Log'o, o mundo que elie escolheu e creou é o mais per
feito dos mundos possiveis. E' a theoria do Optimismo, in
ventada para resolver as objecçoes de Bayle contra a Provi
dencia e a existencia do mal. O mal metaphysico, diz Leibnitz,
nilo é mais do que o limite essencial a todo o ser crendo. O
mal physico é, nilo raro, exagerado por nossa imaginação, é
muitas vezes o resultado de nossas faltas; tral1sforma -se or
dinariamente, e;.torna-se um bem de ordem superior. O .mal
moml é a. conseq uencia possivel e natural de nossa liberdade.

Jl.pl·eeia~ão.-Aphilosophia de Leibnitz encerra um
grande nnmero de verdades, de envolta, porém, com graves
erros. Elle nilo comprehendeu a natureza da libe1'dade, que
consistiria, a seu ver, na simples espontaneidade da activi
dade voluntaria, determinando-se sem pre segundo a prepon
derancia dos moveis. Em uma palavra, para Leibnitz, a li
berdade não é a faculdade activa e intema de escolher;
existe, desde que nilo haja constrangimento ext,eríor. O Jan
senismo nilo diz aliás outra cousa. Seu systema das manadas
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quasi que nega a realidade das substancias mate1'Íaes e conduz
ao idealismo. Sua definicão da subslanr;ia confunde as
nocu"s de no tancias de 'fol'ca. Demais, recusa ás sllb·
sta"ocias cre?das toda actividide externa. Sua haTmonia
pTeeslabelecida é uma bynothe'e brilhante, mas sem provas,
Destróe a libel'dade humana e não explica a união da alma
e do COl'pu. Seu oplitnismo aniquila li liberdade de Deus;
porquanto l1eus deve, segundo Leibnitz, crear e esco.'
lher o melhor, e não poderia crea.r um mundo mais per·
feito que o mundo actual.
. Leibnit% tambem teve di.scipulos. São o:; p~incipaes: Thoma·

sitLS, nascido em Leipsick em 1655 e fallecido em 1728. ;:leu
pai fora professor de Leibnitz. Wolf, nascido em Bl'eslau, em
1619 e fallecido em 1764, correspondente e alU!g"O de Leibnitz.
Seu principal merito é haver sabido encadear bem o conjuncto
ele uas theorias, que aliás colhêra ioteirumente de seu mestre.
iJoscowich, jesuita dalmata, nascido em Ragnsa, em 1711,
um do mais alltorisados def nsores das m01Ul~las; pJrquanto
c01'l'ig'iu e 1O~lhol'oU esta theoria, snppril1lindo () determinismo
universal, a harlllonia preestabelecida, e substituindo as aper
cepçues e appetições da monada. por forças repulsiva.> e at
tracti va".

4,° @nb'os pbilo§l6Iah~.§fi iadlos a Dc§caa·tcs.
-São: Pa 'GJ.I,I, Huet, 13os"net, Féuélon, Al'OuulJ, r icole, etc.

Pa§ca .- Nascido em Olel'l.núnt, em 1023, e fallecido
em Pal'is, em 1662, é celebre pelos seus Pensamenlos e
SlI<lS Provinciaes, com .i ustiça cOO'oom inadas as JIenti1·osas.
Talllbem eompoz Opuscutos philosophicos. Pascal é antes um
adversario do que nm discipulo de Oesl3artes; 11· até quem
injusta lente o con'idere uma e:;pecil3 de sceptico dominado
pelo mysticismo.

Sua dout1'ina, Pascal admitte a certeza d(:l, verdade e a
po "ibilidade radical de conheceI-a; mas su tel1tt~ que o
humem, deó'l'adado pelo peccado original, nã.o póde nem
demonstl'al·a a si mesmo, nem aos outros. A seu ver, o
conhecimento da verdade seria o frncto da fé. Esta me~ma

é o resultado de nma inspil'ação immediata e de uma como
que intuição intim'] de Deus, cujos vestigios se deixam per
cebeI' por toda parte em a natureza humana e na historia.
Ol'll acrescenta P;lscal, estes vestígios de De'ls, mui patentes
para autol'isar as negaçue" do atheu, não bastam par,~ dis ipar
a duvidas do ceptico, de sorte que, se a natureza confunde
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O pyrrhonico, a razão humilha por sua vez o dogma tico.
Quanto ás sciencias, segundo Pascal, u::nas são os objecto:;
da mem01'ia, e dependem da au toridade que lhes é regra
unica. Síio a geographia, as linguas, a historia, a theoliJgia.
As outras, C0!l10 as mathematicas, a geornetr'ia, etc. per
tencem á 1'azão, são adqlliridas pelo raciocinio e progridem
com a humanidade, que se deve con:;iderar como um só
homem aprendendo todos os dias alguma cousa.

Duet.-(Bispo de AVl'anches 1630 -17:21.) -·Como Pascal,
Huet perseguiu a razão humana e aCCGsa- a de impoten te.
Esta impotencia, diz Pascal, é accirlental e procede inteira
mente do peccado ol'igin':l.l. E' natural e radical, diz Huet;
só a re'felaçãO e a fé podem dar-nos a certeza. Para. atacar a
razão, serve-se Hnet das objecçües que lhe Illinistra Sexto
Empirico.

Bossllet.- Nasceu em Dijon, em 1627, e morreu ~m

Paris, em 1704. Sua doutrina philosophica acha-se contida.
no Conhec'imento de Deus e de si mesmo, no T1'atado do
livre a1'bitrio, em um breve T1'{J,tado sobre as causas e na
sua' Logica, composta segundo o plano dos antigos. Bos
suet é mais discipulo de S. Thomaz, da escolastica e de
S. Agostinho, do que de De:3ccntes, do qual quasi nada
colheu, á excepção de uma parte de sen methodo, e cujas
tendencias, e mesmo algumas theorias, combate freq uen
te.:nen te.

Fénélon.-Nascido no castello de Fénélon, em Perio'ord,
em 1651, morreu arcebispo dp. Cambrai, em 1715. Suas obras
philosophicas são o Tmtado da existencia de Deus, e Ca1'tas
sob1'e dive?'sos asswnptos de metaphysica e de 1'eligião. Fénélon
aceita pauco mais ou menos a duvida methodica de Descartes
e desenvolve-a largamente. Como este, toma pai' criterium 1\

e.videncia, demonstra a existencia de Deus pelas idéas, e
expüe essag provas com adrnit'avel c1ll.rezi'l. Fénélon é, país,
discípulo de De~cartes, no fundo. E', porém, di. cipulo IUde
pendente; porquanto nã.o só não rejeita as prov~s phY!'licas
da existencía d~ Deus, como tambem não aceitH. todos os prin
cipias do mestre.

AI"uanld.-Solitario de Port·Royal e jan enist<~ 81'uente,
na eeu em Paris, em 1612, e morreu em Lie')'e, exilado, em
1694. Compoz, com icole, uma logica, conhecida sob o
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titulo de Logica de P01't-Royal, e mais um Tratado sob?'e as
ve1'dadeiras e falsas idéas, no qual sustenta, contra Male
bnmche, que não percebemos os corpos em Deus, mas nos
proprios corpos e directamente, Nesta. controversia sobre A.

natureza das idéas, aflirmava Al'Uauld como incontestaveis os
pontos seguintes: idéa e percepção são a mesma e uuica cousa
com referencias diversas: a idéa refere-se ao objecto conhecido j

a percepção ao acto subjecti VI) de conhecei'. As idéas não são
fórmas separadas que representam os objectos; são esse
mesmo objecto, presente ao espirita. R' em n6s, e não em
Deus, que conhecemos as verdades absolutas. Conhecemos os
corpos nos proprios corpos.

A Logica de Port-Royal inspira-se nas idéas de Descartes,
sobretudo no ponto de vista do methodo; afasta-se na q u.estão
da origem das idéas, na qual s6 se admitte a faculdade na
tural de produzil-as por occasião das sensações. Demais, são
conservadas a antiga divisão e um certo numero das velhas
questões de logica.

Nicole.-( 1625-1695.) Deixou Estudos de moral, mais
estimados do que merecem, e trabalhou com Arnauld na
redacção da Logica de Porto Royal. Foi eUe quem itroduziu no
curso da obra exemplos moraes e observações ordinariamente
mui justas.

CUdWOI·tlt.-( 1617 - 1688. ) Duas idéas resumem sua
doutrina; encontram-se em sua obm principal: ú Verdadeiro
systema intellectual do univel'so. A Philosophia está subor
dinada á Revelação, á qual unicamente deve a força que tem.
Todos os ~el'es são unidos e conservados por forças latentes,
mediadoras e plasticas, instrumentos da inteUigencia divina.
(Cf. Franck, Dict. des scienc. philos.)

Euler. - (1707 -1783.) E' muito mai~ mathematico do
que philusopho. Em suas Ca1'tas a uma p1'inceza, ensin:a o
systema do influxo physico, a respeito da união da alma e do
corpo. Euler pertence á philosophia aUemã do seculo XVIII.

NewtoD.- Nasceu em Cambridge em 1642 e morreu
em 17'27. O Sensualismo havia invadido a Ingluterra depois
de Bacon e de Locke. Operou-se uma reacção. Foi Newton
um de seus pdncipaes chefes. Quando moço, estudára Des
cartes, cujos principias metaphysicos sempre conservou, Mas
em suas pe quizas physicl:ls e naturaes observou o methodo
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experimental, tão preconisado por Bacon. Deilt'arte Newton
póde ser considerado como um concilifldor entre Bacon e Des·
cartes. Suas idéas foram desenvolvidas principalmente por
seu discipulo Samuel Olarke. .

Clal"ke.-( 1675 -172.9. ) Em sua Theodicéa, na qual se
propõe refutal' Hobbes, deixa Clarke de lado as provas à pDS.~

te1'iori da existencia de Deus, e atêm-se unicamente aos
argumentos metapbysicos. Um, sobre o qual insiste, foi
materia para longa controversiaentre el1e e Leibnitz. Con
cebemos uma duração e um espaço sem limites. Ora, attri
bntos infinitos req uerem um sl),bstratum dé:l mesma natureza,
isto é, um ser infinito, Deus. Nesse ponto Olarke engana-se,
e confunde a duração e o espaço ideal com a eternidade e a
immensidade divina. Em seu Disc'/),1'so sobre a lei nat'U1'al
refuta a moral egoistica e sensual de Hobbes.

Jorge Berkeley.- (Bispo anglicano de Oloyne Ir
landa.) Nasceu em· 1684 e morreu em 1753. Continuou a
reagir vigorosamente contra o sensualismo, mas cabia em um
erro capital: o idealismo abaoluto. Nesse intuito, refutou
alternativamente a tbeoria das imagens internas de Locke,
a propensão invencivel de Descllrtes para acreditar na reali
dade dos corpos, e a bypothese de Malebranche que nol-as
faz perceber em Deus. Tres idéas constituem a essencia de
seu systema: a doutrina das percepções adquiridas, a nãu
existencia das idéas abstractas, a não exterioridade dos ob
jectos per·cebidos por nossos sentidos. •

Em sua Theoria da visão, s"ustenta que a parte mais im
portante de nossas percepções, como a exterioridade, a dis
tancia, a gl'andeza, não são percepções directas, mas jnizos
ou ainda conclusões rapidamente tiradas. Em seu Tmtado
sob1'e os principios do conhecimento humano, pretende q I) e
todas as noções geraes nilo são, na realidade,. senão idéas
concret9.S de objectos individuaes. E' o mais absoluto nomi
nalismo. Nos Dialogos d'Hylas e de Philonoüs, ensina que
nossas sensações são a obra directa de Deus, que as im prime
em nós, sem a intervenção dos corpos. E' o idealismo.

5.° Alguns secepticos do seculo XVII.- Ci
tam-se Lamothe Le Yayer e .Bayle.

Lamothe le Vayel-.-(1588 -1672.) Foi nomeadopre·
ceptor do irmão de Luiz XIV, O duque de Orleans, e buscou,
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em todos os seus escriptos philosophicos, derribar os fllnda,
mentos da certeza, Sen fim, dizia elle, era firmar melhor a
fé e a revelação.

Dayle. - (1646~1'i06.) ascido no condado de Foix, de
pai protestantes" fez-se catholico em Tolosa e tornOll'-se
prote",tante em Genebra. Formado na escola de Montaigne,
lido por elle as,iduamente, Pedro Bflyle s6 visava um fim:
amontoar duvidas em torno de cada verdade. Eu sou, dizia
e11e, como Jupiter, reuno as nuvens e encubro o sol. Por isso
vemol-o constantemente, i:lobretudo em seu Dicciona'rio histo
1'íco ec1'itico, deliciar-se em desen voher sobre toda a ordem
de questões os argumentos mais contradictorios, e de prefe
rencia os que combatem a verdade relig·íosa. Quando chega
a concluir, o que é raro, é sempre para afE.l'mar o falso. ou
para formular uma duvida.

ARTIGO TERCEIRO

PHILOSOPHIA. DO SECULO XVIII

§ 1.0 Philosophia franceza no secuIo XVIII

Seu elu·aete.·.- O senso commum arvorado em pri
meiro criterio, em vez da evidencia racional; nada ou bem
pouco de theologia, nem de !TIetaphysica propriamente dita;
muita ideologia sensualista, analyse logica e grammatica
g'eral; moral toda psychologica; tentativas aventurosas de
pedagogia, de politica e de economia social, eis, pouco mais
ou menos, toda a philosophia do seculo XVIII. São lidos: Con·
dillac, Loke, Adam Smith, Th. J1.eid, o Contmcto Social, a
Encyclopeclia,. motejadas a escolastica e a metaphysica do
secuio precedente. « Os homens, diz Tenneman, chamados
philosophos nesta época em Frllnça, esforçavam-se por fazer
prevalecer a liberdade de pensar. Dominados, porém, por fei·
....olas disposições, s6 del'am credito a doutrinas sem valor,» (1)

(1) (( Sabeis o que são os pbilosophos, acrescen ta Horacio Walpoole,
e o q~e SIgnifica esta palavra aqui? Em primeiro logar, comprehende
qua 1 todo o mundo; cm seguida, designa gente que se declara inimiga
ao papIsmo, mas que, na maior parte. tem por objecto o derrubamento
de toda a religião.» (Cm'tas e cOl'l'espO?ldencias. ) A sentença é justa, por
que os bClmens a que se chamava philosophos no secn.lo XVIII tiveram
apenas um alvo: arruinar toda a autoridade religiosa e civil.
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Entre os philosophos ft'ancezes do XYIII seculo, uns s110
moralistas; outros principalmente politicos; muitos mos
tram-se antl-christãos.

r. hiilo§opbos ill4P1ioAdisio,s.-São nota veis : Con
dillac, HeI vptius, Holbach, etc.

CondiUae.-Foi o vnlgal'Ísador (10 S oSllalismo, aou
tri na domillan te uedsa época. Já fallámos a seu respeito.

cRvetíus.-(Paris, 1715-1771.) Rico e elegante finan
cfliru, Helvetius convidava para sua lDesa os phitoso[Jhos de
sen tempo e ínspü·ava·se de suas doutrinas. Abandonon seu
CH.rgo ue arrenuatarlo g'eral, para dedicar.. se inteiramente á
Phi1osopl1ia. Todas 8S dilas idéas achall,-se re3umid.as em uma
obra intitulada: Do espi?'ilo.( De l'Esp?'it), na q11al en'inu,
eUl me.taphysÍca, o ma.teriali mo; em moral, o egoísmo bem
entendIdo; e chega até o ponto de sustenta]' que o homem e
o animal differem ape as pela org-anisação physica. Helvetiu~

teve por discipulo o mHrqllez de Saint-Lambert ("1717-1803),
o qual, em sen Catechisrno universal, dRfini II o homem:
«~lassa organisada e .sensivel, que recebe o espit'ito de tudo
que a cel'ca e de suas necessidades.)

o bl'u'ão tI.C Dolbac.-NHsceu no ducado de Bade, em
17~3. e féllleceu em PU1'jS, em 1789. Foi ainda mais radical
que Helvetins, e mostrou-se sempre apo::ltolo audacioso do
utheislDo. D orig'em obscura e possuidor de uma grande for
tu na, \~omo HeI vetiu', rt'lluia em sua casa o~ homens inel i
g-io o da. épl)c~, e foi, pGr is'o. cognominado o ~Io?'domo

O[ctitre d'holel) da Philosopl1ia. J. o seu s'!Jstema da nattt1'eza
sustenta que !lO mundo só ha ill'lteria e movimento. Esta ma
teria é eterna; o movimento lhe é essencial, e produz, ao
desel1volvel'-se, todo:'1 os factos intel1ectuaes e morae.. Eota
obra, no dizer de Villemaio, é.escripta de um modo f(\lso,
pedantesco, abstracto e violento ao mesmo tempo.

LalJl1lctt.oic. - Medico philosopho, naecido em S. MaIo,
em 1709, morto em Berlim em 1752, professou o mais abjecto
materialismo, qual o indicam os titulos de snas obras: O
homem planta, Ohomem maqtbina, etc.

II. i&Uosopbo§ poHíicos.- Podemos citar Mon
tesquieu, J. J. H.osseau, TUl'got e Condorcet.
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Jllontesquieu.- Nasceu perto de Bordeaux em 1689
e morreu em Paris, em 1755. Publicista e philosopho, Mon
tesq uieu é celebre pri nci palmen te pelo seu Esp?'it des lois, no
qual passa em revista todas as nações vivas e mortas, para
julgar seus governos e suas instituições. Esta obra, elogiada
dema~iadamente por uns e depreciadissima por outros, é cheia
de erudicção, de ponderações profundas e lumin03as, pensa·
mentos novos e de peso, excellentel'l refutações de paradox.os
em voga. Mas encerra tambem graves erros, ou prop~sições
arriscadas, inducções incompletas, que transformam com
muita facilidade os factos em principios. Em particular o
autor exagera a infiuencia dos climas, dos meios e das causas
pLysicas sobre a moralidade e a relig'ião dos povos, e não faz
grande cabedal das causas moraes e peE'soaes.

Distingue quatro especies de governos: o despotismo, em
que o soberano s6 tem por lei sua vontade, e o povo o terror
POl' moveI; a mona?'chia, em que o soberano governa segundo
as leis, e os subditos são guiados pela honm; a ?'epublica,
em qne os cidadãos são ao mesmo tempo soberanos e subditos,
e se deixllm governar p.elo estimulo da virtude politica; o
govérno mixto, isto é, representativo, em que, como na In
glaterra, os tres poderes se acham separados, e se contra
balançam uns aos ourrus. E' o governo preferido e exaltado
por Montesquieu. Entre as reformas que elle propunha, releva
assignalar a abolição da tortura, a instituiçãO do jury, a mo
deração da penalidade, a to!eran(~ia. religiosa, etc. Foi ene
quem disse essa phras~ depois tão citada: « Cousa ;tdmiravell
A religiãO christã, qne parece ter POl' unico fim a felicidade
da vida futnr,a, constitue ainda a nossa felicidade nesta vida.»

Montesquieu morreu em sentimentos christãos, e fez, antes
de receber os derradeiros sacramentos, todas as .retrataccões
que lhe feiram pedidas. (Of. Feller, Dic. Hist. •

João Jacques Rousseau_-(Genebra, 1712-1778.)
Espirito sonhador e pal'adoxal, foi o apostolo da moral
do sentimento e da educaç!o sem religiao, no seu Emilio.
Dei ta em religiãO, prodamou, em politica, a soberania do
povo, e ensinou, no seu Contracto social, que a autoridade nada
mais é que um emprego confiado pela nação a delegados, que
podem ser sempre destituidos á ,vontade.

TUI-got. - (Paris 1720 - 1781.) Foi alo-um tempo
alumno de S. Sulpicio. Economista celebre, s~as theorias
cheias de arrojo deram assumpto para vivas discussões. Na
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Enc'!Jclopedía publicol1 di versos artig'os philosopbicos, e
morreu sem coqfessor.

Condol'cet (marquez de).- (1742 - 1791. ) Manifes
tou-se partidario das theorias economicas de Tnrgot, e sus
tentou, por conta pt'opria, o Prog7'esso índefinido da huma
nidade, o qual deve ser realisado pela ig'ualdade das nações
entre si, e pelo fim de suas lutas, pela igu~ldade progressiva
das riquezas e da instrucção pessoal, etc.

UI. Philosophos anti-chl'istãos.-Citaremos Vol
taire, Diderot, etc.

Aruet Voltab'e.-( 1694 - 1778". ) Espirito sceptico e
zombeteiro, encarnicou-se durante toda sua vida contra a
religião christã e a' divindade de seu fundador. Compoz um
Díccíonario pnílosophíco, em que são atacadas todas as dou··
trinlls que servem de base á religião e á ordem social. Con
tribuiu para vulgarisar-se em França o sensualismo de Locke ;
mas tambem se lhe deve haver feito conhecer a seus contem
poraneos as bellas theorias de Newton, e ter sustentado com
muita energia, em seu Díccíonario, a theoria das causas (inaes.
Victor Cousin di7. de Voltaire: «Façamos-lhe a j llstiça de
que em seus peiores dias Voltaire nunca du vidou de Deus,
e admittiu mesmo a liberdade. Mas a duvida fatal de Locke
sobre -a espiritualidade da alma seduziu-Q por uma falsa"
apparencia de senso commum. A que excessos não o con·
duziu o deploravcl sestro de gracejar de tudo I As duas
obras mais originaes de Voltaire são dous crimes para com
a França e para com a humanidade. UmR. póde apenas ser
mencionada; a outra é um pamphleto, .. dictado talvez pelo
desejo unico de escarnecer do optimismo .•. Que vergonhosa
resposta lá theodicéa de Leibnitz 1. ,. A alegria de Candido
é mil vezes mais amarga do que a tristeza de Pascal •..
Locke teria repellido esse li vro com horror.» (Híst da
Phílos .)

Didel'ot, - (1712-1784) d'.tl.lambel't (1717-1783.)
- Presidiram á redacção da Encyclopedía, na qual rellla o
mesmo espirito irreligioso. Cerca de cincoenta escriptores nella
collaboraram. «Só tinham de commum, diz M. FI'. Riaux, uma
grande independencia de "espirito. Mas d'Alambert e Di·
derot reviam todos os artigos. Todas as sym{iatuias de Diderot
são pelo sensualismo inglez, e sobre tudo pela moral e pela

lJ-l\:IT, Philoaorhill. T. 1I.- 26
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poli tica desta escola... A moral da Encyclopedia é na es
seneia a moral do interesse (e do prazer) ... No artigo im·
mortalidade, Diderot guarda silencio mui significativo sobre
a 'vida futura. Para elle Epicuro é o unico d'entre os philo
sophos antigos que soube conciliar a moral e seus preceitos
com os appetites e as verdadeiras necessidades da natureza ...
Nas questões de esthetica. a noção do bello se resolve na de
relações (de numero, dé extensão, de profundidade, etc.)
Outrosim, para ·Diderot não existe bello absoluto. (Dic.
das scienc. philos.)

Volney (Chassebceuf, conde deVolney. (1757-1820.)
Erudito e philosopho, é celebre por sua.s Ruinas; onde ataca
a religião e por ou tras obras, em que exalta a moral da
r.onservação pessoal. Para elle, o bem é a vida; o mal a
morte; .a virtude a arte de conservar a saude. « As Ruínas,
diz um critico, suo uma obra pretenciosa, declamatoria,
fria e enfadonha, principalmente anti-religiosa, e quasi
esquecida hoje em dia. »

§ 2.° Philosophia ingIeza no secuI0 XVIII

No seculo XVIII, a philosophia ingleza pareceu querer
reagir contra o sensualismo de Lock e a moral egoistica
de Robbes. Tomou tres caracteres: sceptica com Rume, foi
moralista com Adam Smith, e psychologica com à escola
escosseza. AcompanhaI-a.hemos sob estas tres fórmas :

r. Fót'ma sceptica, -Isaac Newton, Clarlce e Ber
keley, que citámos entre os discipulos de Descartes, pertencem
tanto ao seculo XVII quanto ao seculo XVIII. Não haviam
aceitado as doutrinas sensualistas de Locke, das quaes ti
rára Berkeley o idealismo. Rume deIlas fez sahir o see
pticismo universal. Já fanámos dos tres primeiros. Resta-nos
dizer uma palavra a reilpeito de Rume.

David Hllme.- Nasceu em Edimbourg em 1711, e
morreu em Londres em 1776. Suas principaes obras são:
um Tmtado sobre a natu1'eza lnl,mana, Ensaios momes e
politicas, uma Histo1'Ía de Inglaterra, cheia de preconceitos
protestantes.

Dout1'ina. Hume tirou seu seeptieismo de duai! theorias
sensualistas: a origem sensivel das idéas, e as imagens in
termediarias. 1.' origem: 01'igem. das idéas. Se todas as
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idéas procedem dos sentidQS, diz Rume, o e3pirito humano
não póde ter li 110çá'> de causa; por isso que os sentidos nos
fazem perct}bar uma relação de successão e nunca uma re
lação de causalidade. Logo, cumpre rejeital' a idéa de callsa
como não real. 2.' origem: Imagens intermedia?'ias. Se não per.

o cebemos directamente nem espiritos, nem corpos, mas só
ment~ as idéas ou imagens que os represent3m, como afian
çaremos que estas idéas ou imagens são conformes a seu
objecto? Logo, ningu€lm' póde estar cel'to nem da existencia
dos corpos, nem da dos espiritos. Logo a idéa de substancia
não é mais real que a de causa. Dissemos, na Psychologia e
na Ontologia, o que se deve pensar a respeito da theoria. de
Rume. Acrescentemos que Hume passa por ser o fundador
da psychologia experimental em Inglaterra, e de quem
Stuart-Mil I, para apoiar seu positivismo, aproveitou uma
parte das doutrinas.

II. Fórma mOl'alista. - Quasi na mesma época,
outros philosophos, certamente aborrecidos de taes discussões,
e de suas consequencias fataes, occuparam-se quasi ul1ica~

mente de moral, para salvaI-a. do naufragio universaI. Ci ta
remos o conde de Shaftesbury, Wollaston, lIutcheson, Fer
guson e Adam Smith.

Shaftesbury.- (1671-17i3.) (1) Começára. esse movi
mento moralista em suas Investigações sob?'e o me1'ito e sobre
a vi?,tude. Seu systema de moral, mui defeituoso, tem por
base as affeicções sociaes e a satis(acção inte?'io?' da consciencia.
Demais, deve-se cemurar a Shaftesbury haver fallado da Re
velaçllo e do Christianismo com insulto e desprezo.

Wollaston.- (1659-1724.) Occupa-se sobretudo de
moral. Faz cOllsistir a virtude l1a verdade e o vicio na mentira,
confundido assim a intelligencia com a v.ontade e o verda
deiro com o bem.

Hutclteson. - (Irlanda, 1694 -1747 ~) Deu este por
base á moral as inclinações benevolas, o des~nte1'esse dos actos
e o senso m01'al. Um acto é bom ou máo, segundo somos
agradavelmente ou pe7.arosamente affectados, produzindo-o.
E' o sentido ou sentimento moral que distingue o mal do
bem, e os actos desinteressados dos actos egoisticos. Em

(1) Shaftesbul'Y e Wollaston pertencem antes ao seculo XVII.
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politica, sustenta que a autoridade origina-se do accordo dos
cidadnos, e s6 é ligitima quando sanccionada pela vontade
popular: « Nunca houve, dizia e11e, magestade pela graça
de Deus .•. »

Adam Fergllson.- (Edimbourg', 1724 -1816). De
fendeu e desenvolveu o systema de Hutcheson, em. suas
Instituições de philosophia moral e em seus P1'incipios das
sciencias momes e politicas. Ensina que a vontade humana
p6de ser dominada por tres leis: pela lei de conservação,
se procura seu proprio bem; pela lei da sociabilidade, se
quer fazer o bem de outrem; pela chamada lei de estimação,
se prosegue o que é bom em si. A primeira lei é egoistica ;
as outras duas são o fundamento da verdadeira moral, e pro
duzem a virtude.

Adam Smith. - (Glascow, 1723 - n90). Foi ao
meSJ;IlO tempo economista e philosopho. Em sua Theoria dos
sentimentos m01'aes, modificou um pouco a moral do senti
mento, e deu-lhe por principio, não umél impressão de prazer
ou pezar inteiramente pessoal, mas a sympathia, isto é, a
tendencia que nos leva a nos harmonisarmos com os senti
mentos de nossos semelhantes. A regrA. fundamental da
moral foi, portanto, assim estabelecida: Cumpre proceder de
modo que os nossos semélhantes possam sympathisa1' com
nosco. As acções de outrem são boas ou más, segundo nos
fazem experimentar a n6s, espectadores desinteressados, um
sentimento de sympathia ou de antipathia. Para' ju,lgar
nossos proprios actos, basta apreciaI-os como o faria um es
pectador imparcial. Já dissemos o que se deve pensar desta
theoria.

Os philosophos inglezes de seculo XVIII tiveram razão para
reagir contra as theorias egoisticas de Hobbes; commetteram
o erro de querer dar por base á moral principias sensualistas;
porquanto os motivos sensiveis das acções, jamais constituirlto
uma 'razoavel moral. Muitos d'entre elles o haviam compre
hendido, por exemplo, Ricardo P1'ice (1723-1791), queten
tára fundar a moral em principios racionaes. Foi a is~o que
se applicaram principalmente os chefes da Escola Escasseza.

III. Fórma psychologica.-Escola Escosseza.
-A Es?ola Escosseza pro~~z-s~ a combater ao mesmo tempo o
sensualIsmo e a moral utI1ltana de Hobbes. São sells prin
cipaes chefes Thomaz Reid e Dugald-Stwart.
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Thomaz Reid.- (1710-1796.) Nascido em Strachan.
na Escossia. s uccessivamente professor em Aberdeen e
Glascow. fundou Th. Reid essa escola Escasseza. cuja influen-·
cia se faz sentir ainda hodiernamente. Suas theorias philoso
phicas acham-se reunida3 em seu Ensaio sobre as faculdades
intellectuaes e activas do espi?'ito humano. que Th.. Jouffroy.
traduziu para o francez. .

Doutrina. A philosophia deve estudar antes de tudo a alma
humana. A razão o quer. e é conforme ao axioma dos antigos
rvwOt aõC(u'tÓv. Ora. este estudo não deve ser feito à priori. mas
segundo a·analyse exacta dos factos. E' a applicação do me
thodo experimental. ensinado por Bacon, á phyeho10gia.

1. o Faculdades intellectuaes.- Thomaz Reid en
numera nove: a percepção pelos sentidos exteriores; a me
moria ; a concepção ou simples apprehensão ; a abstracção. ou
faculdade de analysar os objectos complexos; o juizo; o racio
cinio; o gosto; a percepção moral, que conhece os principios
de moralidade; a consciencia que os applica. Estas nove fa.
culdades são analysadas por Th. Reid com grande agudeza
de observação. Os principios dominantes desta analyse têm
por objecto a ordem de nossos conhecimentos e a natureza de
nossas percepções.

O?'dem de nossos conhecimentos. Segundo Locke e os sen
sualistas, diz Reid, a primeira operação do espirita é uma
simples apprehensão ou idéa. sem juizo. Depois de haver
obtido um certo numero de idéas. o espirita as compara. per
cebe ·em que differem e f6rma o juizo ou persuasão. Ora.
observa Reid. esta explicaçãO é contraria á experiencia. O es
pirita humano, com effeito. começa pela synthese e não pela
analyse. Seu primeiro acto não é uma idéa. mas umjuizo pri
mitivo, sobre a existencia dos objectos que se nos offerecem.
Este asserto de Reid deve ser rectificado. Qualquer que seja a
ordem chronologica de nossas percepções e conhecimentos
espontaueos, a ordem 'logica classificará sempre assim nossos
conhecimentos reflectidos: idéa. comparação, juizo e racio
cinio.

NalU1'8za de nossas percepções. Th. Reid rejeita absoluta
mente a theoria da3 imagens ou idéas intermediarias, e isso
por tres razões essa theoria é aflirmada sem provas; torna
inexplicavel toda percepção exterior; conduz ao scepticismo.
Nossas percepções, acrescenta elIe. attingem directamente
seu objecto, sem o intermediaria de nenhuma idéa ou imagem
separada. Nisso tem elle razão.
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2. o Critel'io de certeza.- Este cri teria é o senso
commum. Devemus entender por isso os juizos espontaneos
que todos possuimos. em virtude de uma propensão na
tural que se manifesta constantemente em nosso modo
de obrar. Perante este criterio, vê-se desapparecer o idealismo,
o materialismo e o scepticismo, porque todos os homens
acreditam na realidade dos corpos, na dos espiritos e na
certeza objectiva e subjectiva. Estes juizos primitivos re
ferem-se, uns,' ás verdades necessarias, outros, ás verdadf!S
con tingentes.

Juizos p?'imilivos sobre ao! verdades necessa?'ias. Th. Reid
os distribue em seis classes differentes. Ha os principias
de g?'ammatica; por exemplo, o adjectivo pertence a um
substantivo; os principias de logica: tuda proposiçãO é ver
dadeira ou falsa; os principias mathematicos: a linha recta
é o caminho mais cnrto de um ponto a outro; os principios
de gosto: a contemplação daquillo que é excellente prodl}'z
em' nós um prazer mesclado de admiraçao; os principios
de moml: uma acção generosa é mais meritoria do que
a unicamente justa; os principias de metaphysica: por
exemplo, as qualidades sensiveis e physicas têm um sujeito
chamado materia, e os factos psychologicos um sujeito
chamado espirita; o que começa a existir é produzido por
uma causa.

Juizos primitivos sobre as verdades contingentes. Th.
Reid enumera doze, d'entre os quaes citaremos os seguintes:
O que é attestado pela consciencia é real. O que a memoria
me recorda é verdadeiro. 03 corpos que eu percebo são'
reaes. Sou verdadeiramente o autor de minhas determi
naçaes reflectidas. Em materia de factos, devemo-nos reporto r
ao testemunho delles.

Observação. E' bem evidente que todos estes juizos,
chamados primitivos, estão longe de ser irreductiveis. Podem
ser facilmente ~eduzidos aos dous principias de contr.adicçãO
e de razllo sufliclente.

3. o Faculdades activas.- As faculdades activaS
alto divididas por Th. Reid em tres principios de acção.:
Os principios mecanicos, que comprehendem o instincto e
o habito. Os principias animaes, qne comprehelldem os
appetites, os desejos, as affeições e finalmente a paixão. Os
principias racionaes, que abrangem o interesse bem entendido
e o dever. O dever é B base da moral. A vontade humana
é sempre .livre para cumpril-o; mas esta liberdade é indif-
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(et'ente, isto é, a vontade é determ.inada sem motivo. O
dever é conhecido pelo senso moral ou consciencia. EStll
senso moral conduz-nos até Deus, principio da lei moral
e remunerador da virtude.

Ap,'eciação. A Escola Escosseza aproxima-se e afasta-se
ao mesmo tempo de Bacon e de Descartes. Bacon serve·se
unicamente da observação externa. Descartes só emprega
a observação interna. Tomam ambos por guia a razão indivi
dual. A Escola Escosseza apoia-se n'!. razão geral e no
sellSO commum; faz uso da obserYação intima e da obser
vaçilo exterior. E ,tu. pl::.ilosophia tem o merito de haver
feito uma analyse minuciosa, exacta. muitas vezes, da psycho
logia experimental. E' censurada com razlI.o por haver des
prezado de mais a metaphysica e nilo ter dado uma SOlUÇãO
precisa ás grandes questües moraes e religiosas.· (Of. V.
Cousin, Philos. Ecoss.)

Dogald Stewa.·t.-( Edimburgo, 1753-1828. )E' de
pois de Reid o representante mais celebre da Escola Escos·
seza. Pouco modificou as doutrinas do mestre e contentou-se
em desenvolver alguns pontos, a sen vêr, de maior impor.
taneia : por exemplo, I). associação das idéas, as qualidades
prima1'ias e as qualidades secundat'ias dos corpos ex.teriores.
As doutrinas da philosophia escosseza introduzidas em França
meditlnte Royer-Collsrd serviram de base aos p~ilosophos

mais celebres deste seculo.

§ 3.° Philosophia allemã no secuIo XVIII

Seus principaes representantes são {ant, Fichte, Schelling.
Hegel, etc. Poder-se·bia tambem incluir ne:ite numero Wolf
e Boscowich e Eule1', porqne, se appareceram antes de K!lnt,
sno sempre philosophos allernll.es do seculo XVIII. Já faLIamos
de Wolf, de Boscowich e de Euler.

r. Emmanllel Kant.-(Konisberg, 1724-1804.) Pro·
fessor durante quasi toda. sua vida, Kant combateu a principio
o sensnalismo de Locke e segu iu fielmente as theorias de Wo lf.
Vieram-lhe ás mãos as obras de Rume, e desde logo appli
cou-se, para melhor refuta-b, em construir nm systema com
pleto de philosophia dogmatica. Formulou para si três qll~S

tões : Que posso eu saber? Que devo f~er? Que posso esperar?
e buscou resolve-las por dous ex.ames criticos : Critica da razão
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purà ; Critica aa 1'azão pratica; e, para complemento scienti..
fico, acrescentou a Thcoria do y"uizo.

1.o Que posso eu sabei"? -:- Critica da I"azão
pUI"a.-Para resolver este problema, Kant estabelece alguns
principios que ajudam li fazer a analyse das faculdades intel·
lectuaes e a formular a critica da razilo. Todo conhecimento
é pmo e à p1'iori ou empyrico e à posle1'Ío1'i. O primeiro
percebe o absoluto e o universal; o segundo, o relativo e o
singular. Os' j\il.izos que exprimem este conhecimento são
analyticos ou syntheticos. Os juizos analyticos enunciam
uma a:ffirmação absoluta: p'Jr exemplo, um circulo é redondo.
Os juizos syntheticos são, em parte à poste1'iori, quando a
experiencia nos ensina que o attributo convem ao sujeito; em
parte Cb p1'io1'i, porque pelo attributo ~ão univel'saes.

Analyse dasCacoldades intellectllaes.-Nossa
faculdade de conhecer comprehende a sensibilidade, o intelecto
e a.9'azão. A primeira é passiva, as outras duas são fac'.lldades
actIvas.

A sensibilidade, que é um conhecimento experimental,
tem por objecto os phenomenos internos e externos. Recebe
as impressoes representativas dos objectos, e os mostra á
alma, sob a fórma de intuições. Nestas intuições sensiveis,
cumpre distinguir a materia e a fórma. A materia é o ele
mento fornecido pela sensibilidade. As fórmas são as leis
necessarias e as condiçõp-s que as dominam. Com effeito, diz
Kan~, estas intuiçOes são necessariamente apresentadas á
alma, ou como existentes fóra della, isto é, no espaço, ou
como tendo logar successi vamente, isto é, no tempo, ou como
se achando simultaneamente no espaço e no tempo. O espaço
e o tempo são, pois, as 'fórmas da sensibilidade. Estas fórmas,
entretanto, não ~ão empiricas, porque precedem ás intuições;
não são abst1'aclas pela mesma razão. Sã.o t1'anscendentes,
isto é, acima de toda experiencia; porque póde·se facilmente
pensar que não existe o objecto sensivel, mas não se póde
pensar que não haja nem espaço nem tempo. Todavia, aCl'es
centou Kant, nada prova que essas fórmas de espaço e de
tempo tenham uma realidade objectiva. São as condições
de nossa sensibilidade, assim como a tela é para o pintor
uma condiçã.o necessaria do quadro. Não podemos saber se
são as condicoes absolutas das cousas em si mesmas. Estas
fórmas estão,' pois, em, nós à prio1'i, e têm apenas um valor
subjectivo. (Cr. FOllillée. Hist. da Philos.)
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O intellecto ou entendimento renne as intuições sensiveis,
e f6rma assim os conceitos e os juizos. O iO.tellecto é uma
faculdade activa, que se exerce por meio de tres faculdades
secundarias: a imaginação. a memoria e a consciencia.
Os conceitos s[o a f6rma das intuições, porque devem pro~

duzir um objecto unico de todas as representações sensiveis.
Em compensação, consti tuem a materia dos juizos. As {M'mas
dos juizos s[o : a quantidade, a qualidade, a relação e a mo
dalidade. Estas fórmas, transcendentes, são aos olhos de Kant
as categorias do intellecto, e se subdividem: A quantidade
em unidade, de pluralidade, totalidade; a qualidade em
realidade, negação e limitaç[o; a relação em substancia,
causalidade, communhão; a modalidade em possibilidade,
existencia, necessidade.

As categorias acham-se reun idas em todos os nossos juizos
e em todos os nossos conceitos. A quantidade; porque todo
conceito tem por objecto a unidade, a mttltiplicidade ou a
totalidade, a, por consequencia, todo juizo é singula1', pal'
ticular, ou universal. A qualidade; porque tudo o juizo é
alfi1'mativo, negativo, ou limitativo. A relação; porque em
todo juizo o attributo está unído ao sujeit::l, de um modo
absoluto 0\1 hypothetico, ou disjunctivo. A modalidade; porque
todo o juizo é p1'oblematico, assertorico ou apodictico. No pri~

meiro caso, a relaçãO do attributo e do sujeito é concebida
como possivel; no segundo caso, é a:ffi.rmado como existente;
no terceiro caso, é demonstrado como necessa1'io. Assim,
este juizo: os corpos são pesados, é, em quantidade uni·'
ve~sal ; em qualidade, a:ffi.rmativo; em relação, categorico;
mo?'alidade, adsertorico. Estas categorias podem ser tambem
applicadas ás cousas sensiveis, por meio dos conce.itos, do
tempo, ou do espaço. (Of. Rothenflue. ) .

A 1'azão, como faculdade de raciocinar, reune os juízos
em raciocínios, para chp.gar ao conhecimento abêoluto. Ha
tres modos de raciocinios: Os raciocínios catego1'icos, baseados
no principio de inhe1'encia, isto é, quando ° attributo é natu
ralmente inherente ao sujeito; os raciocinios hypotltetico$,
fundados no principio de causalidade, i.3to é, quando o attri·
buto depende do sujeito, que é sua causa ou sua condição;
os raciocinios disjunctivos. fundados no principio de depen
dencia, isto é, quando o attributo se une ao ::lujeito COIllU

parte de um todo.
O raciocinio categorico leva-nos progressivamente á idéa

de um sujeito absoluto, ist.o é, que n&o é attributo de um
outro; o raciocinio hypothetico fa~·nos chegar á idéa de
caU3a absoluta e p?'irna1'ia; o raciocínio disj unctívo nos
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conduz á nocão de totalidade \absoluta. Dest'arte a razão
pORsue tres idéas fundameutaes: A idéa do se1' absoluto, seja
obfectivo e formando a ontologia, seja subfectivo e formando a
psychologia mcional,. a idéa do p,'imeiro p,'incipio dos seres,
isto é, de Deus. objecto da theologia,. a, idéa de totalidade
absoluta, isto é, do mundo, objecto da cosmologia.

C.·itica da .·azão.- Ora, estas idéas da razão, ele
mentos primarios de toda metaphysica, têm para a intelli
genda prestimo regulador, mas são desprovidas de toda rea
lidade objectiva. Não são numenes, isto é, factos reaes; são
fórmas do intellecto. Com effeito, diz Kant, nas intuições,
qlie derivam dos sentidos, a sensibilidade ~ira de si mesma e
de sua propria essencia os elementos form,aes do conheci
mento, noções de espa~o e de tempo, Além disso, os con
ceitos do intellecto, quando versam sobre objectos que escapam
á experiencia, não têm valor objectivo e são simples fórmas
do entendimento. Se eates mesmos conceitos se referem a
objectos conhecidos pela experiencia, slio sempre precedidos e
dominados pelas leis e condições de quantidade, qualidade,
etc. Ora, estas categorias são f6rmas intellectuaes, e não se
encontram nos objectos. Emfim, as idéas da razão não têm
em si mesmas' nenhum valor objectivo, porquanto escapam
absolutamente a toda experiencia sensivel.

Quanto á origem de nossas idéas intellectnaes, Kant pre
tende demonstraI-a Cb priori pela ~ analyse unica do pensa
mento, abstracção feita de todo phenomeno experimental. No
pensamento,· diz elle, cumpre distinguir a mat'~ria e a f6rma.
A materia provém dos objectos senAi veis internos ou externos.
E', como elles, variavel e moveI. A fórma nasce da propria
natnreza do sujeito que conhece. E' necessaria e absoluta.
E' eJla que, unica, fó1'ma o conhecimento. A materia nada
tem que ver com ella. A·}1lma, em uma palavra, conhece as
cansas produzindo.a::. Esta theoria é inaceitavel. Com elfeito,
a alma não póde se?' a causa unica de seus pensamentos. Por
que, nesse caso, seria necessario admittir que as imagens
das cousas são-lhe essencialmente inherentes, e nan sr\O
produzidas nella por um objecto ext'3rior. Ora, s6 a intelli·
gencia divina possue esta propriedade, porque Deus unica
mente é o arc~lÍ-typo idéal de todas as cousas. Demais, a
alma não conhece as cousas p01'que as p,'oduz. Porque, sendo
a alma uma natmeza razoavel, não póde conduzir-se ás cegas;
ao contrario, o Reu proceder modela-se pelo exemplo que lhe
fornece o intellecto. Em uma palavra, a alma vê antes de
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produzir. Finalmente, Kant é forçado a admittir um scepti
cismo objectivo completo. Porque, segnndo e11e, os conheci
mentos sensiveis não existem, e as idéas fOI'madas pela 1'a7.ão
são desprovidas de toda a realidade objectiva. Permanecem
f6?'mas do intellecto.

Em resumo, nada podemos saber, nem no que respeita a
extensão, á figura, etc., dos objecto sensiveis, que são f6rmas
da sensibilidade, nem á sua realidade substancial, que é uma
f6rma do intellecto: nem a liberdade, á p.spiritualidade e á
immortalidade da alma, á existencia de Deus, porque ne·
nhuma deRtas cousas cabe na alçada da experiencia. Os ar
gumentos feitos pro ou contra devem ser considerados ~omo
jogos de espiri tI) e antinomias. Portan to é impossi vel toda
certeza objectiva. (1)

2. o Que devo faze.-? Que po~o esperar?
C.·itica da razão pratica.- A rllzllO theorica procura
a unidade do conhecimento. A' razão p1'atica, u seu turno,
quer constituir um principio absoluto de condllcta. Ora, diz
Kant, assim como descobrimos ua razão pura um elemento
duplo, a~s,im tambem os principias ua razão pratica devem,
quando bem analYRados, offerecer-nos um elemento material
e um elemento formal: Comprehende o primeiro tudo oque
actua. sobre a sensibilidade e faz experimentar alguma impres.
são á-vonta.de. Refere· se o segundo unicamente á razão. O
elemento material, fundado no egoismo, é um facto essen·
cialmente subjectivo, e jámais póde tornar-se um principio
necessario e universal. Não é, pois, a elle que devemos pedir
a base e o fundamento da moralidade. Este fundamento encon
trar-se·ha no elemetllo formal da razão pratica. O:lm effeito,
este elemento racional p6de, s6. por estar acima de todo
facto sensivel, prescrever e impõr os deveres aos quaes está
adstricto um ser racional e livre.

Este principio formula-st: assim: Faze o que a razão de
clara ob?'igalorio, ou tarhbem: P'I'ocede de modo que a maxima
da tua vontade possa ser 'l.Lm p'rincipio de. legislação unive1'sal.
Esta lei revela· se á consciencia por um facto de experiencia
sensivel, sob a f6rma de imperativo calego1'ico. e prescreve a
realisaçltO do bem, sem attender aos motivos egoisticos. Por
conseq uencia, a virtude é perfei ta, toda vez q üe o homem
se determina a fazer o bem, unicamente por amor da lei
moral, excluindo todo interesse pessoal e todo motivo exterior.

(1) Vid. Janet, Trat. elem. de philos., n. 633.
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Ce.·teza eonquistada.- O principio de moralidade,
prosegue Kant, supp0e, como postulados absolutamente neces
sarios, tres principias theoricos, que é mister admittir, mas
cuja certeza se não póde demonstrar. Esses postulados são:
8 liberdade, a immortalidade da alma, a ex.istencia de Dens.

A liberdade. Com effeito, sem liberdade, seria im possivel
fazer o bem, e sobretudo fazei-o s6 por amor á lei.

A immo?'talidade da alma. Com effeito, o homem deve
guardar entre a direcção de seus actos e a lei moral uma
harmonia completa, porque ahi reside a virtude. Ora,. essa
harmonia não póde, no mundo, e~tabelecer·se nem durar;
porque encor+tra na sensibilidade que nos domina um obsta
culo, insuperavel. Logo, incumbe ao homem o dever de tender
para ella, como para um ideal, pOl' um progresso continuo
e indefinido. Ora, isto s6 se p6de dar, suppondo que a alma é
immortal.

Vê-se que, se Kant] ensina~ a doutrina da immortalidade,
não é para que a alma goze de seu destino e da recompensa
devida a seus meritos, senão, e unicamente, para que ella
possa attingir a virtude perfeita.

A existencia de Deus. A virtude é o fim supremo do homem;
porqu~ é livre. Se a felicidade, como se tem dito muitas
vezes, fosse sen fim derradeiro, o homem não careceria de
liberdade; bastar-Ihe-b.ia o iustincto. Entl'etanto desejamos
invencivelmante ser felizes. Como se estabelecerá a harmonia
entl'e a virtude e a felicidade? A virtude depende do homem,
este, porém, não dispae para si de felicidade, e a natureza
lh'a recusa no mundo. Logo, devemos suppõr que ex.iste um
Ser, independente da natUl'eza e do hom~m, sabendo tudo
e tudo podendo, Deus, em uma palavra, encarregado de
estabeleceI' esta harmonia entre a virtude e a felicidade,
e tornar o homem feliz. Estes tres postulados, acrescenta
Kant, são objectivamente reaes. Com effeito, a razão pI'atica
impõe actos cujos resultados devem ser reaes e erlicazes. Ora,
repugna que effeitos reaes sejam produzidos por principios
desprovidos de toda realidade, Assim é que eUe julga encon
trar, em parte, na razão pratica, a certeza perdida pela
razão critica.

Se a l;1scutamos, diz elle, õrada-nos eUa no fundo da
consciencia que estamos sujeitos á uma obrigação moral.
Ora, a obrigaçãO morlll implica sempre a cel'teza das quatro
verdades següintes: a libe?'dade, uma vida futu?'a, um Deus
existente e o mundo. A libe?'dade, porque sem eUa deixa de
haver obrigaçãO moral, vicio ou virtude, merito e respon-
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sabilidade. A vida futura, porque o homem fiel a seu dever
merece uma recompensa proporcionada, que n[o encontra
na. terra. Um Deus existente, para recompensar a virtude
na vida futura, e, além disso, o mundo exte?'io?' com os
seres que .eUe contém e que são objecto ou tel'mo de nossos
deveres. Logo, a razão pratica dá um valor 9bjectivo ás
idéas que temos da liberdade, da immortalidade de Deus
e do mundo exterior.

Mas "porque teria ê1 razão pratica o privilegio de nos
dar a certeza, ao passo que a razão especulativa seria in
capaz de tanto? Os argumentos que Kant amontoára contra
esta, seus discipulos, mais consequentes, fizeram-os reverter
contra aquella, e os principios do mestre levaram-n'os lo·
gicamente ao mais completo septicismo.

3. o (J.·itica do juizo.- Por esta palavra, Kant dis~

tingue uma faculdade nova e que nenhuma relação tem
com aquillo a que os philosop];tos assim denominam. A
razão theorica expõe as leis da naturel!:a e da necessidade;
a razão pratica as da consciencia e da liberdade. Estas
leis oppostas carecem ser reunidas pela acção de uma fa
culdade nova, que Kant chama o y'uizo. O juizo deve ap·
plicar á natureza as leis da liberdade, segundo o principio
de que os meios convenham ao fim. Mas não nos diz se
estas leis têm uma realidade objectiva ou não; seu fim
unico é ministrar uma regra subjectiva, capaz de nos mostrar
como devemos raciocinar a respeito destas cousas e suas
applicações. Este juizo tem dous modos de actuar. Ora con
sidera as relações dos meios e do fim na fórma exterio?',
de maneira a produzir em nós um sentimento de prazer.
Ora contempla essas me~mas relações sob o unico aspecto
logico, abstracção feita de todo senjmento agradavel. No
primeiro caso, o juizo é esthetico; no segundo caso, é te·
leologico.

O juizo esthetico tem por objecto o beUo e o sublime,
sob um aspecto subjectivo. O bello, diz Kant, é a con
sciencia da faculdade que temos de nos representar pela
imaginação elementos numerosos e diversos, e os reduzir
facilmente pela razão á unidade de conceito. Dahi resulta
um seQtimento de satisfação. O sublime, pelo contrario, é
a consciellcia lia im potencia em que es tamos de combinar
conjunctamente as idéas da razão com os elementos sen
siveis da imaginação. Esta impotencia produz em nós um
sentimento de tristeza, mostrando-nos que somos fracos, 8
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um Rentimento de exaltação, fazen~o-llos ver, pela razão,
quão superiores somos ás cousas sensiveis.

O j?J.izo teleologico tem por objecto, sempre sob o pon'to
de vista subjectivo, descobrir as relações dos seres que formam
a natureza, seja em sua constituição intima, seja em seus
fins partioolares. Estes fios diversos são todos subordinados
a um fim geral e universal. Por ahi, chega.se, segundo
Kant, ás idéas religiosas, cuja razão pratica nos mostrou
a realidade objectiva. (Of. Rothenflue, Hist. da Philos.)

~I"·eciação.-Tal é o resumo das theorias de Kant•
. Apezar de grande espirito de analyse e de robustas concepções,
foi em philosophia, que quiz refazer à priori, não um genio
superior, mas um innovador extravagante. Sua doutrina, in·
conseq uente e contradictoriR, leva ao ideClli~mo, ao scepticismo
e ao pantheismo. Sua moral, demasiado desinteressada,
basêa-se em um fundamento ruinoso, a autonomia da razão.
Seu estylo é incorrecto, bruscu. cheio de termos novos e
desconhecidos. Kant fez para si uma linguag'em tão obscura,
que seus escriptos tornam· se quasi inintelhgiveis. Joubert
disse delle, parece que com razão: « E' um monte Athos
esculpido em philosopho. Nelle quebra a gente a cabeça. »
(Pensamentos.) Kant compoz ontras obras sobre a moral,

.o direito, a reli giãO, etc. Sua philosophia fez viva sen
sação na Allemanha. Exaltada' excessivamente por uns, foi
vigorosamente atacada por outros: por exemplo, Eberard,
Herder, e principalmente por Jacobi. (Of. Franck, Dic.
das scienc. philos.)

II. Fichte.- (Alta-Lusace, 1762-1814.) Após labo
riosa flducação e penosos trabalhos, João Theophilo Fichte
encontrou Kant em Kcenisberg, tomou certo gosto por suas
doutrinas, e as eusinou, embora com profundas modificações,
em lena e Berlim. Oompoz sobre assumptos os mais diversos
muitas obrl\s que deram a seu autor grande celebridade.

Doutrina. Está toda elIa resumida nos Principios fun
damentaes da sciencia.- A sciencia deve proceder de um
principio certo, isto é, de uma formula em que seja o sujeito
identico ao attributo. Ora,' este principio não é outro mais
do que este: Eu igual a Eu. De modo que nada ha real
e substancial seuão o Eu pensante. O que chamamos seres
materiaes, espirituaes, ::ião manifestações phe.nominaes de
sua vida. A' lettra, são a creação do Eu, e cessam de
existir, quando o Eu cessa de os conceber. Oorno é feita
esta creaçllo dos seres pela actividade do Eu? Eswtemos
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esta curta explicação que nos dá M. Branchereau. Ella
nos fará penetrar e romper os nevoeiros ás vezes bem espessos
com que se envolve a phylosophia. allemã.» O Eu apre
senta-se a si proprio, por um esforço de actividade que
lhe é inherente, de uma maneira absoluta e indefinida.
Mas logo depois esse Eu, em virtude de sua propria esseneia,
se impõe fi si mesmo um limite que retem o esforço de
sua actividade. O choque que dahi resulta o obriga a re'
trahir-se sobre si mesmo, percorrendo a mesma linha que
já percorreu.- No momento em que o primeiro acto se
effectuava, o sujeito e o attributo eram confundidos na
unidade do Eu. Mas no segundo acto, o Eu sujeito se dis
tingue do Eu attribllto. Com effeito, limitando-se, o Eu
adquiriu a consciencia reflectida de si mesmo, isto é, que
eUe se apresentou a si mesmo como objecto de seu pensa
:r;nento: assim vem a ser ao 'mesmo tempo sujeito e attributo.
O Eu, emquanto attributo, apparece como não eu ao Eu
emquanto sujeito. Assim determinado como não eu, torna-se
limitado e divisível, de absoluto que era d'antes ; e, assim,
se acha produzido o mundo exterior com todos os pheno
menos que neUe se nos mostram constantemente, e que
encerram o duplo caracter da limitação e da divisibilidade.
Todavia o Eu, produzindo o não eu, não cessou de ser iden·
tico a si mesmo. De modo que ha identidade perfeita entre
o mundo e o Eu; o primeiro nll.o é senão uma f6rma do
segundo. » . (Hist. da philos.)

Assim, o Eu se apresenta e se aflirma como EIl abso
11,lto; limita-se e produz o não eu; toma consciencia de si
proprio, IJ distingue-se em Eu e não eu. Reconhece-se em
suas evoluclJes como sempre identico a elle mesmo. Eis
ahi, em qua'tro palavras, a formula do pantheismo subjectivo
de JOilo Theophilo Fichte.

III. Sehelliog.- (Buabia, 1775 -1854.) Frederico
Guilherme Schelling foi a principio um zeloso discipulo de
Fichte. Abandonou.o dentro de pouco tem pJ para formar um
systema seu, que ensinou com grande successo em lena,
Wursbourg, Munich e Berlim. Schelling tem o espirito syn
thetico; mas sua exposição é por demais cheia de imagens, e
não raro obscuras.

Doutrina. A questão principal é sempre a certeza objectiva.
Fichte queria fazeI-a sahir do Eu absoluto. Schelling seguiu
outro caminho. O Eu e o não eu, dizia eUe, existem ambo~

com o mesmo titulo; são relativos e suppoem um principio
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substancial superior. Este principio é o Ser absoluto, ou
simplesmente o Absoluto, que é a identidade de todas as
cousas. Construiu sobre esta base a Philosophia da natureza.
O Absoluto de Scheaing é dotado de uma dupla actividade
essencial. Pela primeira, desenvolve-se no real e f6rma o
mundo physico, isto é, o conjuncto dos phenomenos objectivos,
percorrendo estes tres gl'áos: gravidade, luz e movimento,
vida e organisação. Pela segunda, desenvolve-se no ideat, e
produz a histo1'ia, isto é, o conjuncto de todos os phenomenos
subjectivos, percorrendo tambem tres grios : vi?'lude e sciencia,
bondade 6 religião, belleza e a1'te. Segundo esta dupla evo·
lUÇão, o Absolutro, remontando estas duas ordens, o real e o
ideal, tende a se ter como Aosoluto, isto é, como suprema
identidade, elevada acima destes phenomenos diversos. A con
sciencia desta volta do Absoluto proc.uz a philodophia. (Oí.
Branchereau. Hist. da Philos.)

Pelo fim de sua vjda, Schelling modificou profundamente
sua' doutrina, e quiz combinar a Philosophia com as reve
lações positivas.

IV. DegeI.- (Stuttgard, 177.o.-1831.)Georges Wil
liam Frederic Hegel nasceu em Stuttgard em 1770, fez seus
estudos em Tubingue e ligou-se com Schelling. que o ini
ciou em todas as theorias philosophica:::l. Hegel foi Sllccessi
vamente professor em Francfort, lena, etc., e succedeu a
Fichte na cadeira de philosophia na universidade de Berlim.
Ahi morreu em 1831.- As principaes obl'as de Hegel são:
a Logica, It Philosophia do espirito, a Encyclopedia das sciencias
philosophicas, as Lições sobre a eSlhetica, a Philosophia do
di1'8ito, em que ensina que o Estado é a substancia mesmo ~o

individuo e tem sempre sobre elle a autoridade a mais abso
luta. O estylo do autor é muita vez obscuro, extravagante,
ouriçado de termos metaphY::sico~ combinados á guiza de
Honsard, por vezes tambem, dizem, cheio de forç'\, de
originalidade e de e10quencia. (Of. Fouillée, Hist da
Philos. )

Dout1'ina. Hegel tratou de flystematisar, em uma synthese
10gica, as theol'ias de Schelling; mas modificou-lhe profun
damente o principio fundamental. Schelling tomára seu ponto
de partida no Absoluto, Hegel eleva-se desde logo aos mais
altos cumes da abstracção, e toma por pl'inci pio; não um
ser determinado, mas alguma cousa de vago, que não é, mas
que vem a ser tudo, e a que elie chama Idéa.
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Coneep~ão da idéa.- Todas /1S nO:'l;H\S concepções
racionueR podem ser reduzidas á noção do ser. Ora, nos. di·
versocl objectos que percebemos, esta noçrro de ser é concebida
COill curacteres taes, que elles se suppoem ao mesmo tempo
e se repellem. Assim, nã.') posso conceber o ser infinito, im
m~terial, sem conceber ao meSlllO tempo o fillltu e o matedal,
e portanto estus cousas se excluem mutuamente. Logo, diz
Hegel, o ser considerado em :si uão d~vll ter uenhlllU ues::;es
caracteres: deve, pelo contrurb, Ser indeterminado, nem
finito, nem infinito, nem nm, nem multiplo, etc. Demais,
para haver ii noçãJ (h ser, uI, sir;, tem ,I, se recorrer a uma
idéu correlati va, a do nada. Com affeito, ser e nada süo
sempre pensados conjunctamente. Não se dave todavia esta
belecer entre ellr.s ii oPPOSiÇã,l que existe entre finito e iu
finito, por issiJ ql1e, se<lno indeterminado o ser de Hegel, não
diffP.l'e, na essencia, do nada. Por :'lell lado e3t.e nada não é
nada ab.~oluto; \'i~t,) como, cOll1quanto seja elle (~oncebidn

como actualmente privado de tOllu realidade, póJe no emtanto
tornar-se e ser alguma cousa. O tier indeterminado é, a<;,sim,
o se?' nada. D,ahi a formula celebre: (( O ser e o nada são
identicos. » .

Desenvolvimento daidda. O ser nada, a Idéa (csbs palavras
significam o mesmo), nilo é determinado; não é, no sentido
rigoroso do termo, faz-se, vem a ser, desenvulve-se pro
gressivamente emluma triplice manifestaçã.o: pelas noções
abstractas e pelu logica; pelos pbenomenos da'ordem m<ltel'Íal e
natureza physica com seus tres reinos; pelos phenomenos da
ordem espi?'itual e o genero humano, onde reside a termo der
radeiro e perfeito das manif~stuções da Idéa, que toma ;L'

consciencia de si mesmo, como sendo a identidade 'Uni7)e?'sal e
indefinida de todas as cousas.

Como se vê, a doutrina de Hegel é uma sorte de pantheismo
logico. Para melhor encontrar por toda parte esta unidade,
Hegel sustenta va que toda qnestão se com pÕJ de tres ele·
mentos: a these (sim), aantíthes.e (não) asynthese (sim c
nuo), isto é, identidade da tllese e da antithese. O f:ystema
hegeliano é um acervo coufuso de t'ldas as cClutradicções, e,
COIIIO se diz, antinomias as mais revoltantes j é uma theoria
inintelligivel em si mesma, porque seu ponto de partida é o
absurdo erig'ido em axioma j incomprehendida, por canse·
quencia, até mesmo pelos discipulos mais fieis, Eis ahi porq ne
o Mestre, ao morrer, pronuuciavlJ, dizem, estas palavras ~ill'

guIares: « Um unico homem mecornprehendeu, e esse mesmo
ainda nã.o me com pt'ehendeu. »

JANllT, J:'hilosophia; T. 1I.- 27

/
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Hegel teve na AUemanha ardentes advel'sarios e numerosos
discJpulos. Entre os adversarias, um dos mais notaveis é
Schopenhauer, o gUtll comerva-se mais fiel ás doutrinas de
Kant, e de quem adiante fallaremos. Os discipulos, muito
mais numerosos, dividiram-se em dú"eita, esquerda. centro.
A esque?'da predominou, e descam bou para o materialismo (1).

ARTIGO QUARTO

PHILtlSOPHIA DO SECULO XIX

O nosso seculo é um dos mais fecundos em systemas e erros
de toda a florte. Exceptuando alguns espiritos sensatos e mo
derados, muitos philosophos procuram, antes de tudo, o que
é novo, extr8t1rdin!lrio, e as theorias ·as mais extravagantes
silo, a sangue-frio, apresentadas na França, na Italia, prin
cipalmente na Allemanha e na Inglaterra.

§ 1." Philosophia franoeza

Os estudos philosophicos, cumpre confessar, tomaram em
França grande impulso no seculo XIX. As principaes es
colas silo: o Sensualismo, ao quaI succede uma philosophia
de transição, o T?"adicionalismo, o Eclectismo, o Socialismo, o
Positivismo, etc.

(1) Pôde-se citar, a I?ar destes nomes, o de um outro philosopho, cujas
theorias tiveram no pnncipio do actual seculo grande voga na Allemanha.
Queremos fallar de Hermes.

George Hermes (Westphalia, 177õ-1831) ensinou a theologia nas uni-
.versidades catl10licas de Munster e de Bonn. Propoz, para melhor com·
bater o racionalismo, uma theoria particular sobre a certeza objectiva.
Hermes' approxima-se de Kant e delle se afasta. Aproxima-se, porque, de
pois de haver dito que todo philosopho deve começar pela duvida absc.luta
universQl, aindl!. mesmo de sua existencia e de seu pensamento, sustenta
com Kant que a razão theorica não pôde dar a certeza. Delle se afasta
fundando a certEZa menos sobre a razão pratica do que soore uma incli
naçé!o natural, que nos leva a affirmar grande numero de verdades pri·
meiras.

Este systema é faci! de refutar. Oom efl:eito, a intelligencia não co
meça e nâo pôde começar pela duvida absoluta. Vimo-l'o na Logica. Além
disso, a duvida absoluta tornaria impassivel toda especie de conhecimento.
A inclinaçâo natural é incapaz, se permanece só, de nos dar a certeza
philosopbica. Gregorio XVI, em sua Encyclica de 26 de Setembro de 1835,
condemnon as obras dd Hermes, como encerrando grande numero de propo
sições falsas, absurdas, conduzindo ao scepticismo, subversivas da fé, etc.
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l. Escola sensualista

1. o Ilate.·ialisUlo . ..:....E' representado po~ Cabanis e
Broussais, antes medicas famosos do que philosophos de me·
rito, e por Gall e Spurzhp,im, cuj'.l. phrenologia e craneologia
se tornaram celebres.

Caballis.- (Correze, 1757-1808.) Tira as consequen·
das da doutrina de Condillac. Todo o seu systema acha-se
resumido em alguns pontos de sua obra intitulada: RappO?'t
du physiqu,e et du mo?'al de l'homme. Segundo Oaballi, a
sensação é apenas uma impresslto produzida sobre os nervos.
Ora, diss~ Condillac, todas as operações da intellig'encia re
duzem-se á sensação. Deve-se, pois, concluir que a alma é
inutil, « que o cerebro faz organicamente a secreção do pen
sarnento ..• e que o homem é um ser moral, porque é dotado
de uma sensibilidade nervosa. »

B."oussais.- (Saint-Mala, 1772-1838.) No seu livro
Da i?'ritação e da loucura attribue tambem á força cereura1
todos os nossos actos inti~os de sensibilidade, de intelligen
cia e de moralidade.

2. 0 Sensualismo. - E' representado por Destutt de
Tracy e Laromiguiere.

Destutt de Tracy.- (Allier, 1754-1836.) NOS

1Elementos de ideologia, sua principal obra, mostra-se fiel ás
doutrinas de Condillac, com tendencia nota vel para o mate
rialismo. No seu Tmtado da vontade, dá a esta faculdade
prepondel'ante e quasi exclusivo papel. Na sua opiniao, é ella
a propria pessoa, o homem todo. Ainda a seu ver, pensar é
sentir: a sensaçllo consiste em um movimento das fibras; a J.;
alma é o resultado apenas da organisação ; a moral limita-se
á conservação e ao bem-estar physico j em politica, os chefes
do Estado são os servidores das leis; as leis são a expressllo
das necessidades universaes, e as penas têm por fim unico im-
pedir crimes futuros. Como discipulo de Condillac, Destutt de
Tl'acy tem o merito de haver aprofundado algun pontos da
doutrina do mestre: por exemplo, as relaçoes dos signaes e do
pensamento. ./

LarolDiguic.·e. - (Aveyron, 1756 - 1837. ) Profesf;ou
philosophia lllI. Faculdade de P~ris. Qui7- conservar um certo
meio entre Descartes e Condillac, nuo pôde conseguil-o, e
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conservou-se sensuAlista moderado. Seu ensinamento philo
Bophico comprehende a classificação das faculdades e' a origem
das idéas. .

Classificação das faculdades. Laromiguiêre distingue na
alma duas faculdades primeiras, a passividade e a actividade.
Desta. ultima derivam a intelligencia e a vontade. A intel
.ligencia. Quando queremos conhecer um objecto, é a attenção
que começa. Uma dupla attenção produz a comparação, e
duas comparaçúes formam o raciocinio. Attenção, campa.
ração, raciocinio, eis, pois, toda a intelligencia. A vontade.
Quando a vontade busca um bem, ha primeiramente u desejo;
veio depois a escolha; em terceiro lagar, a liberdade. Esses
tres elementos constituem a vontade humana.

Nenhuma necessidade ha de pôr em relevo os defeitos
e as lacunas dessa classificação fantasista. A comparação
não é Q juizo, A liberdade não segue a escolha; precede.a e
produl-a.

Origem das idéas. Começa Laromiguiêra rejeitando as
sensaçOes transformadas de Condillac, e define a idéa um sen
timento distincto. Sua origem est~ no sentimento; sua causa
na actividade inteUectu~l e na attenção. Ora, ha em n6s, pro
segue Laromiguiêre, quatro especies de sentimentos: o sen
timento-sensação, ou sensação propriamente dita; o senti
mento da acção de nossas faculdades, ou sentimento intimo;
o sentimento da relação; o sentimento moral. Desses quatro
sentimentos derivam todas as nossas idéas.

Como se vê, apezar de alguns adoçamentos, é ainda o
sensualismo de Locke e de Condillac. Demais, a idéa não
p6de ser chamada um sentimento, pois que não pertence
elIa á sensibilidade.

3.° Escola de t.oansicilo.-Sob esta epigraphe p6
dem inscrever-se dous philosophos bem celebres: Maine de
Biran e Royer - CoUard.

Daine de Biran.- (Bergerac, 1766 -1824.) A prin
cipio discipulo de Condillac, como o eram todos, não tardou
que rompesse com o censualismo. Publicou uma notavel
Memoria, sob o seguinte titulo: Influencia do habito sobre
a faculdade de pensa?'. Ainda ahi se encontram sensiveis
vestigios de suas primeiras idéas. A separação tornou-se
cada vez mais radical, e o autor da Memoria tomou lOiar
entre os verdadeiros espiritualiitas.
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Doutrina. Maine de Biran foi, antes de tudo, um psycho
logo. « Fez da actividade, diz Francisco Bouillier, o principio
de todos os nossos conhecimentos, como de todos os nossos
movimentos, e viu no esforço, isto é, no querer, o proprio
fundo do nosso ser.» Eis os pontos princi paes de seu en
sinam en to :

Muito se ba desconhecido, em Psychologia, o papel da
consciencia. Deve eUe ser o principal. E' pela intervencl'Lo
cansfante e laboriosa dessa faculdade, em uma palavra, pelo
esforço, que se deve fazer exclusivamente o estudo intimo
da aJma. O objecto na consciencia é o eu inteiro, em sua
natureza, em suas faculdades e em seus actos. E', pois,
pela cansciencia que se deve provar a espiritualidade, a
liberdade e ll. personfllidHdfJ da !lIma humana.- Nessa theo
ria, Maine vai demasiado longe. Para eUe, a consciencia
torna-se a principal, qUBsi a unica faculdade inte11ectual;
parecece mesmo fazer do esforço e do querer toda a base
de nosso ser.- Ea em nós, a consciencia o attesta, certas
idéas acima de todo o elemento ~ensivel. Não as póde pro
duzir a actividade pessoal. Essas idéas conduzem-nos até Deus,
Ser substancial, infinito, pessoal, de quem sómente podem
ellas derivar.

Ha tambem em nós tres especies de vida: a vida animal,
caFacterisada pelo instinctn e pelos diversos sentimentos de
prazer ou magoa; a vida intellectual, cujo caracteristico
proprio é o eEforço, e em que dominam a reflexão e a perso··
nalidade; a vida mo'tal, em que reina o amor, e a vontade se
subúlette livremente ás leis do bem e do be11o.

Maine de Biran fez mais: elevou-se até ávida sobrenatuml
e mostrou-se, no fim de seus dias, pbilosopbo christão e
devoto, como o attestu o Diario intimo de seus pensamentos.
De11e dizia Royer-CoUard: « E' o mestre de nós todos.»
V. Cousin cbamava-o « o maior metapbysico francez de
pois de Malebrancbe.» Elogio exagerado, porque Maine
de Biran foi menos metaphysico do que psychologo attento,
observando incessantementa as galet'ias subterraneas de sua
alma, conforme a sua propria expressão, e vendo « correr suas
differentes situações, como as ondas de um rio. »

Royer-CoUard.- (Vitry-Ie-François, 1768-1845.)
Orador e politico celebre, foi o fundador e o primeiro chefe
dos Doutrinarias. Como doutrinaria, queria a manutenção do
governo constitucional e representativo, o accordo da auto- .
ridade.e da liberdad.e, em uma palavra, uma monarcbia
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cercada de instituiçties republicanas. Como philosopho, du
rante algllns annos (1811- 1814), em que ensinou philo
~ophia na Faculdade de Letrfls de Paris e na Escola N armaI,
pareceu propôr·se tres cousas: desacreditar as idéas de Con·.
di1lac, o que conseguiu; examinar o problema da percepçã.o
ex.terna, que proclll'oU resolver, dizendo que da sensaçã.o
intimn. passamos, por instincto, ou por uma inducçilo fatal,
ao conhecimento do mundo exterior; estudar pela ('onscien~ia

a natureza do eu, sua simplicidade. sua identidade, pren
dendo-lhe flS questties de substancia, de causa, de espaço,
de tempo, etc.

Rcyer-Collard foi o primeiro qlle tornou conhecida em
França a philosophia escosseza .• Consideram·n'a tambem o
primeiro chefd do eclectismo moderno, e ClljOS mais illustres
representantes são V. Cousin e Theod. Jouffroy.

II. Escola tradicionalista

E' principalmente representada por de Bouald, Lumen
uais, Baitun, Gerbet, de 8alinis, etc. Os ll'Ianuaes citam
tnm bem o conde José de Maistre (Chambery, 1754 -1821 ),
antor das Conside?'ações sob?'e a F?'ança, das Noites de S. Pe~

le'l sbu?'go. do Papa, etc. Faz-se fl'eq !leutemente delle um
detractor encarniçado da razão e da natureza humana, e um
partidario absoluto dos mais despoticos governos. Parece ·nos
que é comprehendel' mal a doutrina desse eminente publi~

cista, que foi a um tempo homem de coração, pensador ge
ralmente exacto, original e profundo, e escriptor do mais
elevado merito , No seu Exame da philosophia de Bacon critica
elie o sensualismo; no seu livro do Papa demonstra o bem
que fez o papado, principalmente na idade média j nus Fuas
Noites de S. Pete7'sbw'go justifica o governo da Providencia.
Entretanto devemos censurar a José de Maistre diversas pro~

posiçties paradoxaes, inexactas ou exageradas, e mesmo
alguus erros formaes: por exemplo, quando dá duas almas
ao homem.

De Bonald.- (Aveyron, 1754 -1840.) Suas duas
priucipaes obrAS são: as Pesquizas philosophicas e aLe·

. gislação primiti'va. Dominam essas ubras duas idéas fun
damentaes: O homem não p6de pensar a sua palavra sem
fallar seu pensamento; na ordem religiosa, social e domestica,
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tudo se consubstancia em tres noçaes primarias: causa,
meio, effeito, isto é, na família, pai, mãi, filho; na sociedade,
poder, ministro, subdito, etc.

Lalllennais.- (Saint· Mala, 1780-1854.) Publicou
em 1817 o primeiro volume do Ensaio sob?'8 a indifferença,
que teve grande nomeada. O segundo volume ( 1820) contém
seu systema philosophico sobre a autoridade geral. Con
demnado por Gregorio XVI, em 1834, o autor recusou-se
a submetter.se, separou-se da igreja, publicou as Palav1'as
de um c?'ente, onde se encontram as mais subversivas idéas
sociaes, Esboço de uma Philosophia, onde se ensina o
pantheismo, e morreu miseravelmente em Paris, sem querer
retractar-se.

Seus discipulos Gerbet, Rohrbachm', de Salinis, Lacordaire,
Combalot, etc., foram melhor inspirados. Separaram-se do
mestre, para se conservarem fieis aos ensinamentos da Igreja
e da verdadeira Phílosophia.

Bautain.- (Paris, 1793-1863.) Discipulo de V. Cosin
na Escola normal, e professor em:Strasburgo, abraçou o estado
ecclesiastico. Pal'a melhor combater o racionalismo, procurou
na Revelação Divina o primeiro fundamento da certeza, e
renovou assim o Fideismo de Huet. Condemnado, porém,
pelo seu bispo. submetteu-se inteiramente á decisão deste,
e voltou á sã philosophia. (Of. Dic. des Scienc. philos.)

Monsenhor Mcwet" bispo de Sura, e o padre Grat?'y con
pletam esta pleiade de philosophos distinctos, sem todavia
partilharem o selI tmdicionalismo.

m. Escola eclectica e racionalista

O eclectismo (Ex ÀÉyw, escolho) consiste em apanhar n:Js
diversos systemas de philosophia o que é verdadeiro, afim
de construir a synthese geral. Para -proceder com segurança,
o eclectismo precisa estar já de posse de um corpo completo
de doutrinas certas, de ter um melhodo e um criterio firmes,
que lhe permittam, na sua crítica dos systemas, discernir.
o verdadeiro do falso, o certo do provavel. Sem esta base
de doutrinas e esta bussola para o conduzir, o eclectismo
estaria condemnado fi vagar ao acaso, ou então degeneraria
em syncretismo, e faria um amalgama confuso das mais
oppostas theorias. Na Histo?'ia da Philosophia encontra-se
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o ecleotismo alexandrino e o cclectismo moderno. O grande
erro deste ultimo é qucrer l1Pllicar a todas as religiões,
mesmo o catholicislDo, o seu methodo racionalista.

A eS:'lIL ('scola vertc'nrmll, no ~eculo actllal, Roye'Y'-Colla1'd
p. ell1 pUI'te, Maine de Bi,'an, de quem já fallámos, V. Cousin.
l'heod01'ó;Jouff?'oy, Philisberto Dami1'on, Emilio Saisset, Adol·
pilo Ga?'nie1', Jubo Simon, etc.

1. o ViCtOl' COllsio.- ( 1792 - 1867. ) Professor na
E!;lco1a norInal e na Sorbona, Grão·Mestre da Universidade
e Ministro da Iostrucçao publica, V. OOllsin deve ser consi
derado como o verdadeiro chefe do Eclectismo e do Raciona~

lismo contempornneos. Duas obcCls, Do verdadeiro, do Bello
e do Bem e a Historia (JerGtl da Philosophia resumem a
sua dou tri na tc,da. V. Oousi n estudou princi palmente os
diversos "ystemas de philosophia. fez-lhes a critica, e tomou
11 si a I/lissao de estabelccel' nm Espil'itllalislDu eclectico,
conservando-se a ig'llal distancia do Sensualismo e da Reve~

lação, qne elle confunde, de plano assentado, com o Mysti
cismo. Ao contrario de Oondillac, que tudo explicava pela
sensibilidad{', e de Maine de Biran, qne fazia dependerem
da vontade e das senflibilidades reunidas todos os factos
psychologicos, admitte, no hom€m, uma outra faculdade,
II l'8zão. Para explicar, porém, como este percebe o absoluto
e o infinito, julgou·se antorisado a fazeI-a impessoal. A prin..
cipio, V. Oousin inspirara-se nas doutrinus da philosopbia
escm:seza. Mais tarde põz-se em relação com os philosophos
da Alle:nanha, e aceitou varias de suas idéas. Dahi a SUl\

tendencin para o Pantheismo.
Em lIfo1'al, refuta as falsas theorias do prazeI', do interesse,

etc., e mostra que ella tem por base o bem absolu to e o hl)
nesto. Não a faz, porém, snflicientemente depender de Deus;
porque, na sua opinião, a formula do dever é não manter a
ordem estabelecida por Deus, mas si.rnple~mente obedecer á
rnzilo. E', pouco mais ou menos, o imperativo catego1'ico de
Kant. Além disso, .parece aceitar a theoria dos factos con
slltnadcs, como justa e fundando um direito. « Pretendo,
diz elle, absolvel-a (a victoria) como j lista, no rrlais restricto
sentido da palavra. Pretendo demon&trar n moralidade do
exito. )) ( lnt1'oduc. ger, d hist. dn. Phllos., liçilo 9.·)

Em the01'ia, V. OOllsin é um 1'acionalisla absoluto, quando
ensina « que a Philosopbia é a luz das luzes, a autoridade
das autoridades. » Oom effeito, e1le define-a: « A 1'eflexG.o in
tei1'amente emancipada, definitivamente desprendida dos laços
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da auto'ridade. apoiando-se unicamente em si mesma na pes
quiza da '1Jerdade. » 01'11. esta definição é inteiramente
inadmissivel. E' vaga, pretenciosa e f~dsa. Effectivamente,.
ull.o diz nem o objecto, nem o methodo da phile sophia ;
nenhum guia quer aceitar e parece suppõr que a verdade
ainda nilo foi llchada ; emfim, um nenhuma conta tem nem
a Revelaçll.O e a theologia, nem o ensinamen tu tradicional.

Sua classificação do:! systemas philosophicos é demasiado
arbitraria, e o methodo de exposiçilO que elle ~mpl'ega é prin
cipalmente descriptivo e oratorio, em vez de ser 8cieutifico e
demonstrativo. « Victor Oousin, diz Alfredo Fauillée, des
provido de genio philosophico, favoreceu sobretudo a historia
da Philosophia á cURta da prop1'ÍB Philosophia, q ue reduziu
cada vez mais 8 um ensinamento official e Ql'atorio das ve1'
dades de senso commum. » (Bist. da Philos. )

Emfim, a noç!l.o que elle dá da substancia e a sua maneira
de definir a creaçi1Q fizeram-u'o com justiça accusar de pan
theismo. « A substancia, diz e11e, é aquillo que nada suppOe,
além de si, relativamente á existencia. A idéa de ligar umu
Sllb~tancia·a cada objecto destl'óe apropria. idéa. .de substan
cia, •. A substancia deve ser \lnica para ser substancia. Mi
lhares de subi'ituncias nllda têm absoluto, substancial. »

« Que é a creacilo ?••• Orear é uma cousa facílima de cem·'
ceber; porque {uma cousa que fazemos a cada momento.
Oom etreito, nós creamos tudas as vezes que praticamos um
acto livre .•• Oreamol-o, digo, porque imputumol-o a nós, e
a nós exclusivamente... Assim, causar é crear. Mas com
que f Com cousa llenhu:na? Nll.o, sem du vida j ao contrario,
cOm a pl'opria base de nossa existencia. .. O homem nao tira
do llada a acção que vai praticar, tira-a de seu poder; tira-a
delle mesmo. Eis o typo de uma creaçll.o. A creaç!l.o divina
é da propria natureza. Deus crêa: tira o mundo, nlto do
nada que não existe, mas de si, que é a existencia absoluta.
Mais ainda: Deus crêa com elIe proprio.» (Int?'oduc. d
Bist. da Philos.)

De todos esses textos, que V. OouAin jámais explicou bem,
resulta evidentemente que não oa senão UUla unica sllb
stanciH, a substancia absoluta; ou pelo menos que a creaçlto,
que é necessaria, cousiste no acto pelo qual Deus produz os
seres, tirando-os deUe proprio. Ora, nilo está ahi o Pan
theismú da eman lção ?

2.° Theodo.·o Jou«.·oy.- Nasceu' proximo de Pon
tarlier (Doubs) em 1793 e morreu em Paris em 1842.
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:Mestre de conferencias na Escola normal, professor livre,
professor no colIegio de França, deputado, tal foi a sua vida.

.Tl'adllziu Th. Reid e os Esboços de Philosophia moral de
Dugnl-Stewart, ornandQ-os de p?'e{acios qne valem um livro.
Deve-se-lhe um CU?'SO de esthetica, cujos principios são tirados
de Kant e de Th. Reid; um CtWSO de direito natural, que

.ficou por acabar, no qual refuta eUe os falsos systemas de
moral melhor do que estabelece o seu; dous volumes de
lJfissellaneas, nos q uaes se encontram alguns artig'os contra
o catholicismo, e li sombria narraçllo da noite em que elIe
peJ:deu a fé da sua infancia para nunca mais tornar a
encontraI-a. E' nessas !tfiscellaneas que se póde ler tambem
um perfeito elogio do Catecismo. « Lêde este livrinho,
nelIe encontrareis a SOlUÇãO de todas as questões que se
referem ao problema do destino humano. Perguntai ao
christilo donde vem a especie humana, elIe sabe·o. Para onde
eIlà vai, elIe sabe-o; como é que vai, eIle sabe·o. Perguntai
fi essa pobre criança ..• porque esta neste mundo, e o que
será deIla depois da sua morte, dll.r-vos·ha uma resposta
suh.liille ••.. Origem do mundo, origem da especie, questões
de raças, destino do homem nesta vida o na outra, relações
do homem com Deus, deveres do homem para com seus seme·
lhantes, d;reitos do homem sobre a creação, elIa. nada
ignora. » .

Dout?'ina. Til. Jonffroy é menos methaphysico do que
psychologo observador. Scruton com extrema paciencia, as
vezes mesmo com feliz s; gacidadE', diversos problemas de
Psychologia, de Estetica e de Moral. Em sua opinião, a Phi
losophia. tem por objecto o homem estudado em seu passado,
em Eeu presente e em seu futuro. Seu passado e seu futuro
parecem a Jouffroyproblemas di:fficilimos de resolver. Cumpre,
pois, estudar o homem no seu presente, e consideraI-o alter
nativamente em acção, expe?'imentando impressões, e bus
caudo comprE'hender a natureza do cu.

Em Psychologia, sustenta Jouffroy que temos duas almas,
para presidir á nossa dupla vida, animal e intellectual. A
sensibilidade physica esta quasi excl usivamen te no corpo.
A intelligencia, que procede pela observação e pela razão, é a
faculdade productiva P9r excellencia ; porque o proprio co
nhecimento involuntlll'io é um de seus actos. A vontade não
é como aquel1a, productiva de um modo constante. A alma
parece a Jouffl'0Y dever ser espiritual, porque é uma força
livre, e os factcs intimas do eu silo simples. Comtudo, du·
vida elle algures dessa verdade. Basêa a immortalidade da
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alma no seguinte unico facto da experiencia: o destino' do
homem não se completa nesta vida.

Em Logica, Jouffroy quer que a razão comece por um acto
de fé em si mesma. Em Esthetica, faz consistir o beIlo na
o1'dem expressa, como a vel'dade é, segundo li sua opinião. a
ordem pensada, e u bem a ordem cumpl'ida. Em Mm'al, o
pr'incipio fundamental é o 1'espeito da o1'dem unive1'sal, com
exclusllo de todo o motivo interessado.

Como se vê, Th. J ouffroy' e Maine de Biran percorreram
caminhos contrarios. Maine de Biran, em marcha ascendente,
subiu do sensualismo até á vida sobrenatural. ao passo que
Jouffroy desceu das alturas da fé curistã, e não soube achar
o caminho que leva a Deus

3.· Philisbe."to Damhoon.-(Nasceu em BeIleville.
Rbône, em 1794. e monen em Paris em 186:2.) Discipnlo de
V. Cousin e emulo de Jouffl'0Y, Damiron mostrou-se fiel ao
seu eclectismo. Compoz um Ensaio sobre a historia da Philo
sophia no XIX seculo, onde em toda a parte se vêem os pre
conceitos da época contra o catholicismo, e um CU1'SO de Phi
losophia, que contém algumas boas observações de envolta
com idéas vagas e ás vezes erroneas.

4.· Emilio Saisset.-( Nasceu em Montpellier em
1814, morreu em Paris em 1863.) CollaboroncoiU Julio Simon
e Amedeu Jacques em um ~fanual de Philosophia. que não é
irreprehensi vel ; é tambem autor de um Ensaio de philosophia
1'eligiosa, obra mais reprehensi vel ainda, e d'JEnesidemo, que
é bem boa historia do Scepticismo.

. 5.· Adolplto Gll.l"ni~w.·--(Paris,1801-1864.) Sllbsti~

tuiu Jouffroy, S'lm igualaI-o, e occupou-se principalmente
oe Psychologia. A SUli dou trina acha-se toda con tida no seu
T1'atado das faculdades da alma, obra mediocre.

6." Julio Simon.-(Lorient, 1814), Deve-se-Ihe umf\
Historia da Escola da Alexa·nd1'ia, nm livro sobre O Deve1" um

. outro sobreA Relig'ião natuml, um quarto sobre A Liberdade,
etc. O Sr. Julio Simon é frllncamente espiritualista; mas está.
longe de ser completamente orthodoxo.

7.· Paulo Jauet.- (Paris, 1823.) E' o autor das
Causas finacs, de varJOs livros sobre a Moral de um Tra
tado Elementar. de Philosophia, em que se aproxima um
ponco das dou trinas escolasticas.
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8. o EmUlo Caro. - (Poitiers, lR26.) Compoz varias
obras de estimaçllo: A idéa de Deus, o Materialismo e a
sciencia, Estudos moraes sobre o tempo presente, etc.

Podem citar-se ainda como mais ou menos pertencentes
~o Ec1ectislI\o os Srs. Fr. Boullier, Ravai~son, Joly, Adol
pho Franck, Nourisson, e principalmente Amedeu de Mar
gerie, autor de uma Theodicéa apreciavel, etc •

. IV. Esoola sooialista e humanitaria

. O seu ponto de partida é o progresso indefinito. SElo seus
principaes rflpresentantes: Saint-Simon (1760 - 1824 l, que
ensina a identidade de Deus e do mundo, faz o homem
viver naturalmente da vida divina, e nos diz que a Re
dempçllo e os dogmas catholicos são puras allegorias; Ca1'
los. Fou1'ier (1772-1836), A darmos-lhe credito, a natu
,'eza é formada de tres elementos: Deus, a materia a jus
ti~a, isto é, as mathematicas. O homem possue uma alma
desprendida da alma do planeta em que elle se acha; é
desti.1Ildo, n(;lsta vida, a seguir a moral da attracção apai
xonada, e, depois da morte, a sofIrer, de astro em ástro.
as divprsas epuraçOes da metempsychose. (Cf. Gonzalez,
Philos. elern.) Citemos ainda Estevão Cabet (Dijon, 1788
1856), e seu communismo icario; Ped1'o Leroux (Parid,
1798-1871 l, e sua immortalidade terrestre; João Rey
naud (Lyon, 1806-1863), e sua immortalidade sideral;
José Proudhon (Besançon, 1809 - 1865), e Iluas negaçOes
radicaes sobre Deus, a familia, a sociedade, a propriedade

/ Para semelhantes pensadorE's, bastam estas poucas pala
vras.

V. Esoola positivista

Tres idéas constituem o Positivismo: fi. verdadeira nocão
da sciencia, a classificação das sciencias, a lei que preside'ao
desenvulvimento da humanidade. 1.0 A verdadeira sciencia
tem por objecto os factos reaes, internos ou externos, as leis
que os regem e os calculas mathematicos. Afasta, como
estranho e impossível, o estudo das substancias e das causas
(e:fficiente e final), e tudo quanto se chama metaphysicl:l,
isto É', Deus, a alma, o q.estino, etc. Para, essa ~'scola, o
mundo é eterno em seus primitivos elementos, e os sere.s se
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desenvolvem ou se transformam fatalmente pela lei do pro~

gresso indefinito. 2.° As sciencias classificam· se na ordem
seguinte: mathematicas, astronomia, physi.ça, chimica, bio
logia, sociologia. 3.° Desenvolvendo·se, l\ hnmauidade deve
passar por tres phases sur-cessi vas: o periodo theologico, o
periodo metaphysíco, e finalmente o periodo scíentífico, a qne
somos chegados. A moral é baseada no interesse parti
cular, ao qual se juntam o iuteresse geral e a paixão a~

truista, que servem de base á moral soGÍal. A esthetica deve
reproduzir servilmente a natureza e o real: A humanidade
conserva-se entretanto o idéal e o alvo da arte.

A Escola positivista é representada, em França, principal
mente por seu fundador, Aug.usto Comte (Montpellier 1798
1857) ; o Sr. Littré, nascido em Paris em 1801, e Que acaba de
morrer nos mais christãos sentimentos; o Sr. Taine (Vou
ziers, 1828), que a todos os factos de experiencia applica a
C1'itica positiva, sempre com obstinado labor, ás vezes com
feliz sagacidade, etc.

Refutámos o Positi vismo, provando a verdade das idéas de
substancia e de causa (efliciente ou final) : a falsidade d~

uma moral baseada no interesse 6 no altruismo, aliás impos
sivel, se a liberdade não existe; a nullidade de uma esthe
tica, avassallada á copia servil ~o real, qualquer que elIe seja;
finalmente, a distincção tllo arbitraria como falsa dos tres
estados successivos pelos quaes a humanidade devêra neces
sariamente passar. Stuart Mill, pouco suspeito nestas mate
rias, qualifica as theorids de Comte « pensament'>s extrava·
gantes .•. triste decadenc·ia de um grande espirita, e resultado
de colossal confiança em si proprio »,

Relativismo.- Esta theoria liga-se á precedente, cujo
complemento é. O positivismo nega a realidade das substlln·
cias das cãusas e dos fins., Sustenta o Relativismo que. todas
as concepções desse genero são simplesmente representações
subjectivas, nlIo tendo contacto ou relação com o nosso es
tado mental actual. Podem chamar-se Relativistas: em
Inglaterra, Hamilton, etc, ; na AlIemanha, Moleschott, etc.;
em Franca, o Sr. Vacherot (Langres, 1809); em urna pala.
vra, um' grande numero de sabias e philosophos de nossos
dias.

As razCies que refutamo Positivismo voltam-se tambem
contra o Relativismo.
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§ 2.° Philosophia italiana e hespanhola

r. Na Italia, os nomes mais afamados são os de Ga·
luppi, Rosmini e Gioberli.

GaluPlli.- Napoles, 1770-1846.) Desprendeu a Phi
losophia italiana do sensualismo em que a tinham deixado
Gioia e Romagnosi, e fel-a entrar em senda mais espiri.
tualista. Procurou um meio entre o sensualismo de Condillac
e o idealismo de Kant, de quem era assiduo leitor. Julgou
ter achado esse meio, fazendo da consciencia uma faculdade
ao mesmo tempo subjectiva e objectiva, com cujo auxilio,
sem principias à priq1'i e racionaes, tentou elevar-se as
npções absolutas de substancia e de caU:3a, e até Deus,
causa e substancia suprema. Sabemos que é ruinosa a base
desse systerna j porque a consciencia nilo é, como a razão,
urna faculdade ~ubjectiva.

Rosmini-Se.·bati.- (Tyrol, 17~'7; Stl'essa, 1855.)
Padre, fundou urna sociedade religiosa, o Instituto da Cario
dade, recusou o chapéo de cardeal que Pio IX lhe offerecia,
foi ministro da instruçilo lJublica em 1848, acompanhou
o papa em seu exilio de Gaeta, e em 1849 retirou-se para
Stressa, onde morreu na solidão. Philosopho, buscou a
verdade, não nos factos da experiencia, como os sensualistas,
mus nas concepções da razilO. A questão capital é, segundo
sua opiniãO, a origem das idéas. Rosmini ensina que uma
unica idéa é innata, a do ser em geml. Com o auxilio
dos sentidos, da experiencia e da reflexi!\.O, essa idéa serve
para formal' todas as idéas racionfl es.

Vicente .Gioberti.- (Tnrin, 1801; P~lris, 1852. ~
Nada ternos que ver com suas theorias politicas, nem com
sua tão agitada vida sacerdotal. Como philosopho, é elle
celebre pela sua Inl1'oducção ao estudo da Philosophia, em
que refuta abundantemente as theorias racionalistas e pan
theistlcus de V. Cousin. Ahi, aiuda censura a Rosmini
por fazer demasiadas concessões aos sentidos na formaçao
das idéas. Segundo Gioberti, tres idéas são essenci~es á
intelligencia humana, a idéa do ser perfeito, a idéa do
ser finito, e a idéa da creação livre, para unir as outras
duas. A noção fundamental do espil'ito humano seria por
conseguinte: o SIW c'/'eando a existencia. Observemos que



PHILOSOPHIA. ITALIANA. NO SRCULO XIX 431

Rosmini e Gioberti são os principaes fundadores do Ontolo
gismo moderno.

Os mais recommendaveis philosophos italianos são hoje:
Salvador Tongiorgi, Matheull Libemto1'e, Sanseve1'ina, Zi
gliara, Taparelli d'Azeglio, q ue em seu Ensaio theorico do
di1'eilo natural tratou de modo superior todas as questões
politicas e sociaes.

II. Em DeSI)anha, citaremos principalmente Jac
ques Babnes (1810 -1848), sacerdote, autor do Pro·
testantismo compa1'ado ao Catholicismo, em que são refutados
os principaes erros relig-iosos do Sr. Guizot, e uma Philoso
phia fundamental. na qual se mostra, em geral, docil ao
ensinamento de S. Thomaz, salvos com tudo os seguintes
pontos: da evidencia e dos sentidos Balmes faz criteriums
de certeza mui subjectivos, e concede, na acquisição da ver
dade objectiva, demasiado, quasi exclusivo valor ao que é,
na sua opinião, uma especie de instincto intelleclual. Ensina
elle que, nas COUilas creadas, a exÍstencia e a essencia não
são realmente distinctos. Sustenta que a alma dos animaes
é uma substancia espil'itual, completa, isto é, subsistindo
em si mesma, e que não póde pArecer senão por um acto
positivo que anniquiIla~a. Rejeita a theoria do duplo intel
lecto, agente e passivo, dos escolasticos. ·e identifica as idéas
intellectuaes com a percepção, etc. (Of. Gonzalez, Philos.
elem.)

§ 3." Philosophia ingleza

A Philosophia ingleza do XIX seculo occl1pa·se princi.
palmente de Psychologia j a todas as sciencias applica o me
thodo experimental. Seus principaes chefes são j Hamilton,
Stuart-Mill, Heruert Spencer, Baio, Darwio, etc.

William Damilton.- (Glascow, 1788 j Edimburgo,
'1856. ) Oousin dizia deIle que conhecia Aristoteles melhor
do que nioguem. Gensura-"e á sua philosophia a falta de
unidade e dar á critica muito mais logar do que á theoria.
Na opinião de Hamilton, a cousciencia é o conjuncto de
nossas faculdades inteIler,tuaes. Na exposiçãO de suas theorias,
misturou ás doutrinas escossezas uma forte dóse de kan·
tismo. Algumas palavras bastam para resumir o seu ensi..·
namento.
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Cumpre, dizia elle, que n Philosophia se occupe unica
mente da Psychologia. O absoluto, que é o objecto da meta
physica, é impalpavel. Com effeito, todos os nosso~ conhe
cimentos silo relativos, isto é, os objectos não SilO conhecidos
senllo em sua relaçilo com o nosso pensamento, qne os con
clue sob determinação, sob limites, em uma palavra, sob
condições particulares. Or'a, acreacenta Hamilton, o abso
luto DilO está submettido a nenhuma condicão: é essa a sua
essencia. Portanto não se póde conhecel:o. Todavia, diz
elle ainda, o absoluto deve, por diversas razOes moraes e
religiosas, conservar-se objecto de uma fé mystica.

8tuart-iJlill.- (Londres, 1809 -1874.) Foi ao mfismo
tempo um philosophu e um economista. Discipulo fiel de
Aug. Comte, fundou o Positivismo em Inglaterra. Seu me
thodo é inteiramente experimental. Stuart-Mill occupou-se
pl'incipalmente de Psychologia, como Hamilton. Em moral
tem a particularidade de querer que, na avaliação dos pra
zeres, se tenha principalmente em attenção, não a quantidade,
mas a qualidade. E' preferivel, diz elle, ser um « Socrates
tristonho a ser um porco farto. ») Stuart-Mill queria applicar
suas theorias á sociedade, puuco mais ou menos como Aug.
Comte o havia sonhado em Frauça. Seus principaes disci
pulos, na Inglaterra, são os Srs. Mansel, Herbert Spencer e
Alexandre Bain. (C. Fouillée, Hist. da Philos.)

DCI·bcrt Sp~nccI·.-(Derby, 1820.) Suas obras con
quistaram-lhe certa. nomeada entre os philosophos positivis
tas. ClImpoz varias tratados, sobre a Psychologia, a Biologia,
a Moml, a Economia e principalmente a Sociologia, em que
pr~tonde que a autoridade deve cada vez mais decrescer,
para deixar a liberdade desenvolver-se á voutade.

Alcxandl·c Dain.- (Aberdeen, UH8.) Fez-se conhe
cer por diversas obras philosophicas, cuj"s principaes 8ltO:
Os sentidos e o entendimento, Os sentimentos e a vontade,
Ideologia e Dforal, O espÍ1'ito e o corpo, etc. O methodo é
sempre experimeutal, e li doutrina positivista.

Carlos Dobcl'to Oal·win.- (Sbrewsbury, 1809.)
E' neto de Erasmo Darwin, celebre medico. Carlos Darwin
entregou-se principalmente ao estudo da hi~toria natural. Seu
principio fundamental é que os animaes e as plantas derivam
tod)s de um pequinissimo numero de fórmas primitivas, talvez
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mesmo de uma f6rm~ unica, por m~io de t1·ansforma.çães AS

cendentes, Opel'arlils pela concurrencia ?)ital e pela selecção.
Suas estranhas theorias, aliá' por varias veze.;; teflltadas, sã')
expostas com methodo.e clare?n, pl'illcipalmente na qbra que
tem p:>r titulo: Da olrigem das especíes por via de selecção na
ttwal.

Doutl·jna. COIUIUIIJu.-Têm todos uma tendencia pro
nunciada para o Positivismo, pal'u·o Naturalismo e para o
Relativi.'tno.

Em Psychologia. Tudo parte da :)·m~·lçiio, Ilne é o f;Lcto
primordial. A idéa é uma seusação ellfl'lLqllecid'L, a voliçãO
é uma sensação. predominante. O.> f>l.ctos psycholog-ic:Js são
todos governadoi on prodllzidos pela a:lsociação de idéas.
Q.uando duas idéas se associ::lm habitualmente, e a presença
da segunda arrasta a espera da primeira, essa espera é a ill
ducção, O habito intellectllal f"l'ti5cado fi:u-se nos orgãos, e
transmitte-se pell;. hen·ditariedade, corno certas enfermidades.
As nocões de substancia e de CllllSll devem sei' eliminadas de
toda á sciencia ; porque a sciencia se limita a observar os
factr)s e a verificar a lei de suas relnções. As idéas racionaes,
ou à p?'iori, que nos pareceul uatllraes e inn·ltas, llã são,
portanto, :enão instinctos intellectnaes, ou u consequencia de
habitas her3ditarios. Sua universalidade explica.se pela lei
do progresso harmonico, que as impõe pOUCJ a pouco do in
dividuo á especie inteira,

E.>sas asserções Sã.O evidentemente falsas ou incompletas.
Os seu,; partidarios, porém, acham-se muito mais emba·
"açados ainda para e.>t'lbelecel' a rlistincçã.o real do el1 e da
natureza, do eu e do abdolllto ( Deu,::). « Del1s, di?em elles, é a
serie de pensamentos divillos desenrolando-se na eternidade » ;
assim como a alma é \( uma serie de sensacõed e de factos
internos deseUl'olando-se como um fio (no témpo ), »

Em Cosmologia. O principio geradol' é uma força pel'ma
nente, sempre em lllovilllento, e que se transforma incessante
mente por evoluções progressivas.

E~slls evoluções d!l. fOI'ç'L explicam 11. formaçã.o do mundo,
o app,\!'eci men to e o desen vai VllOentu da vida, o nasci menta
das sociedades, as invencões da industria e das arte.>, a
sciencia; tudo, em UII1'\ 'prllwl'a, porql1e neste mnndo naJa
é estave!. A lei das metamorphoses uomina todos os seres.
As pl'Oprias especies não são immutllveis j expande!n·se se
guindo uma transformaçãll ascendente, e em virtude de leis
que Darwin chilma a selecção natur'al e a concurl'encia pela

JANET, Pbilosopltia. T, Il.- 28
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vida. Emfim" todos esses seres, as.sim transformados por uma
infinidade de evoluções progressivas, devem chegar, após
milhares de seculos, a uma dissolUÇãO universal, que não
será senilo o comeco de nma nova evolucão da forca.. . . ..

Em summa essas theorias positivas, ?'elativas, natLb1'a
listas, communs á França, á Inglatert'à e á Allemanha,
reduzem-se a estas poucas palavras, que se flhamam prin
cipios: (a) A verdade objectiva é impalpavel; os nossos
conhecimentos "'ilo todos subjectivos. (b) Não se póde con
cluir senilo do particular para o particular. (c) As idéas
universaes e absolutas vêm da hereditariedade ou do in
stincto, (d) O universo explica· se todo pelas leis da evo
lUÇãO, da selecção e da concurroncia.

Eis ahi o que homens, considerados sérios, mas livres dos
antig'os preconceitos, di:ffi.cilmen te elaboraram para oppôr
ao dogma catholico e á cosmogonia de Moysés I Ocioso é
insistir.

Em Afoml. Resumem-n'a alg'uns principios: A liberdade
não existe; porque a vontade se determina necessariamente,
segundo a preponderancia ~os attractivos. O bem nilo differe
do prazer e do util; IDas deve-se, diz Stuart-Mill, bU:icar
ant~ de tudo o interesse da humanidade. Esse interesse
commum haure a sua força obrigatOl ia em um constrangi
mento intellectual, que associa fatalmante o interesse privado
~om o interesse geral. O direito é o poder que uma sociedade
tem interesse em confiar a um particular. As sociedades
desenvol vem-se, q Clando os in ti nctos alll'uislas tomam ascen
dente sobre as inclinações egoistas. (Cf. Fouillée, Hist. da
Philos. )

Que póde produzir semelhante mc.ral, sem autoridade,
nem sancção presente ou futura, sem liberdade, etc" senão
desencadear sobre a terra todos os instinctos pervers'os e
embrutecidos da natureza humana?

§ 4.° Philosophia al1emã

I. Exceptuando Fichte, Schelling e Hegel, de quem já
fallámos, e que pertencem ao fim do u Itimo seculo tIuasi
tanto como ao começo do actual, os philosophos alie niles
mais conhecidos de nos~a época ão: Fuerbach, Bauer, Vogt,
Moleschott, Büchner, Schopenhauer e Hal'tmann.
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Fauerbach.-( Anspach, Baviera, 1804.) Tomou Hegel
pOl' guia ordinario, e compoz grande numero de escriptos
philosophiüos, em que a religiao christã é frequentemente
atacada.

D.'uno Baue.·.- (Eisemberg, 1809.) Pareceu pro
por-se como fim unico a critica dos livros santos e da re
ligiãO. Proseguiu esse intuito com odienta persistencia,
apparentando querer conciliar os philosophos e os theologos
de seu paiz. •

Cal'los Vogt~- (Giessen, 1817.) E'oautor dasCa?',
tas philosophicas, das Lições sob?'e o homem, et.c. E' um dos
chefes do materialismo positivista na AlIemanha.

1IIol~schott.-(Herragenbusch, 1822.) Medico celebre,
occupou-se muito de Physiolog'ia. Sua patria é a Hollanda ;
as suas doutrinas, porém, ligam-n'o ii. Allemanha e ao ma·
terialismo de Vogt.. .

Biichne.'.- (Darmstad, 1821.) E ' um medico celebre,
como Moleschott. Em sua famosa e conhecida obra sob o ti
tulo de Força e matm'ia, ensina a eternidade da materia,
a immortalidade da força, a infinidade do ser no tempo
e no espaço, etc. Büchner é ao mesmo tempo positivista
e materialIsta. Segundo a sua opiniãO, « entre u pensamento
e o cerebro ha a mesma relaçãO que entre a bílis e o figado. »

Scholaenhanet·.- (Dantzig, 1788 -1860.) Pouco sa
boreou a philosophia de Hegel e aprouximou-se de 'Kant.
Espirito desconfiado e tristonho, ensinou uma es-pecie de idea
lismo e um pessimismo completo. Sua principal obra é in··
titulada: O mundo conside?'ado como vontade e como re·
p1'esentação. E se livro absurdo naufragou a principio com~

pletamente. O autor, porém, no fim da vida, tornou-se in
teiramente, sem que se possa saber porque, um g<'mio quasi
de primeira ordem, e as suas obras adquiriram extraordi
naria celebridade.

De· Uluthmann,- (Berlim, 1842.) Approxima.se
muito das theorias de Schopenhauer, principalmente no seu
livro que tem pOl' titulo Philosophia do Inconsciente. O In~

consciente é um ser vago, univer aI, que representa no mundo
o papel que Schopenhauer attribue á Vontade, Exceptuando
isso, as utopias são identicas.
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II. Dout."ina de Schopenhauer.- O ultimo gráo
de aberraçao que se encontra na Philosophia allemã no XIX
seculo nos é fornecido por Schopanhauer e de Hartmann.
Sua doutrina termina em um Pessimismo absoluto. A Phi
losophiá. de Schopenhauer, se esSe nome se póde dar ás msen
satas :fi.cçõ~s de uma imaginação delirante, occupa-se de
Methaphysica, de COl:mologia e de Moral.

Metaphysica. Kant tinha-a rejeitado como incel'ta, porque
excede a experiencia, Schopenhauer acredita poder resta
beleceI-a, nao transpondo os limites postos por seu mestre.
Na sua opiniao, a Metaphysica consiste em fazer a verdadeira
theoria do uuiverso physico uma verdadeira Cosmologia;
porque, nem. Psychologia, nem Theodicéa podem encontrar
logar em sua philosophia.

Cosmologia. Achamo-nos em presença de dous mundos:
um é apparente e exterior; ° outro interior e real. O pri
meiro, puramente phenomenal, consiste na maneira sub
jectiva por que nos representamos as cousas exteriores. Não
é mais do que nossa representação intellectual, sem realidade
objectiva. A theoria ,do mundo real e intedol' é feita segund o
um methodo e por uma mârcha que só pel'tencein a Scho~
penhauer. PIll'S encontl'ar esse muado, diz elle, é necessal'io
ultrapassar os limites das representações subjectivas e dn.
intelligencia. Eis como podemos conseguil-o. Antes de
pensar, desejamos, sentimo·nos em acção. Esse desejo e
esse esforço accusam em nós um querer. A vontade é,
pois, nosso caracteristico distinctivo, nossa essencia total.
Ora, devemos buscar comprenhender a natureza exterior
por nós mesmos; porque seguramente é ella que é fei ta
á nossa imagem, e não nós á sua semelhança. Logo,
hs no fundo de todos os seres, corno em nós mesmos,
uma Vontade verdadeira, que é sua essencia e o principio
de suas acçOes. Essa vontade é unive1'sal; porque tudo no
mundo quer. E' impessoal e indest1'uctivel; porque só ella
permanece no meio das fórmas cambiantes que passam.
E' absoluta, porque não depende de conhecimento algum e
precede-os a todos. Livre, pOl'que não soifre, como a intel
ligencia, a lei da necessidade. Assim, um mundo' pheno
menal e subjectivo, uma vontade impessoal, absoluta, uni
versal, livre, que estabelece a lei disso a que se chama
mundo, eis em duas palavras toda a Cosmologia e toda a
Metaphysica de Schopenhauer.

illo1'at. A Moral consiste no desenvolvimento da vontade
que se cumpre passando por tres gráos successivos. Está
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no começo da escala o egoismo. E' a vontade que quer viver
por si propria. No segundo degráo está a moral sentimental.
E' baseado na compaixão e na sym"pathia que experimen
tamos por seres semelhantes a nós. E' ainda a vontade que
quer viver por si mesma, vivendo nos seres cuja natureza
é identica á nossa. Como, porém, a vida não se exerce senão
por esforços di:ffi.cei , por fadigas sem numero e privaçoes dolo
rosas, em uma paiavra, como a vida luta contra a vida,
e tudo vai de mal a peior, essa dupla vontade de viver pelo
egoismo e pelo sentimento é funesta e absurda. Cnmpre,
pois, subir ao mais elevedo gráo do desenvolvimento da
vontade. Consistirá em destruir completamente a vontade
de viver.' Essa vontade perfeita que aspira a tudo destruir
ohtem-se pela sciencia e pelo ascetismo quietista. A sciencia
nos prova que o mundo é radicalmente máo, o peior possivel,
e mostra assim que. cumpre ter a vontade de não mais
viver. O ascetismo quietista nos indica os meios de conse
guil·o: Nada fazer, e abster-se mesmo de contribuir' para
perpetuar, pelo casamento e pela geração, esta miseravel
existencia.

Assim, Idealismo, Pessimismo e Nihilismo, eis toda a
Philosophia de$chopenhauer., Admira que ella tenha conse
guido occupar espiritos sérios, conquistar discipulos e adqui
rir celebridade na Allemanha, e principalmente em França.
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CONCLUSÃO

A historia da Philosophia, vê-se, é freq uentementa a nar
rativa de aberrações do espirito humano, principalmente
quando el1e quiz innoval', depois de haver sacudido o jugo da
fé e das santas tradições. Podemos ainda, mesmo hoje, após
dezoito seeulos de civilisação christã, repetir a sang'uinolenta
pàrase de Cicero : Nescio quomodà nihil tam absu1'de dici po
testo qt~od non dicatw' ab aliquo philosophorum. ( De divinÇLt.)
« Nao ha absurdo que algum philosopho não haja susten·
tano. »

Esses desvarios frequentissimamente renovados provam-nos
que o espirito humano carece ser guiado na pesquiza da ver
dêlde ; mostram-nos com incontestayel evidencia a sabedoria
da Igreja que qucr que se conservem unidas a Philosophia e
a Re~ig'i[o; fazem-nos comprehellder tambem quanto o sobe
rano pontifice Pio IX teve rallão em condemnar, no Syllab11.s,
as tres seguintes preposiçOes : « A Philosophia não póde. nem
deve, submetter-se á autoridade alguma. (P1'Op. x.) De
vemos occupar-nos da Philosophia, sem ter em conta a Reve··
lação sobrenatural. (Prop. XIV.) A Ig-reja, não só se deve
jámais revoltar contra a Philosophia, como deve tolerar-lhe
os erros e deixar-lhe o cuidado de corrigir-se a si mesma. »
(Prop. XL)

Brucker, cornquanto protestante, sentira eSl'ia verdade, ao
compôr a sua grande histol'ia das philosophias e de seus sys
temas. Compre~endêra quanto é seguro e necessario, para
guiar a. razão, o facho do christianismo, e de boa vontade
aubscre'vemos as suas palavras:

Percun"i, {atear, sectas attentius amnes.
P1Ul'ima qucesivi ; per singula quceque cucun·i.
Nec quidquam inveni melius quam cl'edere Ch,'ista.

FIM DA. HISTORIA DA PHILOSOPHIJ..



TABOA DAS MATEHUS CONTlUAS NO SEGru~OO VULmm

MORAL
Paragraphos. Pags.
472. Objecto da moral. ,. 1

SECÇÃ.O I

MORaL PRATICA

CAPITULO PRIMEIRO.- Deveres .para com os animaes.- Deveres
para comsigo mesmo

473. Deveres para com os animaes................................... ~

474. Dever de conservação....... 5
475. Consequencias do dever de conservação :.............. 7
476. Temperança.................................................... 8
4J7. Deveres relativos aos bens exteriores, da economia e da par-

cimonia..........................•........................ '" 10
478. O trabalho..................................................... 14

OAPITULO II.- Deveres para comsigo mesmo.

4J9. Deveres relativos á intelligencia.... 18
480. A pl'udencia........................ .. i8
481. A veracidade......................... 19
482. Deveres relativos á vontade e ao sentimento................ 21
483. A dignidade pessoal............................................. 23
483. bis. Deveres relativos ao sentimento........................... 24

OAPITULO III.- Deveres de familia.- Deveres
sociaes. - Deveres religiosos

48!. Deveres de familia : ..•..... , , , •....•...... , . 26
485. Deveres do casamento.......................................... 26
486. Deveres dos pais :........ 29
487. Deveres dos filhos '" 32
488. Deveres elos irmãos............................................. 34
489. Deveres dos amos e dos criados................................. 34
490. Deveres para com os homens em geraL ........•.............. ,. 35
491. DifIerentes especies de deveres sociaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
,~92. Justiça e caridade .............•...•.. , ..•... :......... 44
493. Deveres para com Deus..................... ...•.. ••. 46



440 TABOAS DAS MATERIAS

SEOÇÃO II

MORAL THEORIIJA

CAPITULO 1.- A moral do in teresse e a moral do sentimento,
o util e o honesto

Paragraphos. Pags.
494. O principio do prazer , 52
495. O principio da utilidade........................ 54
496. Objecções de Kant contra o utilitarismr.. .. 57
4n7. Systema de Stuart Mill '..................... 58
498. Critica do utilitarismo de Stuart Mill ' '...... 59
499. O prazer e o bem...... 61
500. Doutrina do interesse geral........... 65
501. A doutrina do sentimento................... 70
502. Doutrina da sympathia.- Adam Smith.......................... 71
503. O honesto ,.... . .. . 74

CAPITULO 11.- O princinio.do dever

504. Natureza e definição do dever ,....... 77
505. Imperativo hypothetico e imperativo categorico•... :........... 78
506. Caracteres do dever ...•...•..•....••.........•. :. . • . . . . . . . . . . . . 80
507. Criterio de Kant•.................•............................ , 80
508. A lei natural e as leis escriptas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 83
509. A lei natum1 não deriva das leis positivas....................... 85
510. A lei natural e a vontade divina. A lei e a sancção.............. 66
511. A idéa do direito... 87
512. Definição do direito............................................. 87
~13. A força e o direito.......... 89
514. O direito e a necessidade........................... 90
515. O direiio e a liberdade,......................................... 91
516. O homem fim em si.......................... 91
517. Direi to e dever .. '....•............. '" . . . • . . . . . . . . . .. 91

OAPITULO lU. - A consclencia mor'l.l e o sentiment.o moral

518. A consc:encia moral. " . . .. . •. . . .. .•..........•........ 93
519. A consciencia recta............................................. 94
520. A consciencia erronell. .............................••.. , 94
521. A consciencia ignorante................... 95
522. A consciencia duvidosa........................... 95
523. Autoridade da consciencia.......... 96
5·~4. Uonsciencia relativa e consciencia absoluta 97
525. O sentimento moraL.......................................... 99
52G. Divisiio dos sentimentos mornes...................... 100
627. Satisfação moral, arrependimento, remorso..................... 101



TA.BOAS DA.S MâTERIAS 44L

Paragraphos. Pags.
528. Sentimento da honra, vergonha ,. 102
529. Sympathia, benevolencia, estima e despreso.................... 103
530. O respeito.......... 104
531. O papel do sentimento na moral: o estoicismo de Kant......... 105

CAPITULO IV. - A virtude

532. A virtude é uma sciencia....................... 1u6
533. A virlude é uma harmonil\..................... 111
53!. A virtude, habito e justo meio.................................. 113
535. Outras definições............................................... 114

CAPITULO V.- O merito e o demerito

536. O merito e o demerito........................................... 116
537. O merito e a obrigação , '" , , . . . . . . . .. 119
538. Qualificação dos actos moraes ' , , 121
539. Da imputação moraL, .. , ...................•....... , .. ,., ,. 123

CAPITULO VI.- A sancção moral

540. Definição da sancção " , .. ".;.... 131
5!1. Recompensas e punições ,.,. 131
542. A lei moral e a sancção .. : ", 133
543. Diversas especies de sancções , 136
5<14. 1nsufficiencia .das sancções precedentes•.... , .............•... , ]37
545. Immortalidade da alma ..•..•... , .. , ....•........ " ..• ' .,. 138

CAPITULO VII. - Medicina e gymnastica moraes

546. Georgicas'da alma · .. •.··. 141
5<17. Dos caracteres 141
518. O caracter , ~.......................................... 143
5!9. As idades · · ···· •. ·. 144
550. Das pab,ões.................................................... 145
551. Cultura da alma.. ..•........... ......•.•....... 149
552. Governo das paixões.. . • . . . . . . . . . . . . . ... . • . . • . . . . . . . . . . •. . . •. 150
553. Governo dos caracteres................................ .•... •... 151
55,1. Regras de Malebranche......................................... 152
555. Regras de Aristoteles e de Bacon............................... 158
55e. Regras de Leibnitz........ 154
557. Methodo de Franklin................... 154
558. Regras de Cicero................................................ 156
559. Exame de consciencia...•....... ',o .,.......... ••••••••••••••••••• 156
560. Cathecismo moral, , .• o ••••• o , 158



TABOAS DAS MATERIAS

APPENDICE

Paragraphos. Pags.
561. Da mlJral- Prolegomenos .........•...... ~ 160

Noções de Direito natural e de economia politica

CAPiTULO l.-Noções de direito natm'al

562. O direito naturaL ·· · .. ·· ··· 163
563. O direito e a coacção........................................... 1M
564. Deveres de direito, deveres de virtude :. . . . . . . . . . . . . . . 164
565. Dil'eito natural e direito positivo, escola bistorica............. 164

~66. Os direitos naturaes............................................ 165
567. Liberdade corporea e individual. , .. .. .. .. . . . . . .. 166

568. Liberdade do trabalho........ 166
560. A prúpriedade.•...........•.......... ' '. 166
570. Accumulnção e transmissão..................................... 170
571. Propriedade individual e communhão........................... 170
572. Desigualdade das riquezas ,. 172
573. A familia.- O casamento...................................... 173
574. O patrio poder................................................. 174
b75. Da escravidão o.............................. 174
576. Liberdade de consciencia, liberdade do pensamento, etc. '" 175
577. DireHo publico e direito das gentes....................... 176

578. A sociedade e o Estado........................................ 176
579. Os tres poderes......................................... 177
580. A soberaúia ..•...........•.....................•.. , ]71
5 1. A liberdade politica. .. .• .. .. .. . .. .• .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 178
5 '>. Deveres dos cidadãos para com o Estado........................ ]78
593. Pnblema......... 179
584. Direito das gentes... .. 179
585. A guerra e a paz ~..................... 179

(\APITULO IJ.- Noções de economia politica

586. Definição....................................................... 18'2
5 7. Producção...................................................... 182
ti . O trabalho...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 182
5 O. A. invençãlJ..... .. 183
500. Divisão do trabalho '" . ]83
591. O capital. ... , " .........................•..................... " ]84
592. Circulação das riqu.ezas......................................... 184
593. A permuta............•............. , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . .. . 185
59·!' Lei da otf.erta e da pr acura '. . . . .. . . .. . . . . . . ]85
595. A moeda , , .. ,............................... 185
596. Ooudlções da moeda , 186



TABOAS DAS MATERIAS 443

Paragraphos. Pags.
597. O credito, o papel moeda.......•.•..•.... , . '" .. ... . . . . .•.•. . . • 186
598. A liberdade do commercio e o livre cambio...................... 188
599. Repartição...................................................... 189
600. Salario •. . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
601. O juro e o aluguel................................. 190
602. O., beneficios ou proveitos..... . . .•.. 191
603. A renda terril,orial. 1\)2
60J. O Estado na repartição da riqucza 194
605. Consumo................................ 194
606. Consumo improductivo e consumo reproductivo '" .. 195
607. O luxo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. UJ5
608. Uonsumos publicos : emprestimos e impostos.. 196
609. A divida publica............................................... 196
610. Do imposto..................................................... 197
611. O orçamento.................................................... 198

NOÇÕES DE ESTHETIOA

OAPITULO 1.- A idéa do bello e do sublime

G12. O bello e o bem... 200
613. Leis do bello '. 201
614. Definição do bello.................................... 204
615. A expressão........................................ 204
616. O sublime.................. ............•.........•............ 206
617. Sublime de grandeza.......... 206
618. Sublime de poder " '" .. . .. . . .. . . 206

OAPITULO II.- Da arte

619. A imitação ;. 208
620. Insufficiencia do systema realista............................... 209
6·n. O ideaL........... . .. .....•..... ...•......•.................... 211
622. O proprio real tem seu ideal •. '" 212
623. O feio nas artes , ..........•.............. '" .. .. 213
624. 'Arte classica e arte romantica................•.. " . . . . . . . . . . . . . . 213
625. Das faculdades estheticas: o gosto e o genio..................... 217
626. Divisão das artes.. . .. . . .. . . . . . .. .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . 218
627. Ai'chitectura e esculptllra 219
628. Pintura......................................................... 219
629. Dansa........................................................... 219

. 6:30. MusIca.......................................................... 220
G31. Poesia.......... ...................................•........... 220

METHAPHYSICA E THEODICÉA

632. Definição e divisão.............................................. 221
633. A metaphyslca. desde Kant .•. , ., : '" " . " , 221



444 TABOAS DAS MATERIAS

CAPITULO 1.- Ontologia
Paragraphos. Pags.
634. Do ser em /{eral. - Definições e divisões•........ " . . .. . . . . . . 223
635. O pussivel, o real, o impossivel................. 223
636. O potencial e o actuaL......................................... 224
637. Contingente necessario. - Determinado e indeterminado......... 224
638. Substancia e modo.- Essencia e accidente,...................... 22õ
639. As causas ,...................... 225
640. A razão bastante.- Principio de Leibnitz...................... 228
641. As categorias de Aristoteles.................................... 228
6!12. As propriedades do ser: unidade, identidade, semelhança, etc.. 229
643. Os con trarios , .• " " . . . . . . 229
644. O finito e o infinito............................................ 230
645. O relativo e o absoluto " . . . . .. . • . . . •. 233
646. O imperfeito e o perfeito....................................... 233

CAPITULO li. - O scepticismo

647. O scepticismo................................................... 2-35
648. O probalismo............................. . .. .. .. . . .. .. . .. ... 236
649. Objecções scepticas ,... 236
650. Ignorancia humana................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
651. O erro.......................................................... 237
652. Contradições do espirito humano , 238
653. O diallele " ..........................•..............• , •. •. 239
604. Discussão dos argumentos dus scepticos : 239'
655. Resposta á objecção deri,ada da ignorancia ,............. 239
656. Resposta a objecção derivada do erro '................ 240
657. Resposta á objecção tirada das contradições necessarias.......... 242
658. Resposta ao argumento do diaUele ....... : . .. .. . ... . .. .. ..... .. 246
659. Criterium da certeza....................•................... o... 247

OAPITULO III. - Do idealismo

660. Idealismo em geral................ 250
661. Idealismo de Barkeley " . .. . .. 251
662. Realidade do mundo exterior................................... 251
663. Idealismo de Hume e de Stuart Mill.-Phenomenismo absoluto .. 252
'664. Realidade do espirito........................................... 253
665. Kant.- Idea1ismo transcendentaL............................. 253
666. Critica do idealismo de Kant : 255
667. Idealismo de Fichte, de Schelling e de Hegel........... ••. •. .. . 256

CAPITULO IV.- Psychologia racional e cosmologia racional.
A alma e o corpo. - A materia e a vida

1. Distincção da alma e do corpo

668. A alma•..... : 0 .. 261
669. Provas da espiritualidade da alma.......... 261
670. Distincção dos phenomenos psychololicos e physiologicos....... 262
671. Objecção '" 262
672. A unidade do pensamento........... .. . .. .. .. .. 263
673. Objecção da alma resultante................................... 2d3



TABOÃS DAS MATERIAS 445

Pags.
264
264
265
266
267
267
270

Paragraphos.
674. Objecção de Kant , .
675. A identidade pessoaL .........................................•
676. Objecções .................•....................•...............
677. A liberdade moraL .
678. Objecções do materialismo " ' , .. : ..
679. Oerébro' e pensamento...........•.................. ' .
680. O pensamento e o movimente .

II: União àa alma e do corpo

681. Unidade do homem .
682. Difliculdades " .
683. Hypotheses sobre a união da alma e do corpo .
684. Espiritos animaes ....•.........................................
68;). Mediador plastico ..
686. Influxo physico ., .. . õ •••••••

687. Animismo, vitalismo, organicismo .
688. Oausas occasionaes. -. Harmonia preestabelecida .
689. O porque da união .

III. Noções summarias de cosmologia racional.
O universo.-A materia.-A vida

690. Da cosmologia racional. ..•.................................... ,
691. O mundo ou o universo.- A natureza ' , ...•
692. Os limites do mundo - A primeira antimonia de Kant .
693. A maleria ....•........ , ...•.......•...•........................
694. Unidade da materia .•.............•................ " .........•
695. O cheio e o vacuo..............................•...............
606. A divisibilidade ao infinito.- A segunda antinomia de Kant .....
697. Da essencia da materia.......................•.................
698, Mecanismo e dynamismo........•.•............................
699. Mecanismo physico...................•.........................
700. Hylozolsmo e monadismo......•.... , .......................•...
701. Idealismo.............................................•.........
702. Correlação das forças. Unidade de força " .•................•
703. Conservação da materia e da força , ' .
704. A vida...............•.....................................•...•
705. Systema sobre a vida ....................•.....................
706. Organicismo...•...............•....•............. ; .
707. Vi talismo ......................•.... , ..................•........
708. Animismo ..........................•......................•....

OAPITULO V. - Noções de Theodicéa. - Deus e seus attributos

709. Póde-se demonstrar a existencia de Deus? .•••.......... " .•..•
710 .. Demonstração da existencia de Deus .....•...•.................
711. Provas da existencia de Deus .
712. Provas Physicas ........•....•.........•.........•..............
713. Provas metaphysicas , .
7,4. Provas moraes e estheticas ; ; .
715. Attributos de Deus.......................•..•...•..............
716. Pantheismo e per'sonalidade divina.•••..•.•....•..••......••.•.

273
'274
275
275
275
276
276
276
277

279
279
279
280
280
280
280
280

~t
281
282
282
282
283
383
283
284
284

285
285
292
292
29*
295
296
298



446 TABOAS DAS MATERIAS

Paragraphos. Pags.
717. ExamedoPanLheismo.-I. O Universo dos corpos 298
718. Exame do Pantheismo.-II. O universo dos espiritos 300
719. Personalidade divina - 301
720. Providencia, .•..........•.........•.......•......... ·•....•...... 303
721. Oreação ·.........................................• 303
722. Oonservação.................................................... 303
723. Governo................................ 304
724. O maL.. .. . .... .. .... .... ..•..•..•.....•...... ...•............. 304
725. Pessimismo e optimismo .. ,.................................... 306

OONCLUSÃO

726. Importancia da Philosophia "................ 309
727. Utilidade da philosophia....................................... 310
728. Objecções cuntra a philosophia.~ Positivismo.- Criticismo.-

Escola historica " .. . . . .. . . . . . . • . . 310
729. Resposta ás objecções precedentes 312
7BO. Do progresso em philosophia.. 313
731. Relação da philospphia com as ouLras sciencias................. 315
732. Relações Gerúes : .. . 316
733. Relações especiaes............................................. 317
734. A philosophia, a poesia e a religião ·........... 318

HISTORIA DA PHILOSOPHIA

NOÇÕES PRELIMINARES

Objecto da historia da philosophia 3H
Sua utilidade.. .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . 321
Melhodo adoptavel. .......•................... , ....•. , ••• . . .. . . . • . . . 321
Principaes systemas " ......•. , " ...•......... , " . . 322
O Sensualismo.........•........•......•..••.. o•...... , ' •• 322
O espiritualismo o.•... ' ..•. o..•........... o" . o o..•. oo.. oo.... 323
O sceplicismo ' '" " .. . . .. 323
Divisão o" .. o o o" o...... 323

OAPITULO 1.- Primeira época.-Philosophia antiga

ARTIGO 1.- Primeiro perlodo.- Philosophia antes de Som'ates

N.· 1. Escola de Ionia, ou Naturalismo..... 324
Thalés .. "0 o' o' .•...... o.........• , o.•. o' oo, ...............• 3;M
Anaximandro o o o" .. o 3;M
Anaxímenes de :MiletEl o o. ooo o ooo•. o. 324
Anaxagaras de Clazomenes.•... oo.'.•...... o•.. oo...•..••. , .• o....•. , 324
IIeraclito de Epheso o,........................ ••.. 325
Empedoc1es........•.....•.. o.......•. o•.... " ... o., . . . • . . • . . . . •• • • . • 325
N. 2. Escola de Ualia ou Pythagoriana.............................. 325
Pythagoras , ..•....... , ......•...•....•...•.. '" o,.......... 325
N. 3. Escola.de E1éa ..... : ...........•........ o. o.•.•.•....•.• o•. o. o 327
r. Escola idealista ou metaphysicao o o................ 327
Xenophanes .. o.....•............• oo' •......•.•...••. o............... ,Q~



TABOAS DAS MATE RIAS 447

Paragraphos. Pags.
Parmenides........•....•...•..................... ' . . . . . . . . . . . .. • . . .. 328
Zenon de Eléa .........................................•.... , 39

II. Escola physica ou aLomistica..... 329
Leucippo .•.. , ...............•...... " , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 329
Democrito.. . . . . . .. . • .. 329
N. 4. Escola sophistica ' " . . . 330
ProLagoras , ' . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . 330
Gorgias' . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

A.RTIGO II.- Segundo periodo.-Philosophia Socratica

Socrates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Sua morte...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 331
Sell papel philosophico ,.............. 331
Seu methodo........................................................ 332
Sua ilouLrina........................................................ 332
Escola megarica ...•................... :............................ 333
Escola cyrenaica.................................................... 333
Escola cynica....................................................... 33,1

ARTIGO III - Terceiro periodo (400-200 anLes de ,Jesus Christo

Philosophia depois de Socr'ates

N. 1. Escola de Platão ou Academica.............................. 334
8ua doutrina : .................•.............. , 335
1.0 Cosmologia...................... .•... ....................•...... 335
2.0 Antrophologia , , .. .. .. . 336
A alma ..........•..•....... , ................................•.•.... 336
O corpo...................... .•.......................... 337
3.0 MoraL ............•.... , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . .. . 337
4.0 Poli Lica. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .• 338
EI'l'OS ue Platão · ,........ 338
N. 2 Escola de AJ:istotelos, ou Peripatetica......................... 339
Sua doutrina........................................................ 339
1.0 Logica....................•......... , .. .. 339
2.0 Physica '" .....•................ ....•.......• 340
3.0 l\Ietaphysica .............• , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
4.0 Moral e politica ....................•...........................•. 341
Erros de Aristoteles " " . . . . . . . .. •.. :... 311
3.0 Escola Pyrrhonica - Pyl'l'ho..................................... 342
Slla doutrina....... .. ..•.............. ...........• 342
N. 4. Escola Epicurista - Epicuro ; 342
Sua doutrina ..................•.... ,...................... 34'3
1.0 Canonica........................................................ 343
2. 0 Pbysica.......•............••... , ..........................•.••.. 343
3.o MoraL... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. ..... . . •• . . . . 343
r . Ó. Escola Stoica.-Zenon.•.•• ,................................... 343
Doutrina.................... ....••............................... .... 3·U
1.0 Logica ..........•... " ...••.•.........................• ,.......... 344
2.0 Pbysica.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . • . . . . . . . • . 344
3:0 :Moral.. . . . . . . . • . . • . . • . • . .. •• > , •••• , •••••••••••• , ••••••••••••• , • • 344



448 TABOAS DAS MATERIAS

Paragraphos. Pags.
N. 6. Nova academia ~ 346
Novo scepticismo................ 346
N. 7. Philosophia romana 347
Cicero............... 347
Séneca 348
Epitecto '.' . . . .. . ..•............ :.. 348
Marco-Aurelio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 349

ARTIGO IV.- Escola. de Alexandria.- Philosophia dos padres, etc.
(Desde o anno 100 da era christã até 800)

N. 1. Os gnosticos.................................................. 350
.GnosLicismo pantheista. ~............................................350
Gnosticismo dualista................................................. 351
N. 2. Escola neo-platonica.................. 351
Plotino : " . . . .. . . . . . . . 351
Porphyro , , . . . . . . .• 352
Jamblico ..........•................•..... ,..................... 352
Juliano o apostata " : 352
Proclus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . •. . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 352
Doutrina neo-platonica.............................................. 352
1. 0 A dialectica.................... .. .•. . 352
2.0 Cosmogonia............................ 353
3.o Psychologia. . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
4.0 l\1:oral. " . . .. .............................•........... 35!
N. 3. Philosophia dos padres da igreja.............................. 35!
1. Padres da igreja do Oriente, S. Dionisio o areopagita.. .. • 35'
S. Justino........................................................... 355'
Olemente de Alexandria......................... . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. 355
Origenes , 255
II. Padres da igreja Occidental, S. lrineu, Bispo. de Lyão.......... 355
Minlltino FelL'<: '" . . .. . . .. .. 356
Arnobio .............................................•......... , " 356
Lactancio " . • . . . • . . . . . . •. • . . . . . . . . .. .. 356
S. Agostinho......................................................... 356
Doutrina " .. . .. 351.
Foi hourida em Platão a doutrina dos padres? " 357
N. 4. Philosophos antes de Oarlos Magno.......................... 358
Boecio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 358
Bede o Veneravel '" , 358
S. Isidoro, arcebispo de Sevilha.......... 358
S. João Damasceno.. . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . ....•..•..... _ , 359

CAPiTULO IL-Segunda. época.- Philosophia da idade média

ARTIGO 1, - Primeiro periodo (800 - 1200 )

N. 1. Renovamento dos estudos.. . .. ... .. .. .. .• . .. .. ... .. .. .. .... ... 35:]
Alcuin " , ......•...................... , . . . . 359
João ::3cot. " 360
Gerbert d'Aurillac , ..................•... 360
N. 2. Controversias sobre os universaes..................... 360



TA.B0A.S DA.S MATERIA.S 449

Paragrapos. Pags.
1.o Escola realista ................................••.....•...... , . •. . 860
S. Anselmo........................... .. ...........•..•.. 860
Guilherme de Ohampeaux........................................... 861
2.0 Escola nominalista.............................................. 861
8.0 Escola conceptualista............................................ 361
Pedro Abailnrd , 361
N. 8. Algumas escolas secundarias. 1. a Escola mystica............ 362
2.0 Philosophia arabe................ 362
3.0 Pedro Lombarda " ., 363

ARTIGO I1.- Segundo periodo (1200 - 1400 )

N. 1. Phase de incremento......................................... 86a
Alexandre de Rales................................................. 363
Guilherme de Auvergue......... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 364
Vicente de Beauvais ............•................................... 364
N. 2. Phase de perfeição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 364
1.0 Alberto, o Grande............................................... 364
2.0 S. Boaventura........•....................•........... , 364
8.0 S. Thomaz de Aquino................. 265
4.0 João Duns Scot. ..•.. ...•...... 366
N. 8. Phase de decadencia ., 367
Rogerio Bacon '.. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 367
Raymundo Lulle....................... .........•. 367
Guilherme de Occam 867

ARTIGO lU. - Terceiro periodo (1400 - 16(0)

N. 1. Escola platonica. - Bessarion , . . .. .. 368
Marcilo Ficino..................... Be8
Pico de la Mirandola : " . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 368
Francisco Patrizzi. .. . . .. . .. . .. .. . .. . 368
N. 2. Escola Paripathetica , .369
Pedro Pomponat.................................................... 369
Alexandre Achillini.. ' . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 369
André Oesalpini..................................................... 36~

N. 3. Escola mystica. Paracelso............... 369
Van Irelmont " . .. . .. 369
N. 4. Escola sceptioa _ " 369
Miguel Montaigne :...... ....•........ 370
Pedro Oharron ',' " " " " . 8'70
N. 5. Escola independente ,............... 370
Nicoláo de Ouss..... .• 1370
Pedro Ramus........................ .........................•.. 870
Bernardino Telesio.............. . 371
Jordana Bruno.......... 371
Julio Oesar Vanini.................................................. 371
Thomaz Oampanella , .. 871

OAPITULO lll.- Te~'ceira época.- Philosophia moderna

ABTIGO I. - Bacon e Descartes.
N. 1. Bacon.................................... .... .. .. . . ... ...... 373
Suaa dvutrinaa e suas obras '" . . . . . . . . . . .. .. . . . . 873

J4NET, l'hilo6ophla. T.n. 29



450 TABOAS DAS MA't'ERIAS

Pal'ographos. Pags.
Juizo a respeito de Bacon .......................•...............•. " 374
K. 2. Descartes 375
I O methodo......... . .. ..........................•...... 376
Exposição.. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......•....... 377
Critica da duvida de Descartes..... .• . . . .. . . . .. . .. . .. . . . .... .. .. . .. .. 378
II Sua doutrina........... .....................................•..... 379
Juizo sobre Descartes............................................... 381

AnTIGO II. - Discipulos do Bacon e de Descartes

N. 1. Escola do Bacon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
1. o Pedro Gassendi.............. . . . . . . . . .. ........•................ 381
2.0 Thomaz Hobbes................................................. 383
3.0 .Jonh Loche...................................................... 383
4.0 Estevão Bonnot de Condillac.................................... 38!

. K. 2. Escola de Descartes.......................................... 385
1. o Nicoláo Malebranche :...... 385
Cansas de nossos erros :............... 385
Theoria do conhecimento... .........................•................ 386
Oausas occasionaes........................... ........•............• 387
Theorja da vontade e da moraL , .. ,. .. .. . .. . . 387
Th60rla de Deus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .• 388
Optimismo : 388
2.0 Spinosa.......................................................... 389
Princlpios...... .....•.. ................•..• 389
Applicação .......................•.. :............................... 389
3.0 Leibnitz............ ..•. ..........................•....•.•....... 390
Theoria do conhecimento............................................ 391
Theoria das monadas................................................. 391
Theodicéfl ........•....................•......•........•..• " .. ,. . . . • 393
Apreciação , . . . . •. . . .• 293
4. o Outros philosophos filiados a Descartes _.•. . . .. .•. 394
Pascal. .....................•.........'.......•....... " . . . . . •. •• . . . . . 394
Huet................................................................ 395
Bossuet ........................................................•. , . • 395
Fénélon " .. " " , , ,. .. . . •.•... 395
Arnauld. ...............•....... ........................•....• 395
Nicole 396
Oudworth " .........•............... " , . . .. . . .• 3~6
Euler '" . . . . . . .. .. ,......... 396
Newton .......................................•...•........••..••.•• 3913
Clarke ......•..• , •..•.... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 397
Jorge Berkeley..•................................ '" ........••.. " . • 3v7
5.0 Alguns scepticos do seculo XVII.................................. 897
Lamothe le VAyer. . . . . •. . . .. •. . . . •. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •. 391
Bayle , ,............ 398

ARTIGO III. - Philosúphia no seculo XV1I1

§ 1.0 Philosophia france:ra no -sect~lo XVIII
Seu caracter. 398
L Philosophos moralistas H..... .. ... ....... a99



TABOAS DA3 MATERIAS 451

Paragraphos. Pago
Condillac................•... o ••••••••••• o •••• o o ••• , • • • • • • • • • • • • • • • •• 399
Helvelius '" o ••• o •••••••••••••••••• o....... 399
O BarãIJ de Holbac............................. ..............•.... 399
Lamettrie.•......•••........ o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 399
II. Philosophos politicos o' 399
Montesquieu o • o, •• o •••••••••••••••••••• : o 400
João Jocques Rousseau.............................................. 400
Turgot .•............. 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••• 0.0 400
Oondorcet.••...........•...•..•......•.•. o' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 401
III. Philosophos anti-chrisiãos .. o................................... 401
Aruet Voltai.re ..........•............ o............................... 401
Diderot.- D'Alembert..........•.. o •• o •••••••••••••••••••••••• o..... 401
Volney '" 402

~ 2.0 Philosophia ingleza fiO seculo À'VIlI

1. Fôrma sceptica.............•....... :. o •••••••••••••••• o' o ••••••• , 402
David Hume........•.•..... o ••••••• o' •••••••••••••••••••• o,... ••••• 402
Fôrma moralista.. . . . . •. . . . .. o ••••••••••••••••• o" ••••••••• o ••••• o' • 403
Shafterbury o o o.................... 403
Wollaston o,...... .. 403
Hutcheson o' ••• o, •••••••••••• 0 ••••• 0 o................. 403
Adam Ferguson.... . ,............... 4C4
Adam Smith o •• o •••••••••• o • o •••••••••• o •••••••••••••••••• o o o • o' • o • • 404
III. Fôrma psychologica.- Escola Escosseza...•.. o ••• o. o, •• o •••• o" 404
Thomaz Reid o : .. • • • • • • • • • • • • • .. • • • • .. • • .. • •• 405
1.0 Faculdades intelectuaes .. o o o'........... 405
2. o CritElrio da certeza•..... o. o' • o ••••••••••••••••• o •••••••••••• ' • •• 406
3. 0 Faculdades activas 0 o o 406
Dugald Stwart · 0 0 • 0 ......... 407

~ 3.0 Philosophia allemã no secuZo XVIII

1. i:mmanuel Kant........ ....•...•..•...•.. ..•.•......•...••••.•... 407
1. 0 Que posso eu saber? Critica da razão pura ".... 408
Analyse das faculdades intelectuaes................................. 408
Critica da razão.....•....•.......... , o' ••••••••••••••• o •• 410
2.0 Que devo fazer? Que posso esperar? Critica da razão pratica ... 411
Certeza conquistada ....•... ,. o •••••• o, ••••••••• o' o •••••• ,. •••••••••• 412
3.0 Critica do .Juizo o................•..... : o........ 418
Apreciação ..•.......••....•..•..•.•••.....••. o o......... 414
II. Fichte.....••.. o o' •••••• o, ••• o,......... ••••••••••••••••••••••••• 414
III. Scheliing :............................... 415
IV. I1e<rel 416
Ooncepção ~i~ icié~:: ~:::'.: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::'.::::::: 417

ARTIGO IV. - Philosophia do secuio XIX

Si 10 0 Phílosophia '{'rance::a 418

1. Es cola sensualista

1.0 Materialismo o •• , o.;. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 41B
Cabanis.....•. o •••••• o • o •• o ••• o o o ••••••••••••• o. •• • • • • •• • • • • • • • • •• • • 419
Broussais o o O" , ~ o • .. • 419



452 TABOAS DAS MATERIAS

I

Paragraphos.
2.0 Sensualismo......................................••..•.••••...•
Destutt de Tracy ......................•.•.............•••.••...•.•.
Laromiglliàre '" ......•..•....•...•......••.•......
3.0 Escola de transição...................................... ••...
:r.1aine de Biron ......•.•.•..•...........•...•..•.•.•.•..••.•..•..•.
Royer·CoUard ..

n. Escola tradicionalista
De Bonald...........•....•............•.•..•.••..••.•......••••.•.•
Lamennais .
Bautain.........•.....•...............................••...•..••.•.

ru. Escola eclectica e racionalista
1. o Victor Cousin ..•..•........•.......•••.....•..••..•...•...••...•
2.0 Theodoro Jouffroy .
3. 0 Philisberto Damiron .
4.0 Emilio Saisset .
5.0 Adolpho Garnier ..
6. 0 Julio Simon .
7.0 Paulo Janet .
8.0 Emilio Caro .
IV. Escola socialista e humanitaria ..
V. Escola positivista..••.....•..•....•........•..•..•••••.•.••••••.
Relativismo .

Si 2. 0 Philosophia italiana e hespanhola
1.0 Na Italia••. '" •.•••••..•••••....•••..•....••••.•.••.••••..••••••
Galuppi. ..
Rosnimi-Serbati ..
Vicente Gioberti " ..•.•..• , .•.•..••••.•.. '" ...•.•.•••••• " •••
Ir. Em Hespanha - JacqlteS Balmes ..

~ 3.° PhiZosophia ingleza

William Hamilton•.....•..•••..••..••••••.•.••••.••••.•••.•.•••••..
Stuart-Mill " ,
Hebert Spencer .
Alexandre Bain .
Carlos Roberto Darwin•.•••••.•..•..•.•....•.•....••.•••.•.••••••.••
Doutrina commum, .•...•.~ .•...••.•...•...•.•.••.••..•••.••.•••••••.

Si 4.° Philosophia allemll

Fanerbach .
Bruno Bauer "
Carlos Vogt " •.••.•.•.•.....••.•..••.•••••.•...•....•••..••••.••
Moleschott..•.•.....•••.••••...••••.•..•..••.•••.•••...•...•.••••..•
Büchner .
Schopenhauer " .
De Harthmann '" •• '" •••••..•...... '" .
Doutrina de Schoopenhauer... .. .
Oonclusão .......•.................. 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••

Pago
419
419
419
420
420
421

422
423
423

424
425
427
427
427
4'll
427
42S
428
428
429

430
430
430
430
431

~43í
432
4-'32
432
.132
433

335
435
~5

435
435
435
435
436
~


	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0001_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0002_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0003_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0004_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0005_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0006_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0007_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0008_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0009_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0010_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0011_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0012_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0013_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0014_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0015_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0016_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0017_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0018_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0019_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0020_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0021_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0022_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0023_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0024_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0025_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0026_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0027_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0028_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0029_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0030_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0031_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0032_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0033_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0034_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0035_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0036_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0037_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0038_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0039_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0040_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0041_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0042_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0043_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0044_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0045_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0046_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0047_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0048_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0049_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0050_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0051_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0052_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0053_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0054_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0055_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0056_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0057_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0058_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0059_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0060_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0061_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0062_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0063_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0064_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0065_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0066_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0067_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0068_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0069_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0070_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0071_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0072_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0073_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0074_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0075_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0076_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0077_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0078_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0079_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0080_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0081_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0082_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0083_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0084_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0085_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0086_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0087_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0088_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0089_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0090_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0091_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0092_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0093_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0094_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0095_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0096_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0097_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0098_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0099_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0100_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0101_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0102_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0103_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0104_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0105_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0106_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0107_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0108_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0109_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0110_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0111_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0112_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0113_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0114_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0115_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0116_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0117_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0118_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0119_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0120_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0121_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0122_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0123_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0124_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0125_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0126_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0127_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0128_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0129_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0130_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0131_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0132_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0133_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0134_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0135_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0136_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0137_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0138_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0139_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0140_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0141_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0142_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0143_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0144_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0145_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0146_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0147_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0148_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0149_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0150_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0151_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0152_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0153_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0154_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0155_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0156_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0157_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0158_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0159_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0160_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0161_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0162_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0163_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0164_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0165_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0166_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0167_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0168_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0169_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0170_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0171_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0172_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0173_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0174_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0175_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0176_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0177_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0178_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0179_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0180_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0181_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0182_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0183_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0184_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0185_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0186_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0187_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0188_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0189_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0190_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0191_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0192_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0193_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0194_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0195_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0196_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0197_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0198_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0199_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0200_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0201_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0202_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0203_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0204_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0205_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0206_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0207_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0208_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0209_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0210_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0211_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0212_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0213_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0214_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0215_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0216_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0217_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0218_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0219_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0220_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0221_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0222_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0223_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0224_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0225_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0226_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0227_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0228_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0229_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0230_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0231_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0232_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0233_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0234_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0235_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0236_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0237_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0238_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0239_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0240_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0241_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0242_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0243_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0244_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0245_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0246_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0247_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0248_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0249_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0250_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0251_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0252_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0253_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0254_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0255_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0256_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0257_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0258_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0259_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0260_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0261_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0262_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0263_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0264_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0265_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0266_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0267_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0268_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0269_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0270_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0271_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0272_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0273_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0274_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0275_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0276_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0277_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0278_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0279_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0280_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0281_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0282_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0283_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0284_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0285_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0286_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0287_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0288_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0289_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0290_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0291_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0292_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0293_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0294_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0295_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0296_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0297_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0298_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0299_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0300_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0301_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0302_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0303_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0304_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0305_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0306_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0307_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0308_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0309_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0310_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0311_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0312_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0313_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0314_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0315_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0316_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0317_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0318_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0319_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0320_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0321_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0322_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0323_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0324_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0325_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0326_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0327_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0328_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0329_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0330_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0331_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0332_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0333_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0334_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0335_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0336_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0337_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0338_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0339_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0340_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0341_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0342_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0343_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0344_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0345_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0346_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0347_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0348_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0349_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0350_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0351_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0352_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0353_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0354_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0355_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0356_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0357_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0358_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0359_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0360_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0361_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0362_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0363_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0364_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0365_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0366_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0367_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0368_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0369_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0370_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0371_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0372_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0373_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0374_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0375_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0376_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0377_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0378_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0379_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0380_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0381_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0382_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0383_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0384_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0385_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0386_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0387_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0388_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0389_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0390_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0391_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0392_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0393_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0394_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0395_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0396_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0397_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0398_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0399_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0400_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0401_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0402_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0403_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0404_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0405_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0406_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0407_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0408_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0409_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0410_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0411_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0412_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0413_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0414_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0415_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0416_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0417_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0418_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0419_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0420_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0421_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0422_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0423_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0424_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0425_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0426_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0427_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0428_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0429_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0430_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0431_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0432_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0433_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0434_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0435_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0436_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0437_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0438_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0439_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0440_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0441_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0442_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0443_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0444_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0445_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0446_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0447_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0448_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0449_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0450_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0451_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0452_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0453_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0454_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0455_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0456_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0457_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0458_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0459_M
	Tratado Elementar de Philosophia_1886_0460_M



