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Apresentação

A VERDADE DE FARIAS BRITO

Historiam que o escritor Almeida Guimarães bradou, em artigo 
publicado nos anos 30, que “é preciso reeditar Farias Brito”. Esse clamor 
foi atendido muito tempo depois, quando o Instituto Nacional do Livro 
resolveu publicar esta obra – A Verdade Como Regra de Ação – em 1953,  e 
o Senado Federal  fez o mesmo em 2005. E, agora, passados dezena e meia 
de anos, tenho a grata satisfação de vê-la novamente reeditada, desta feita  
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por iniciativa de seu Conselho 
Editorial, louvada iniciativa de seu presidente, o estimadíssimo desembargador 
Paulo Francisco Banhos Ponte.

Realmente o tempo passou por mais de um século, contado da edição 
primeira, data de 1905, levado a lume pelos Editores Tavares Cardoso, em 
Belém do Pará; passando pelo INL, acatada iniciativa do Senado Federal, e, 
nesse momento, pelo Tribunal de Justiça, numa edição fac-símile, levando a 
frente a necessidade de evitar o esquecimento do grande �losofo brasileiro, 
seguindo o mesmo bordão de que “é preciso reeditar Farias Brito”.

O livro que ora apresentamos, “A Verdade Como Regra de Ação”, 
constitui um compêndio que reúne ensaios de �loso�a moral, como introdução 
ao estudo do direito, efetivamente, um grande programa acadêmico que o 
autor propôs o seu desenvolvimento completo destinados aos alunos da 
Faculdade de Direito da Universidade do Pará, por onde lecionou durante 
sete anos, o que certamente foi uma grande e exitosa experiência entre o 
mestre e seus alunos.

O compêndio principia com o Ponto n° 01, espaço que estuda a função 
teórica da �loso�a e sua inserção no mundo prático, tecendo importantes 
ensinamentos sobre �loso�a e ciência, concluindo o programa com a lição n° 
40 que, entre outros temas, aborda a lei como organização social, ordenado 
pela lei moral – a religião – e pela lei jurídica: o estado.



Devemos observar que a sua �loso�a, a boa leitura e seu discurso 
rigoroso, argumentativo, pontuado com as maiores expressões da disciplina 
�losó�ca, constitui resultado do pensamento da sua época, viabilizado pelo 
racionalismo, o que não seria fácil fugir desse padrão de ordenação de ideias, 
(hoje um padrão clássico), dado que um nome como Nitzche, combateu essa 
linha, mas não conseguiu sair dessa direção, libertando-se, mais tarde,  com 
a �loso�a de Martin Hadge.

Nascido na cidade de São Benedito, em 1862, Farias Brito estudou 
em Fortaleza, no Liceu do Ceará, conclui o curso de Direito na Faculdade 
do Recife, (aluno de Tobias Barreto),  foi Promotor de Justiça e lecionou na 
Universidade do Pará, notadamente na época do lançamento dessa obra, até 
se �rmar como professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, �nalizando 
sua cátedra em 1917, por ocasião de seu falecimento.

Realço uma de suas aulas: “se todos os homens fossem todos bem 
intencionados e bons, a lei moral, por si só, seria su�ciente para assegurar a 
ordem social”. E viveríamos uma experiência sem o direito. Todavia assim 
não acontece. Há certa complexidade no mundo porque, segundo argumenta, 
não existe harmonização de vontades. E por que esse desencontro? Responde 
Farias Brito ao avaliar que “cada indivíduo quer dominar sobre todos e sobre 
tudo”, asseverando que, nesse desiderato de dominação e rebaixamento moral, 
“a tendência do homem é para o mal”.

Nessa linha de desarmonia, vale dizer, surge a sanção que seria a 
condenação da própria consciência e na execração da consciência dos outros. 
Explicou magistralmente: se o homem pratica o mal, ele se rebaixa em face 
de sua própria consciência e, nesse caso, a sanção moral não é su�ciente, no 
momento em que cede ao signi�cado do dieito.

É, aliás, a partir desse signi�cado, que nasce a necessidade do poder 
politico em organizar o estado de segurança pelo emprego da força, assim, 
tudo realizando para o cumprimento das leis cuja violação põem em perigo 
a ordem social, posto que o homem deve, por força da consciência, obedecer 
os preceitos da moral, na acepção básica de que “viver conforme a moral é 
viver conforme os princípios que a razão estabelece como noção fundamental”.



Noutro capitulo, suscita uma importante discussão sobre a ação prática 
e o pensamento, a luz de Immanuel Kant, anunciando uma contradição 
radicalmente insuperável em sua �loso�a alemã. Ensina Farias Brito: “sabe-
se que Kant tem predileção para as antinomias. Há antinomia da razão pura 
(crítica da cosmologia); há os paralogismos da razão pura (crítica da teologia 
racional)”. Conclui: “são exigências abstratas da razão em contradição com 
as condições intuitivas do pensamento (...) aspirações que não podem ser 
satisfeitas nos limites da experiência”

Depois de uma leitura geral desta obra, penso que o  ponto alto é quando 
o �losofo admite que a moral é a norma imposta pela própria consciência. A lex 
interna é a lei moral, é o imperativo categórico de Kant. Assim formulado, “o 
homem deve obrar de modo que o motivo das suas ações se possam converter 
em lei universal.” E essa formula é bem conhecida, é base do pensamento 
cristão: “não faça a outrem aquilo que não queres que se faça a ti mesmo”.

A grande preocupação de Raimundo de Farias Brito em sua �loso�a 
foi o intenso combate ao materialismo e suas vertentes, a�rmando uma 
cosmovisão espiritualista. E, nesta linha,  está a perene a preocupação do 
homem com o seu o seu semelhante como verdade maior,  ao lecionar ,  por 
�m, que “a lei suprema humana é o bem estar universal”.

Durval Aires Filho
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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.PREFACIO 
O 1,rn.l1alho qu~ J ,111ü i utl'l'l'<s<:ido ao pnl.Jlic.:o é o complemento wa-

1,il;o rb ol1rn t'lll que P.st11u t.n1halha11rlo, ila ja alg-trns annos, sob o 
t.ítulo gemi rle J1'irialída(lf- do Múnâ,,, t'. de qull foi 1m1Jli,;arla a pri· 
mRirri p:11't,i f•m 1H9-'I, a segun~1 c,1n IR8lJ, 1~8t.audo ja Cjlrnsí cunclni-
do e preste~ :t sail' do pr,fo ct 1.0 \'Olur11,i da:{.· partP.. F,' tumbem o 
<m 1·:;o {J r, estou fa'l.011Cl0 not'l." anno da 'TJ'aw.lda1fr ,/e l>ireito uo 
Pnrit, t.rai.;tantlo-se as~im lk nm livro dest.inado ao en~inn. O trabalho e ex temo; ina~, para .senír aos mcns alumno.~ on companl1eiros de 
P.Stnilo, irei fa'l.tlldo 2. pul!li•la~:~u • vur partes .~nc.:cessivas. 

R~tt' pdmefro fa.,d0nlo 1:ompr1~hende o de.~envolvimento tios 13 
pl'inHiíi·o~ po11t,o., do pi·ogramma que organisei e foi :lpprovado em 
,·.ongTegaç:\o·. l1·éii propa1·:111do g-rnuativamente o de~euvo! rimento dos 
outros pnnt.os. 

·rract:i-se, 110 luntlo, dr dêdu:-.ir um cl'if r.rio <la 0onuuc.t.a, ~eudo 
que, a 111011 ve.r, o:\ a pliilo~pphi,l mol':d <!llr. deve servir r:.m11n inr.ruuuc-
çúu nec"s~al'ia ao rst11dn do 1lirrít11. N~~t.e s~ntícto porl,1-~e di:,:,.1• que 
a jurbprudrnda t': nma ~ciencfa r,r:1tica qrn, e.~tá rn.1·a a .seicnci~ 
mot·al, ,:01110 a engun!1aria pa1·a a., '1JH:1tlwmatic:.s; eomo a rne,didna 
para a~ sdeJlt•ias nr,turae~, r,; (\C,111'0 ,; rlir,:ct.a P. in;m1~1líatame11k da 
·p!Jil rtsopll ia, r•umo ~o nr:t:JH,;;°W • do todo 111, i ve1·sal, qu 1; 1 L • rí •: :1. , • m par• 
t,ícula_l', Ú JJhilo~or,hía 1110r,,l, por i.s.t() é 1·.orno 11nl cOl11Jileu1<•llí.n µrati-

.i:-o nu do,rivaritD ímuwdbta rh tlw11ri11 rla finalidade q1w proponho 
est.,i {lll~~io. ->\.-< minhas dirt'er1•.ilt,·s 1inhlic.1.çt"1es formam assim um 
todo ~_vstr!111ut.íco enju pl:mu dP.tiliitivo comp1·ehemk a.~ seguintes 
ol!ms w1e furmarfw a ~yut,ln:~c completa uo men pensamcuto: • 

' l." A. 7'1dlo80J;1,.fa ('11111.0. ar-tivid,u/e tierinanénte do e~pirito humano . 
. '!." A l'ldlo~op/dr; irw,l,nir; 
./." O i\Imuln nn11.u ,u,tfoidm.l.c intelledual 
.! ." A uurlarfr con.11 rNJ>'rl. rlw1 a,,,,ões. 

-Du },lnn,fo ,·,1nw ,,di1Íi,lo.de i'l1foÍlPdU.<d est.:i. ja p1·ompt.o o 1.0 vo-
l0111e (est.a o!Jra ficijd ein d'.,is volurnes); e du \lcrditrlc comv re!Jm 
dres r1.1·1·1lc8 .o;;1c111 aqui os pl'i111~il·o., c,1pit11!0~. ú !n011 11 ·u~a1_111~nt.o fun-
da111<J11t.1 l é e~te : q nc ; 1 fí 11a l ir!: trlH do 111 u rnlo e o conhedme11 tn, g' o qnc 
l'1!s1d ta, 1:0111u u 111a eu useq u,~n ~i:1 i 1111w.:rliata, da conrerção tlo IU un do 
como al:tüíd:ide i11tdlect,u:1l, pol\Jll<I, se o mundo deve ~er compre-
henclido como urn:1 a1,l.i l'ida~e intc,I kctual, e e\'idm1t.c q 11~ como tal, 
-~ürncntc pode trl' JH)l' tim o. cunl1~~irnento, B' como se a evolução 
uni ver~al fosse utn esforço JlPrma11{•111 e do cosmos p:1r:1 ;11Jq11irir con-
sdenC'iá rk si 1nes1no. Or/l o conhe~i:11ento tem por obj!:Uo a verda-
de. Por 0O11seg 11inte é a verdade que ~e apresenta como a~pir açáo 
.füJJl'Ctu;i. de torta a existeno:ia. 



-II-

E e11YoI1 neste r.n~aio cxplic:w rinc o tantbc111 :i, \·enlad1i que ~e 
i1npúr. (;01110 rcgl'a ,is 11,,.,~;1s a1;1J11,s. 

Apl'C$Clltu e111 scg11ill.i. o prn;;r:1.II11na a e11ju (le,,c111·ol vi111~nto 
rn1uplcto u1c 1H'opvnlto. 

1.0 

W1111cç:to t.lworiL::t e fnncçhú prati1·:i <b phil_osu1,hia. FunC\;iÍO 
theo1·i~a: ~cicni:ia. Ji'nn,:çiio pratirn: urdem ruoral. l:ivienda e nili.:ião; 
l' iq l!CZU e Ul OI'; 1 I id :tt!_c. 

A 11101·,11 ,;u:!lu s1;ienci;t 1la :n;ça't0. A moral eouw ideal rLL c,Jn 
d111:t.:i. J.>istin•:(Jw ,~ntn: u direiro 1, :t 111ur~I, 

O erili:il'iu sll])l"l!lllu da co11d 11,:t,L l•101·Ina ol,jt,,.,t,i l',l n !or1ua ~uh-
jcd ira d'e:-<~e tl'itcrio. 

4,º 

O ,;onecit·.u da lei. As leis nat11rn.1.Js e :-.s lcii:. moi-ae~ e ,i1tl'idkas. 
O pontP de 1'i~k1. nwi;ani,:o t1·ansptwt,1tlo cl.1. u,,tm·~za· par,t o 111u1Hfo 
11wr;tl. ÍlllJH'o,;enrncb radical d'e•ta tendmwia gcrn I do 1,ensarneuto 
!n<J<lerno. 

As !~,is m,ira~~ e ,íurirlica.s cm 1iartfoul11.r. A lei coúrn (:On viúç."t0 
cornrnum; a lei co1uo 1:0111·ic~iiu da cou~cieni,ia cullecti\'a. 

O cmrnciro do direito. lta.iií.,, '1,l Yarie,lu.ile dos !:.ystH111a$. A>:; treí'i 
!;"l'rtlirles r,,-cola:s 1notlt1rwt., ; a e~colat 1·.i,:ionalísta elos pl1i loso11ho~ ; a 
osc:ola. híst.ori,:a cios .i 111"ico11sulto.~: e a csnoh, pn,itiva Llos nat.uralísta.,, 
Conside1•;111ões g-rrne~-

A c.,c:u 1 ;l racionuli~ta do., philo~opl1 ris; theoria do direito natural. 
.-\ nu~i,to do direito 1iatural. Admittida II dualidade da lei moral e 
jurirlic: 1, t,t\Jn aindn a r:tziio llc ,;er a noçiio de um diro>ito 1rn~nml 
comn te1·cei1·11 11urrna d<; eonducta "! • 



8 ,6 .. 

A. noçíto 1fo direi t.o u:1tu t·a 1 ;rn, <fou r l'i na düs r o 111;rno~ 

9.º 

Cl-enese_ moderna d:1 theo:·ia do direito ~atura!. Tn_te1·pretaçfo 
des~a t lWo\'Ul corno repel'\JU~s:1,0, na or,Jeu 1. pratwa, do ri10 vrn1en to ph i· 
losiiphi<.:o iuidado, 1,1a ord,im esp0uulativa., por fia<:011 e lJe~carte~. 
O fundHdor do systema : Huc-o (frotins. 

l O." 

Direcçi'\O ernpi1·i<:a no sy~t_eurn ds dil-eit,o natnrn l, Hobbe8'. ~~tt.í-
tude de Spínoza e Rous~eau, l~ocke e; Hunw. 

Direcçüo 1·,idonali~ta: l'onffendort, 'l,l10111asius, Leibniz, \Volt. 

12.0 

A no,;;(io d,1 rlireit.o nat.m-.11 u:i. phil1.•~ophia de Kant. C1·itkb1no 
e«peculnt.i vo e dogin:1t.í~rno prati1·0 de Kant_. Analuµ-ía entre o m·iti-
cis111l1 1le Kant e. o positivi~rno rlé Aug-nMo Cornt.r. 

O syst.Hula moral e juri•liúo rlt; Kaut wn 1mrtfrular. A ld es~rn-
cíal e fundamentai: crit.01 'io 1uora.l e j u ri clico. A,, 1 eí~ ~nmplt~nwntart•.,: 
o pri1wipio da luunai!id11.r]t, ,;l!llSídrrada 1·omo ti111 e111 .,i •.: o priuJJipio 
da 1111tunomia da vontadi>. 

14.0 

A no\;i'to tio ,lireito nat.m'J.l ,lopnis tl,~ Kant. .-'1.prô<'.iaç~o e crit.ica 
lia thcol'fa (la dir<;it.o unt.11rnl. 

A nscola hist.Ol'iCa !los juris1:onsultos: philosophi:1 do dirrit.n. Oi·i 
gnns do systcm:i. O, ponl.os 1:npitaes ela tlontrin:1. G usl a \'O / 1 n;,::u, Sa-
Yigny., 1.'w:htci. 



-IV-

I 6.0 

Hísr,oi-i<:.ismo e nat.u1·a fümo. Lnfli1f'UCia d:is idr!as_ de Darwin. Ap-
p\ic:1.çlw do pl'incipio dn. lm:ta pela vida ao d~minio pnl'tknlrt1· ilo 
t.lil'eito. The0l'i:t tle llwring: a l ui.:t:1 Jlel o lli1·eit.o. 

l'/.º 

A e:wola. positiva tlns natu1·alista,,: ~oeiol,>gia. Urig"·:u~ rtn sy,,tem:1. 
so,1i,1lugü:o: A 11gust.o Cornt,: e Hel'bert Spencer. 

18. 0 

ne~eavol \' iln~ut.o 1ln. dout 1·iua: Jlisr.oría sun·1maria d~ sodologin. 

Hl." 

'[
1(]nt:1tív:t~ de c\;tssifa:a',;(HJ <los ,;:vsfrina~ -~odolo!!"iloos. Clwisifi<:,H;i"w 

de \'.icc::i.ro. Cl:1.ssitka,JHJ de H.c>m{ 'Norm!l. 

20.° 

Val,lr da ~111.:io]o!-[ia c',omo sdend:i. ()~ pmlil,im:is di!. socio]o_(!"in. Ca· 
J'f'!l\"Ü dt, solu~üc•~ pu-~iti'ns. Iiwffie:wJn. il:1.~ eltarn,tda~ loi~ so,·.iulo1.d,:a~. 

21." 

A . ~ocio 1 o;:ia eomo i n t.nrpret,:i1;:v, mn.ter· ia lí~ta d:t ordem m 01 ·al. A 
~ociologfa e a t.hcr!l'ia d:t cvnlu\;ÜO. 

O po11t.o tk vista ele: Hndolt von l.l1,1rill/!. A mci.:anit:a ~.odal ou 
a t heoria dus mut,,i·e\-: do rnoyiuwnto sot:ial. Mpt.,i1·c1.~ eg-oista.~: o_ s~-
lal'ÍO H o e·.on.~t1·:wµ-imeat.o. Motores alt,rni,,ta,.~ : 11 principio do dever 
e o ~entirneut.e .. <ll) amor. 

SoLrti o ,:011st.1·aug:i1ueat.o e111 µ,u-tic'ular. A no(;i"to do dil'eito e a 
lei ue finiililla<le. • 

24.° 

Anãtomia e ph)';:iiolug-ía do tli1·eít.o. 



Apr•••·iat,;frn t• 1·i-iti,·:i 1.;1•1·,1] rln ~)'~l I•11I·, ,.,,·.iolng-i,-1,. ( )ontrw.li,:l.,'t"'" 
1• inrol1ert'n1·i.1,, n:i, no<;(.,,~ fonilam,•nt:11!,. ;\ HS"IH'ia d,· 11111 pri111;i1,io 
/!!'l'al, ·cap;iz de i11tl'o<l11zir n 1111irl:11le no "J~t.Pma P a 11is,·ipliu,t 110 
rncthtul•), con-li1;i'w xine qw: n,m 1la u1·ganis:u;i't0 ~d .. nt.iliea. 

:\. quest,w do 11irdto 1:otnn um p1·11hl,·ma d,• 1,Jiil11~11pl1i.1 111111·:d. 
A philosophi:t moral en111n i11trndu1·.çao 114•1·1\ss:iria ao Pst 11do do din•i-
1 .. : illtt\l'Jirt·t:u:,·111 clt•linitiva, :i lirn t1 ... ,,e t•,l'it1·rin, ,!:i 1·t•1·,l;,cl!'ira si 
!!Ui!i1•,:1\;iiO t.los t,n•s systernas •!LP" dt>ra1n s11,·1>~,i1·:11nent .' ,·111 1·Pst1lta1lo 
a t li('o!fa dt• dil-.·itu natural, a phi!,,sophia ,],, dil·eito e a sodolugfa. 

27. 

O rnunclo rnoral cont1!I111,ora11eo. :\preeiaçiiu e .,·.r1t 1, a elas ,·u111lí-
~i1e.~ adI1at>s d11 1,ensa\llt'1Jt11 nwral. .-\ a11:u·,·hh 1-f!'l';il d<1s Pspil'it.11s 
.:,;1110 ron~tJ<I1H'lWÍ,1 ria ui·,·fLn di.~snh·ent.e do .«·Pptici~m1i mo,l1·rno. 

28. 

J li fl 11PtH:ia lJ 1:1'[", 1\1 [, ·ran te ila.~ t) 1 ,·1 n·i:1~ tlr ] la l'I\' Í 11. c(,]IS! ·1111, ·111 ·i:t~ 
tJxt.1· .. rn:1s d(, rlarwi11is1110 na ,,rd!'m 111(11·al. i) nl'od:11·11· i11i~mo : V1·,·,1<:ri,·1, 
N ieÍ~sd1ti: :i m, wal 1.radid.-,nal rn111n moral dr ''~<T,11·u~. ] l(i11t1·i11:i do 
~u11l'r·l1omcru. Apre~ia~;-,o \1 l·ritic:1. 

_.._ moral utilit:iria. PrP.r.(•tl,•11r.-~ hi~torkos ... \ 11lti1ua pha.sP t.lo 
utilitarismo: :1 rn111·:ll utilit.:1ri:1 d,· St11:1rt :Hill •· :i u1nr.il pyo)11dn-
ni.~ta d1, ll 1\f])(sJ't •"'l"'li''<'l'. 

80. 

Outros sy~t .. 11ia~ {'Ont.Plll!" wan,•os: Sd1np1\11h,111Ar, ftPnou dPr, fü•-
net an, Foui!léc, U uia u, Lo1· .r Br ul 11. 
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Snerat.es·: homem, conhece.te a t.i mesmo . 
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A lei t"1no principio de Ol'_l!:1.11is:1çtw sodal. Organi~,1(,_ii'ui pela lei 
ui,wal; reli,;itw. Ül'gani~:1<;iio pela leijmidka: est.auu. 
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O ideal da conducta: ponto de vista fundamental 





O IDEAL DA CONDUC'l'A 
CAFI'l. 1ULO I 

Funcção the:irica. e fuueçlo prat.ie"' da philosophia. Sciencia e religião: riqueza 
e moralidade. 

A sciencia é o conhecimento organizado e vevílicado; a 
philosophia é o cou_hedniento cm via de formação. Em out1:os 
termos: a· phHosophia; é n organiza~ão do conheçimento.scien. 
tifico; é a investigação ·do. desconhecido; é a activ-idado mesma 
do o:,;pirito1 elaborando o conhecimcmto n produzindo .a seien• 
eia. Como tal, .é 11ma actividade permanente, -comp,rehenden-
do-se ·a::.:.im a expressão de Leiboitz: pemmis phílosf?phia; o 
que oxactamente q1ier dizer que se .trata ahí de uma acfü,i-
dade permanente do espírito humano. 

A philosophia vcin, pois, em. primeil'o Jogar, como prin-
cipio de acthidade; só depois apparece a scicncia como prfl• 
dueto d'essa mesma actividade; podendo-se dizei', para expli-
car o facto por uma imitgem,-que a philosophia é como ,uma· 
arvore do q c1e resulta corno fructo ;i, scieneia._ 

E' nma idéa que ·c,tá ·em ant~gonismo radical com a 
opinião commum que dá a phiso\ophia como um prudllllto das 
sciencias, e só a admitte como uma ,systema.tização g:cra.1 do 
conhecimento scien·tifico. E" a -intuição positivista, ou ª' ciia• 
mada p hilosop hia scieuti fica. 

Mas esta idéa se justificai: 
l.º Pela significação etymologica da palav-ra; 
2.º Pelo exame critico da intclligencia; • 
3.º Pela historia mesma do· prnsamento. 
Examinemos em rapidas linhas ,esta jilllt.iíieação. 
l." Justificação pela-signifu;ação da palavr.a. A p1:1.i&vr:-a 
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philos0phia vem do grego philos e sophos e sig-nifica assim 
originariamente amor da sciencia. Ora, 8i se trata do amo!\ 
é evidente que .~e tt"ata de uma força mesma <io espirita. A 
philosophia não é, pois, um prod11cto, mas uma actividade es-
piritual. A scíencl:1, sim, é que é nm pl'Oducto d'essa actividadn. 
Depois, o amor (Í a f 0rça geradora, o principio crcador, portanto. 
E n'este caso se a. phi\osophia é o amor da. scieucia, logo por ahi 
se vê que é o principio gerador, a força creadora da. sciencia. 

2." Justificação pelo exame critico da intelli(Jencia. A phi-
íosophia é a investigação do desconhecido. Esta investigação 
resulta de uma necessidade fundamental de no~so espirita: a 
necessidade de sab_er, que se manifesta como uma sMe que 
nunca se exgotta. Ora, a necessidade é força que nos leva. a 
agfr, é mesmo .a causa ori!lina.ria na determiaação das acr;ões. 
Vê-se, pois, evidentemente que a phil"osophia se nos aproscn-
ta.-como µm principio de actividade: ella é, de facto, a- acti-
vidade mesma do espirita; é o espirit.o mesmo elaborando o 
conhecimento; é o espirito investigando, analy$ando, estt1dan-
do, e em consequencia d'esta investigação, d'esta analyse, 
d'estc estudo, protlüzindo a sciencia. 

3.0 Justificarão ])Ala histori!i rnesma do pensaméntó. Mas 
o qne demonstra a verdade d'csta itléa, por modo mais rigo~ 
raso e positivo, é a historia. mesma do prnsamento. Não é' pre-
ciso ir muito loug-e; basta remontar até á historia dos gregos; 
Niuguem desconhece que o conhecimento scieotifieo começou 
por. -um todo informe; e foi só successin .. mente qt1e d'oste todo 
inh,i !!'e se fôram, com periotlos mais ou menos loug-o.'.l, desta-
cando as d_ilfere1Jtes disciplinas scientificas. Destacou-se do c11i--
j t1ncfo philosophico, como scieocia independente, cm primeiro 
Jogar, a m_athcmatica; depois a. astronomia; depois a physica; 
a. chimica, a biologia, etc. 

F,' assim que cõm razão diz Robel'to Ardigo: «A pbilo• 
sophia é a concepção do problema scientifico; a sciencü1 é a 
sua solução. ill' por isto que. as scie1icias parti<!t1lares füram 
precedidas pela phi!osophia. Mas comriuanto a~ sciencias suc-
ceilam á. philosoplüa, não se segLic d'ahi que façam 00m que 
a philosophh1. deiappareça; ao contrario, desenvolvendo-se; as 
sciencias ao mesmo tempo se tornam causa que lo::ço suscita 
novos problemas. A sciencia particular é o conhecimento de-
terminado (il distinto mentale), precedido por um conhecimeu-
to indeterminado (um indistinto) que fórma o objecto da phi-
losophia. Ex.iste, pois, entre a. scieocia e a p_hilosophia urna 
relação de consequente e antecedente, 
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Ardigo chama. ainda a philosophia «a nebulosa_ primordial 
das noções problematicas que dá pouco a pouco n'llscimento a 
um corpo de conhecimcnt:1S; é «a matriz eterna da sciencia, 
do mesmo modo que a natureza é a matriz. eterna das diver-
saR fórmas que n'cl!a se encontram ... A philosophia, o estas 
do cahotico l Z 'indistinto) do pénsarnen to, é um i11fi11i to • q uc 
produz a série sem fim das disciplinas scicntificas detenni-
nadas». 

Em couclusão: a philosop)1ia é uma actividade que tem 
por funcção. propria prod11zir a scicncia .. E' o qne sé póde 
chamar a fuucr;ão thcorica . da philosopJ1ia. 

Mas ao lado d'essa foncçiio theorica, acontece que a phi-
losop'hia tem também uma funcção pl'atica. Quer dizer: inves• 
tigando .o desconhccidc a philosophia não sô vac successiva-
mente constit11indo as differentes disciplinas scientificas, corno 
a,o mesmo tempo tende 11eces$ariameofo . a abraçar o todo_ 
universal, id:trgando-se cada ve1, rnai1., ·ua esphera de sua act,i-
vidade, e lançando as bases para uma conccpçiio dt> mundo. 
N'isto a_ philosopl1ia se transforma em met1.1physica e dednz. 
as leis da conducta, ox:plicando ao homem: 1.0 qual a .~igni-
ficaçã.o racional tla natuteza; 2.0 qual o papel que reprei;en-
tam0s no mundo; 3.0 como devemos proceder nas multlplas 
relações <la vida. E' o c1ue .~e póde chamar a foncçâo pratica 
da plülqsopl1ia. J;>o.t' onde t-;e vê que da phílosophia_ re::iultam 
duas cousas: thcoricamente, o conhecimento scicntifico; pratica-
mente, a deducr_'.ãO das lei;; e a ordem moral da socicditde. 

O homem tem sobre todos o:,; outros seres este privilegio 
excepcional: que é el!c pruprio q11cim formúla a.É lei~ à que deve 
obedecer. Ora, é justo dizer: quem forrnúla as lois a qtic deve 
obedecer, tem cons(úencia de si mesmo. E' a propriedade. da 
natureza _humana. N'isto pi;ecisameute consiste a liberdade 
qac, na sua significaçii.o real e mais profunda,. não é senão ·a 
conscicncia da acção. E' a supcrioi-ida,Jc do, homem. E como 
.esta conscicncia da acção é, em cada um, naturalmente tailto 
mai0r, quanto ma_iores são -os seus conhecimentos, quanto·mais 
clara se faz a sua percepr;iio das coisas, d'ahi :Se segue que 
a liberdade, por sua vez., é uma conquista do espirita, que. e 
um principio, urna força que tanto mais crnsco, qúanto mais. 
se aprofunda o homelJl em seus conhecimentos. E -não hastà 
que o homem se conheça a si mesmo como priucípio de acti-
vidadc; é preciso que conheça também a natureza, thcatro·cm· 
que esta. acti vidade se exerce. D e modo q 11 e é da noção do co-
nhecíoien to que re::iulta o coClceito da liberdadq, sendo que é __ 
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pelo conhecimento .que o homem se torna livre. E sendo, como 
vimos, a philosophia, o principio gerador do conhecimento, logo 
por ahi se comprehende que é tamb6m da philosophia qG.e 
nasce a liberdade, e com esta o direito qoe não é senão o ·or-
ganismo objectivo da liberdade, no dizer de Rudol f von lher.ing. 

A philosophia não é, pois, sómente conheeimeuto abstra-
cto; é também força social, força viva, capaz de exercer in-
fluencia sobre a sociedade; e esta influencia é real e decisiva, 
pois é da philosophia. q ne nasce o sentimcn to moral. 

Resta a.ccrescentar qne, assim comprchendida, a -philoso-
phia se confunde com a religião. A religião, -de facto, J a 
philosophia. mesma, considerada em sua funcção pratica. Isto 
facilmente se comprehende, con·síderando que toqa a religião 
é uma communídade de , • principio~, uma communhão 
de idéas. Diversos indivíduos que .~e sentem uniticados 
por uma • convicção commum, são naturalmente levados a 
formar uma aggrcmia~ão, sentindo-se bem, pela forma-
ção d'esse corµo harmonico, na, unidade da mesma cren-
ça· e do mesmo ideal: é o que se: chanrn :religião. Quer dizer: 
a· religião ó. a. plülosophia mesma pas!'lantlo do mundó das 
abstracções para o munrlo· da rcn.lidiulc, (lo pensamento par-a 
a vida; é a philosophia. deduzindo n,~ leis-1fa, couducta e -or-
ganizanch>, espontaneamente e sem coacção -a sociedade, só 
pelo aci.•.ôrdo das conviccões; n'uma palavrn: a relig'ião é a 
moral organizada. 

fi.:' o que claramente se vê considerando a philoso-
phia ,de ~m só golpe, cm ~ua dupla funcção theorica e pra-
tica.· Resultam d'ahi. ,por um ladu, as s?iencias; -por outro 
lado a ordem moral. Mas as sciencias por sua vez, 
pod~m ser consideradas de dois mudos: como scieiicias 
puras e como sciencias appUcadas. Quer dizer: as scienci-as podeni ser consideradas eomo disciplinas destinadas a or~ 
gatJizar, .consolidar e systemn,tiza.r o nosso conhecimento; e 
podem tainbém ·ser considerndas corno di::.ciplinas tendentes 
a dirigir a· nossa -actividactc productora, tendentet'l a in1pul-
sionar, organiza·r o trabalho. E' assim que nascem : da.'! sci-
encias naturaes, a medicina e a pharmacia; t.las sciencias ju-
rit.lieas, a j11ritiprndcncia e a ;pratica· dos tribunaes; das scicn-
cias sociaes, e economico.s, .a arte dos economistas e financei-
ros; -das sciencias physicas e mathematicas, a a.rte ·dos engc· 
nheiros .e mecanicos. 

E' a distincção que vae da anatomia. para a physiolo· 
gia, do org~o pará a. funcção. As sciencias se tornam entao 
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o principio activo ·das industrias, a força. productura da ri-
queza. 

f.)o mesmo modo, considerando-se a phHosophia em sua 
funcça.o pratica, ha também a distinguir duas coisas: 1.0 que 
ella formúla uma concepçàO do mundo, -elevando-se á comii-
deraç:'lo· da ordem da natureza e á contemplação da verdãde 
abstracta; 2.0 que deduz d'-ahi, pela comprehens:io de nosso 
destino, as leis da con!lucta. Ora, desde que deduz leis, ten-
de a organizar. E' a genese da religião. E', ainda aqui, a 
mesma. distincção que vae da anatomia para a physiologia, do 
orgão para a funcç.ao. 

CAPITULO II 
A moral como scienoia li& aoção. A moral como ideal da cocducta.. O direito 

como complemento li& moral. Distincção · entre a. moral eo ·d.ireit.o. 

Dá-se o nome de acção, no sontido ethico, a tudo o que 
o homem faz no e.xercicio de· sua actividade, a toda a delibe-
ração seguida de execuçã.o. Mas sen:ipre que o homem fü~ 
q ua.lq uer coisa, . que deJ ihora e . da deliberaç,a.o passa á. execu-
ção, acontece que reaJiz3 certa.s operacõee;, que se move e • a.o 
mesmo teinpo põe em mo\rimento outras coisas do que. se 
serve como in~tmmentos., Isto quer na esphera da consciencia 
individual, quer na csphern da com:cionci3 coHectiva; quer se 
cou8idere o indiv'iduo, quer í;e ·com,idere a soeiedade, isto é, 
qualquer col'poracão ou collectivida<le. Assim é uma acção 
qualquer movimento ·do homem ·cm execução de algüm'a deli-
beracão sobre qualquer negocio ou incidente; ci é ta.rilbé'm umll.· 
acçã<;>', por e·xemplo, o movirrient9 <le um e·xercito que se põe 
em marcha para ir ao encontro dó inimigo. Por onde •• se vê 
que toda a acção é sempre UID movimento, ou' mo.is • _precisa• 
mente, um complexo !le movimentos. ··Mas n'este caso, em 
que se distingue o movim•ento em qnc se resolvem a.;; acções 
elos homens, dos· outros movimentos que observamos na nature-
za? Em outros termos: em que se distinguem as nossas 
acções do movimento ,realizado pelo.s corpos no espaço. 

Esta ·distincção é claríssima. e consiste n 'isto :· que o 
movíme_nto dos ·corpos so realiza inconscientemente, ao --passo 
que a:s nossas acções são feitas com consciencia. ·Sempre que 
qualquer corpo se move, soffre a acção de uma força exterior, 
qµer dizer, é determina.do por· nma causa,-de onde a lei : 
niio ha ·e/feito -sem causa. Sempre que ··o' homem .foaliza qual-· 
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quer coisa, pratica um acto de vontade, quer dizer, é deter• 
minado por acção rfo uma idéa, por um pensamento ou um 
sentimento, e tende a reafü:ar;ão de nrn fim: de onde a lei : 
não ha acção sem fim. E:' asilirn que, •passando da esphera 
da natureza para a esphcra da actividade humana, a lei de 
causalidade se transforma em lei de finalidade. D'estc modo 
podemos dizer, cm c01wlusii.o: na na.tnrcz:i., isto é, nos factos 
pnrn,mente mccanicos, clomina a, lei de causalidade; nas ac-
ções do .homem domina a. lei de finalidade 

O movimento e a acção silo, 110is, dois factos essencial .. 
mente distíllctos : o primeiro, facto puramente mecanico; o 
Rcg-undo, facto ao mesmo tempo mcr:anico e p~ychico;--um, 
sómente exterior, óbjcctivo; outro, ao mesmo ,tempo olijcctivo 
e suhjectivo, exte1·io1· e interno. Oi•a1 ha uma sciencia especial 
_pfl.ra o mr>vimento; é a mccanica, on cm sentido.mais amplo 
a dynam'ica, comprchendendo esta: o e~tudo do movimento cm 
suas manifestações gerae8 e abstracitas. é a mccanica pro-
pri;uncnte. dita; e o rstudo do ml virncnto cm suas manifc:;t.a-
ções espcciaes e concrcta81-s,ío a physiea, a chimíca. a as,-
tronomia, a gcolo:~-ia etc. E se ha as;;im uma scien_cia ou um 
çonjnncto de .-;ciencias para o rnoviincnto, u,lo deverá üi.mbém 
·existir uma .scicnc_ia· ou um coujuncto ·de, 1<eierici:ts. para a ac-
çfi.o-? Esta sciencia 011 este. ecmjunct.o. de .~cicncias existe de 
facto: ·é a moral Pode-Re, pois, dizer, cm tsyntllrise: a dy-
namica .e:a .scíencin. do m()vimen t(): n moi'al é á sciencia da ac(,;[io. 

A~sim considerada, a moral é o, que se chnma ordina-
riamente a moral especufa'tiva, ou a moral thcorica. Não é 
isto, p()rém, o qu0 nos int0F0~sa· por c10nuanto. O que parti-
cularmente. no.s interessa, e o qLIC tem.os em .vista aqni, é a 
moral rleduziudQ leis ·e regulaiH.lo o,;; actos do homem; u'nma 
pu.lavra, a. moral pratica, ou mai;;· prccisameu te, a moral_ com(t 
ideal da couductí.L. 

Viver conforme a moral é v(ver conformo a ra;,;ii.o, i,s;to é, 
conforme os princípios que a mzão estabelece. /::,ão precisa-
mente estes prit1cípios q11c co.nstituem o ideal ela conducta. 
Elles se resolvem cm - regras. de acçiLo e são as leis da ordem 
moral rJ ne· se ohjec1ivam nos costumc;s e são trans.mittidas 
de_ geração cm geração, sob :;i, fórma de prcécltos e rnaximas, 
de prcscripções que devem ser o'bservadas em todas as re-
la.ções di1 vida. A antig-ui<latle 03 imag'ina va revelados pela 
propria Divin$fade, _:\ ci viliza~1ão hebraica os consolidou no 
Deca\ogo; e os gregos e_ roma.nos, approximando-s~ mais da. 
nwdatlc hoje confi.rni!1da pela ob:;iorvação o estudo dos fàctos, 
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fizeram dependentes da cogitação dos philo.sophos, mas, 
em todo o caso, ainda os fazi:ún derivar dà voz dos .oraéulos, 
manifestaç.iio dlL vonfade dos deuses. Mas ·é a noRsa com1ci-
encia mesma que os inspira e deduz, sendo que a moral, 
como o direito, como a religião, corno u.s industrias, as a:rtes e 
todas as outras manifestações da cultura humana, que· sáo o 
fundamento e base da • civilisaçrio, sD.o productos da, iutelli-
geneia. Fl se os gra11des legfsladores a.creJitam recehe1" à lei, 
por inspiração da Di\·indade, como suecedeu a .Moysés, como 
succedia aiuda a NutnfL Pompilio, a isto se póue chamar a 
vertigem da ccinsciencia. mesma. 

De toda a fórma pode-se definir a moral u'estes termos ; é 
a norma do conducta imposta pela propria t;;Onsci'ência. 

E' o que se chama a lei moral, a lex eterna : é o impern-
tivo categ-orico de Kant. 

Esta lei nos impõe devere.~, e estes podem ser. reuuz.idos a 
duas tórmulas fündamentaes: 1 ª fazer o b0rn; 2" não fazer 
o mal. 

Se os homens fôssem todos bem iuteueionados e bons, a 
lei mora 1, por si ~ó, seria su fficieilte para assegurar a. ord<im 
social. A paz se faria pela conc9rdia :da.-, coni;CiPcwias, pela 
harmonia das v0n tades. Mas assim não succeue. Pelo ,im-
t.rario a ·tenliencía uatural • do. homem· é para o mal. Cada 
·um quer dominar ··sobre t0do.<; e sobre tudo; éada um quer ter o 
seu· maior qnjnlrno tios bens que a natureza distribuc .. D'ahi 
as divergencias, o::; antaionísmcis e a lucta continua que .. SP 
obRcrva entre os honiens, reflcctindo-se :na communhão S(Jcial 
o mesmo ·combate .pela vida que constitue o fundo: da n.atu-
re:,;a animal. Ora,· {Jitra ter valor, para. ser yerda.deiramente 
efficaz, a Jei precisa de uma sa!lcção. A sancçrto consiste 
unicamente na cornlemna<;>fio da :propria corisciencia e na exe-
crài,:ão d.a con!:lciencia dos· outros. l::le o ·1tomem· pratica o. mal, 
em face da; propria conscíeneia se rebaixa, ao mesmo tempo 
que o condcmna a conscieucia ,publica.· E' a sancção moral. 
Esta, porém, nao basta, ponp1e a' maior parte dos homens 
nems e aterrorizam com o rebnü:amcnto em façe da pro• 
pria·consciencia; nen:i deixarão· d'e praticar o mal por saber 
qac htlo <le ser condemnado.::; e execrados pelos outros homens_. 
r,;' precis!), pois, que venha. em auxilio da lei uma sancção 
material : é a significação do direito. 

Nasce d'esta necessidade o poder publico que organiza 
o e1C1tado e assegura, pelo emprego da força, o .cumprimento 
das· fois cuja • viulação põe em perigo a ordem social. 
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Pode-se, pois; definir o direito n'estes termos: é a nor-
ma de conducta estabelecida pelo poder publico e assegurada 
coactivamente por urna sancção material. 

Ha, pois, uma norma de conducta consagrada pela pro-
·pria consciencia: é a moral. E ha uma. norma de coudncta 
estabelecida pelo poder publfoo: é o direito. São dois syste• 
mas ditferentes de leis ? Não, por que a lei que o direito es-
tabelece é a mesma lei moral. Mas então em que se distin-
•gue ·a lei moral da lei jurídica ? Em outros termos ; qual é 
a distincção essencial entre o direito e a. moral? 

Esta distincção é dupla. Em primeiro togar o (Jirei,to 
accrosconta á lei mol'al um elemento externo :· a força. No 
direito a lei. moral é assegurada, coaetivamente pelo emprego 
da força. FJ' n'este sentido -que se póde dizer : o direito é 
força. Ha então da mot·al para o direito a mesma. distinc~ão 
que vae da idéa. para o corpo. A moral é a idéa.; o direito é 
·esta. mesma idéa, manifestando-se e:x:.teriormento .e reagin-
do como força, coutra a. violação da lei. Depois nem . tüda a 
lei moral preeisa de ser rcd uzlda.. a direito; m::i.s sómente aq uel • 
las · cuja;' . v_iolação põe cm perigo a ordem social. 1'~', poí,;;, 
someüte .urpa parte das leis moraes que devem constiuir, 
o direito ; por onde· se yê que o clircit;o, ·sob este aspecto, está. 
para a moral oomo a parte para o todo. 

A moral, como vimos, impõe duas ordens de deveres : 
fazer o bem-é a formula .acceita por Schopenhauer· e repro• 
duzida por Ernst Marcus: omnes, quantum potes, ailduva; e_ 
não, fazer o• mal-é a formula attribuida por Giuseppe Carle 
aos epicuristas e também acccita egualmente por Schopen~ 
hauer e Ernst Mar-cus ; neminem lo,dere. São sómente os 
deveres referentes a esta ultima. fórmula que devem ser redu-
zidos a direito, isto é, que devem ser assegurados coactivà-
mente. Se o homem, podeudo, deixa de fazer o bem, a si 
mesmo se rebaixa, nega a ordem moral e a si mesmo se ne• 
ga.; mas não põe ém períg-o a 01dem socíaL Por isto não 
póde, on não deve o direito. ahi intervir. • Mas se elle faz o 
mal, se elle offeude a seus semilhantes, já na vida, já na honra, 
já na proprii;idade, seguramente ,perturba a ordem· social, e 
portanto tem o· poder publico a obrigação de intervir, con-
tendo-o nos limites da lei. De maneira que o Estado ou o po-
der publico que o representa, não tem o .direito de obrigar 
o homem a fazer o·bem, mas tem o dever de impedil-o de 
fazer o mal. 

O direito é, pois, a propria lei moral, com esta differen-



ça : qnc no di_rcito a lei m9ral e ·.ass_egutada coactivamente 
pelo poder publico. Assim a moral o todo <le que o .di-
reito é apenas uma .parte, nem outra coisa• se poderia imagi 
rtar,. sendo q uc o direito nascido da politica, qúe e lima 
concepção da sociedade, não poderia deixar 'de cstá.r subor-
dinado !i moral, nascida da philosophia, que é um _concepção 
do mundo. O direito é apenas aquella parte das· leis momes 
de que o poder publico ~onstituc a ordem julidica, reduzindo• 
as a leis positivas. Em outros termos-: _ó a lei moral que 
constitl1e a atmosphera .em que gira o direito, -do TTJesmo 
m()do que .é a religião que constitne a atrno.:sphera cm que 
gira a moral. 

Ha de um lado o poder publico, o parlamento, os tri• 
bunae.s,. o governo, n'urna palavra, as corporações politica1;;, 
·e. n'isto consiste a ordem jnridica. Ha, de outro lado, o 
livro, a propagauda, o ensiuo, além das c0rporações phil,tn• 
trovicas e d'aqueJ!a.,.; que fazem da educação e do ensino o 
principio e essencia da virtllde, e nisto consi,.te a ordem 
moral. De uma e outra coisa· nasce ·a lei: da ordem politica, 
a lei ,j uridica, da ordem philosophica, ·ou roais precisameute, 
da ordem religio8a, a lei moral. 1D digo ordem religiosa, por-
f[ue, cm verdade, phílo.~ophia, educaçiio e ensino,. como phi• 
la.ntropia e caridade) tudo isto é religião. 

Urna lei está :rnborctina.da a outra, bém se vr-, _porque a. 
lei suprema· é a lei moral. Vem primcii'cí como necessidade 
fundainéntal a lei moral; vem. depois • comei compleri:teuto o 
dfrcito. ~ão duas leis da· mesma essericia e q uc exercem a sua 
ac~.ão con.iuiictàmente: todavia uão se· confimdeiu; e ha ·entre 
e\las uma distincçãó claramente acccntuada.. 

Eis aqui e'm synthcso esta distincçi\O : 

O. homem, como parte da humanidaJ.e, deve, só por 
força das imposições da couscif:ncia, obedecer aos prec1?itos 
da moral, Cl'.cados pela phílosophia e julgados pela historia 
que é.o tribunal universal. Eis o domínio da moral. 

O homem, _ainda por forl.'.a d'aquelle mesmo pi:incipio, e 
como membro da. naçiil>, deve obcrliencia ao governo e á,s leis, 
procedendo sempre de conformidade com a ordem politica 
creada. pela naçao e ~ancciouada pelo Estado que, :Se ~lle 
por ventura. se torna rebelde, o contém por meio da força. 
Eis o dorninio do direito. 
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OAFITULO III 

!led.ueçã.o d.o cri~eri.o supremo da conduct&, tórma. ebjectiva e íórma subjectiva 
~•es$e mterio, 

Viv~r conforme a moral é viver conforme os princípios que 
a raião estabelece:..:...é a nocão fundamental Mas fraca é a nos-
sa razão. Os pi-incipios por eÍla formados são duv_idosos e incertos, 
e só ponco a ponco, e sempre a luctar com grandes difticulda-
des, vamos fa.7,endo a conquista da verdade. Principios falsos 
muíta.s vezes dominam; e principias verdadeiros;não raro, sof-
frem, de todos os lados, tremendos combates. E quantos, de 
facto, não têm sido victimas de suas convicçõ~s, reagindo 
contra os preconceitos, reagindo' contra a multidão, pela vic-
torià de unia idéa ? Não basta citar o exemplo dos Gracchos? 
E Socrates morrendo pelos seus principios, e o Christo sendo 
crucificado por annunciar o que <,lle chamava o reino de Deus 
e pregar·. mna doutrina de amor em .epoeha de. tyrannia !. .. 
Pó de, haver nada mais decisivo ? Mas n' este caso como resol-
vei:, como deliberar? Ha epoehas em que domina uma crença; 
realiza-se então a paz pefa. ooncor<lia do.9. • espiritos. Mas isto 
dum apcnn.s um momento. Começa por todos os lados a rea-
cçiio .. Uns por calculo, outros por ambição, outros por in· 
tore~se, outros porque uma nova eonvicção os impulsiona, re-
novam a lucta ·de todos os tempos: a lucta pelà verdade, a 
lucta p_ela 1_noral. . Üissol ve-sc então a crença mitabolecida e 
entram as socied3:de~ em crise, domínandq o espírito critico,. e 
esforçando-se a humanidade pela conquista de 'uma nova cren-
ça, o que quer dizer:. pela. conquista de um , novp ideal. 

No momento M!tual do mundo atravessamos cxactamcnte 
uma d'estas epochas ·de transformação. e mais do que nunca se 
faz neccssario o estabelecimento de um criterio seguro para 
julgar do valor moral das acções. 

Vejamos se no chaos que se .estabele~e pela dissolução 
das creuças tradicionaes, será possível firmar um principio se~ 
guro, inaccessivel aos golpes da1 critica, superior á incerteza 
das opiniões e á clivergencia dos systemas. 

P_ara. fazer um estudo completo, seria preciso submetter 
a. exame todos os princípios até agora propostos; o que im-
porta. dizer: seria preciso estudar todos os systemas de moral. 
Mas isto. ser-nos-ia aqui impossivél; e ·demais não poderia caber 



--J·'t-

nos limites de um ligeiro apanhado, de um simples program-
ma, pois tal é a n~ttureza d'08te trabalho. 

'l'oclavia é prcclso indicar algumas dar, idé,1s mais impor~ 
tantcs. _'l'êm sido propt:slos como Cl'itcrio das ucç.ões: o goso, 
o prazer, o intcres~e, a utilidade,• a força. São variaçõe:=, de um 
só e mesmo sycsiemfl, o sy:=,terllc'L materialista, euja ultima moda-
lidade, no que_ tem rnla\·ào com as leis da eomlneta, é a moral 
evolucioni~üt. Outros propuzeram a liberdade. ~ocratcs indi-
cou como critedo das acções a sabedoria. Sua moral se po-
deria synthelizar n'e~ta formnla: Yive conforme as tuas idea.~, 
,·h'c conforme a tua raz(lo. E' a sig-nificaçüo do nosce te 
ipsum, que foi o primwn 11~obile de todas as ~uas cog-ita-
çõcs. Sµinoza foi também cto~conhecimento a condição da li-
l.Jerdr1de. Sua Ethie:i. poderüt/reduzir.sc a este gl'ito: Humem, 
prncura a perfeição; mas sé quere8 alcançar- fl perfeição, sê 
li vrc; e se queres ser livre, eleva-te ao conhecimento da ver-
dade. Jesus propoz como .ideal da conducta o ftmor.-Ama o 
teu pro:x imo corno a ti mesmo - eis o ponto de partida da moral 
evangelica. F0i o principio adaptado por Hreckel como base de 
:rna mo't·al monüita, sqb a denomir.a~·ão _d0 lei de oiro da _moral. 

Todas • estas so!uçües foram. repetidas posterioi'l nente com 
pequenas variavões, mc1s $Cm nenhuma alteração essencial 4uanto 
ao f_undo <la~ iâéas. Distin:::ções que têm o seu fondameúto não 
propriamente. nas id?as, mas apen_as nas palaYqs, dão, não 
o bstaute, l ogar a d i ver ,;eneias ex tremadas e a Ji pn rrn te rnen te 
rndicaes. 

E ain(la presentemento a situação f:· a mesma, niio se 
tendo conseguido formular um priri<:ipio gue. seja acceifo sem 
disei·epaneià, um principio que esteja em condi~õçis ·d~ se 
iuipôr, por sua evidencia irresistível, ;i conseiencia universal: o 
qné prova que. a luz ainda não se, fez. sobre o assumpto, por-
que a verdade só póde ser uma só e a mesma JJarn todos. 

Se\ na eseolfi dieta anarchistu,. apregoada pelos seus repre-
sentantes; (;m suas visões de reno\'açiio, como estando destinada 
a regenerar a humani<lade e o mundo; só nesta escola., Eltz-
bacher, em um livro recente e preciosissimo sobre o Anar• 
chismo, distiugue sete opiniõ0s di!forentes : 

'l'aés são: 
Godwin: A lei suprema para o lwmem é o bem-estar uni-

versal. 
Proudhon : A lei suprema pn,rn nos é ajustiça. 
8tirnér : A lei suprema para cada um de nós é o bem 

estar individual. 
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Ra.kouninc: A lei ~nprcm11 ptLm o homem é a lei da eYo-
lni,:ii.o d.1 lt't.1m,tn idade, -istl) 6, a lei <ln pm;çrns:;o no sentido do-
um e.~ta<lo monos por foi to parn o ost,ttlo o mais perfeito [)O.ssi-
vel. 

l{ropotkinc: A lei Sltpre11ui, pam o homem é a lei de 
evoluçfi.u da hnm:1nidade, i8to é, du JJt'Ogress-u no senl ido de tuna 
c:dsteneit1 -menos fdii par:1 :1 cxi:;;t,onei:1 a rnai.3 feli,1 po~-~i-
,,el. 

rl'oucker: A lei s11pre1rn1 parn cu.da nm do nó.,; ó o inte-
resse pes::-:o;tl. 

rrol~toi: J\ no~sri lei .snproma é o amor. 
Como 8fl vG, rl'ol:,toi rnpote a lei do Cl11'ist0,_:tpl'eg-ôn. Opl'in-

eipio <.lo al!lOI'-, Este r1·ineipio accoitu por l.{mekel1 nmov!ido 
cm 1-ma primitiva pun~i[l, pulo g-rnndo ,-w11lutdo1: ms~o, aecCJitu 
ern torlu~ os tempo,.; pel,Ls <loLtlrinas mriis [H!l'tl..s, e3te princiµio 
preci,;a, ,por .~ua ímpo1·tii11c.ia partteula1·, dê uma arrnlyse oS{JOdal. 
O Cilristo o formulou em tenno3 .rn11í prcei~os:-0 rrn:n preceito 
é este.· amn.r,-vo,-1111s 1to~ 01itros. -1~' r1Ydmeiltü o mais bcllo dos 
·pri1rnipios. Clt1n1ir..i.-sc c~t:i lei e dé fact1l -~º terá re,tli;,;;\do o· 
reino dn Drrns sonhado pelo :.V(cssin..~. .H rn1o lrnvcr.á moti v1J 

11B periurbar,àu. A pR-z. reit1,11·á • entre o~ horrir=,11s e ,L uri.lr.m 
sucíal; por -a~sim <.li1.e1·, rcficctirá «a h.i,rmonii~ da., e.:,plier;t,:;)>. 
Mi.3 terá o~t'l. lei o vitlo:· <lo urn eritc!'.iu deei,;í v0 pari :1vrn-
ci10:lo· do tollas as ,w1,1õe . .,;? E' evidente que nii1). A l'Ci tem o 
valor· de um pt·cceito moral ineompilra \'ei. B 11'.e,:;te ~m11tirto 
pó1lc ser l'ig·orosn.munte co:1side1·,1<fa cu:no • uma lei eterna, lAx 
rd,:1·na_: m11s nii,0 i> :iie, só por is.,;o, :,or elevada .á catc1;oria <.lo 
c.iiterio sciuutif\eo capai de rewl ver todos os cii.~o.:, ima~inn.~ 
vei.~. Pôde-se de.~de lo.:.ro apre~cn tar 1un exemplo r111c, po1' :,Í 
s_ó, resolvo a ({llCStàu, E' um rfover mural punir os cutpá1Ju~. 
Cl)rnO. s.e por[er.i-cx:ercer c)3t:1 funl:çào,-fazendo applic<tçilo tfa 
'lei do 11rnor t Pucfor-se-á- dí1,cr. mas o c11\partu pert1U"bou u. 
h;1n11011ia. social, r, um ele, uento. de tle.-;onlern; dr.ve, pof~, s.er 
punido; deve tal" ez .ser m e;;mo el i, 11 i nn,d o. A q 111 entra na ·de-• 
cisii-l• um elemento num, a harnionia:· o Iim .iá nito é o amor, 
mas a, on!em. Outro uxemplu: é uma (;ui,:;it ünmornl 11. usu!':l.. 
'Mas .corno pudei:emos (êl)ll rtemiutr, p()r e lfeito 1ltl. lei ao amor; 
a.e; manobras do u,rnrario r Devorá .~m· COl)dem1fado por falta 
de u.rnor a si mesmo, q11andó <leirn po1· vetos do ,satisfazer ·as 
saas proprias ne~essítlade,, ·para o fim de R.montoar diulleirn? 
.A.ílHla outro exemplo: é um t.lever t.lo horn·ern . traballin.r. 
Como se poderá explic,tr tfl.mbém isto por clfoito do amor r 
Vê-se perfeitamente que a lei t.lo amor uào se appliea ··a todas 
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as modalidades da acção. 'l'rata·se de uma lei fecunda, tra• 
ta-se do que rigorosamclltc se pó<lc chamar uma llli sagrada; 
mas nii.o estâ ahi o cl'iterio snpremo da condueta. 

Dcomis, o a.mor é um ~entimento; e, pois nm t'arJto de 
rnüurez.a passiva. A reg-rn das acções deve ser, pelo contra• 
rio, nm principio de activiuade. O homem não ama porque 
<1uer: softre a i11!1.11e11cia do amor. E ningnem ó responsavcl. 
pelo quo sente, mas sómente pelo que fa:;t,. No amor não ha 
liberdade, e fóra da liberdade nao ha moral. 

Podcl'•Se•á dizer: mas não é n'cste sentido que so deve 
entendei· o principio. Quan<lo se fit:r, do amor o criterio das 
acções, não se deve entender ·por isto simplesmcatc que é bôa a 
acçiio q uo é conforme, que é rn.á a acção q uc é r,on tl'aria ao 
amor. Deve-se entender assim: que é bôa toda a acr;ão que é de-
tel'mínada pelo amor; r1ue e má. toda a a,cção que é determinada 
pelo odio . .l!'ormulado n'cMcs termos, o principio se explica e 
com certeza a{!11uire mais for;;a; porém ain<l:1 assim, não sa-
tisfaz, porquê ha acções que são determinadas por sentimen• 
tos de outra natureza e estas como deverão ser julgadas? E' 
eviqentc que se faz neeessai·io · nm criterio qne tenha mi:Lior 
amplitude, 

Ha ainda os d1ari1ados preceitos do direíto adoptados 
pelos juriscons11lto::; romano~: ho_neste 1iivere; neminem tcerle-re 
suúm cuique tribuere; cad,1. um do.s quae~ póde ser indicado 
como criterio da _moral. O primeiro é realmente um alto prin-
cipio e Giuseppe Car;e, cm sen livl'o-Lá vita dP.l ./Jiritto, 
é de opinião que deve ser considera<lo como a synthese ela, 
philosophia moral dos stoieos. Ma.-,; tam~ém não tem a neces-
súia amplj.tuilc, nem to<leservir como criterio ultimo. _A hop.esti-
dade abi-ange uma certa e detc1'minada ordem do relações so-
ciaes, e dentro deste circ11lo tem as sua leis e preceitoiii que 
são em verdade altamente 1;r.gnificaiivm;; mas não abrange 
tudo o l}ue tem nilar;ão com a conducta. Como ~B pódcm ahi 
comprcl1cndcr os <leveres de vaJor puramente individual, os 
deveres do homem p:i.rn comsigo mesmo; e mai'.l aii'.da, os 
deveres (JUe pó<lem ser considerados coino de ordem cosmica: 
o dever, por ox~mplo, r1uc te111 o ]:ornem <le se esforçar pelo 
conhecimento da rnrdade; o dever que tem cada um <le CO· 
operar, pela obediencia á, lei,, p11m qne não seja perturbada a· 
harmonia universal? 

O memin~n loerl1ire que rc.~nme talvez a mo1·:1l tempe• 
rada dos ~picurisfas, compi-éhenrl 1: .~ómcnte os <levercs de or• 
dem prohibitiva. Ma.~ a moral impõe também deveres de or• 
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dom imperativa: não manda sómente que s.e não fo.,,n. o mal; 
manda também qne se faça o bem. 

O suum cui.lJue tribuere ó preci.~amente uma fónnnla jurí-
dic11.. As lnsl,it11tas de ,Jusliniano definiram mesmo, como se 
saue, o direito, ne.:3tcs termos : ,:onslans cst JJerpetiui vulun-
tas • suum r:uiiJ.w: t1·ilmcndi; o Pylhag-orus, A tistotcles, Pla-
tão, que tamLém envoh'o1·am N:;:;e principio cn1 s1rn.8 cogita-
çifos, só ·o ligavam iw que tem rel1:v;ão com a no~ão (la jus-
tiça., 

gntre o,;; pensadores modernos, iup1clk q11e teve melhor 
compl'ehcnsão da 1iccessí1lade de nin critcrio mornl foi Kant., 
I~stc começ<1, como se sabe, pela critica d,}. razão. A tazãô • 
é unm ~ó; m&s se manifesta por doi.~ m·o,dos; como l'.azão 
pur11, e como razão prn.tica. A' primeira tem por ·ohjectu o 
conhecimento; a scg-unrla tl.'m por ohject.o a moral; isto é, o 
bem. lYahi uma durila critica: a critica da razão pui·a que 
tern por fim disciplinar as nossas. fa1;uldade.;; cog-niti vas: e a 
critica da raziio 1,1·n.tica q11e tem por .fim dfrigfr a vontade 
racional e livre. 

Na critiea (.h1 razào pr8tíca, Kant adopta um ponto do 
víst.a inteiram~!lte opposto ao da rai:io pura. N.'esta domina 
o pnncípio da relntivitlade, po'rqt1anto fica estabeleeido tp1c 
só podemos ter o conhecimento dos· phonomenos1 já.mais o 
conhecimento das coisas: o que qlier diz;er: só pode,ncs co-
nhecer as coisas ittravéz das formas 'idén.es 1fa razão, de. onde 
resulta que só podc1nos ter uma cortem relativa, isto é, sub, 
jectiva, e j,imai.9 a certeza oõjcctiva ou absoli.J.t:L. As ques-
tões tradieionacs do Oe11s. d11 alm11 e <la ímmortaliiladc são, 
pois, cm ab~oluto excluídas,· não se podc'ndo pela critica .. -da 
mzrw pura, n'esta 01·dem ue ülôas, chog-ar ri. nerillum ro.:Snl• 
tado segru·.o. }1.i:~ a critic~ da rniil.o prnticfl, tendo _por fi rn 
dirigir à vontatle, estaLele<:-e que o homem em todas a:-; reb• 
çõe~ ua viria deve sempre obrar, te~do em vist::t ><O bem pelo 
bem>); q1.wr di:.,;er: devemos obrar tcnilo em vista o bem ab-
soluto. Ora, o bem absoluto suppõe o cont1ecime11to absüluto. 
E-' ·assim qLw nAo podemos coul10cer peln: razão pura, mas de• 
\'~mos r'estaLelecer, por· imposiç;i\o da raziio pratica, as mes-
mas noções d.e Deus, da almU: e da immort[l.]i1)ade. 

N Õssa v:on!o.,de é rncíonal e livre : é racional, isto é, a si 
mesma se impõe uma., 1 ei ; é livre. isto é, por detenni-
nay:lo pro p da se d is p6e a· o betlecer a esta lei. fato con s ti tnc o 
que se chama o imperntivo c:itcg-orico: é uma imposiçi:Lo 
absoluta da propria razi1o. ' 
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O imp-erativo categorico se resolve em normas de cort-
ducta, e é ao conjuncto d'cstas not·mas de condncta, que s·c dá 
o nome de moral. 

A moral tem por fim, como se sabe, o bem; mas este 
pódc ser cornüderado já em ~i mcsmo--é o hem absoluto; já 
nas rela~ões exteriore.~ do:;; homens entre si--é o hem rela-
tivo. K'isto e.st:i a di8tincçilo entre 11 moral e o dirnito. A. 
pl'imeira tem por lim o b(:m absoll1to, isto é, o bem pelo bem, 
independente de quacsquer ci.rcumst:.wcias;. o segundo tem -por 
fim o bem relativo e consiste no • respeito rnciproco da li-
borJade de to<ios os homens q11ê convivem na sociedade civil. 
Trata-se ahi do bem relativo, exterior, e, portanto, dependen-
te d;i,s circ11mstc1.nGias do espaço e do tempo, sendo considera~ 
das as t1cções dos homens em relação nns com os outrns. 

'l'anto para a moral como para o direito deve haver nm 
criterio supremo. O crit.erio supremo da moral é formulado 
por Kant n'estes termos : id)bra de modo que o motivo <las 
tu:1s acções se possa converter em lei universal;,,, O critl rio 
supl'emo do direito é este: «Obra exteriormente por 
m'frnefra que o cxercicio da tua, liberdade possa coexistir eom 
a liberdade todos, segundo uma lei universal». Como 
se vi\ o r,ríterio do· direito não é senão o mes-
mo criterió dn. moral em termos relativo.;;. O di-
reito vem n. ser a rnorn! mesma, sendo, porém, subordinadn 
ás condiçõe.s d;i, org-anisaçiio social; .é a moral as~eg-11rada pelo 
l:\stado e garar.tidn.-pola força;. é o conjuncto de regras, o sys-
tema de leis e prcscripçõcs, numa palavra, o p_roee.sso adopta-
do pelo poder publico p11ra tornar possível a coexistencia da 
liberdarie de cada um c9rn a lib,erdade de todos os outros na 
commn1,1hào social, justificando-se assim perfeitamente, seinrn-
do os principio,; de Kant, o conceito de Thering· quaudo con-
si4ern o dh·eito como u;n «org-ani:smo objectivo ria liberdade». 

C_o~síde1·emos em particular o criterio moral. O criterio 
judirico é' apenas uma derJendencia. A critica de um eitvol\'e 
neces~ariamentc -a critica do o't1tro. 

Tenha-se bem presente o principio : «Obra de modo qnc 
o motivo de t1rns acções se possa sempro converter em lei 
universal». Jlanrlle ,c;o, da.~s die 1lfaxímc dcines l'erhaltcns 
jerler zeit zu.r;leich al,; allgemeinen Gesetz geltcn konnte . 

.liiste. princípio é apenas uma fôrrna mais complicada da 
regra. tradicional mni couhecida:--nâo faças a outrém aqnillo 
que não queres que se faça a ti mesmo. Christo o formulou 
de modo preciso :«Aqnillo que vós quereis que ·vos façam oh 
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homens, fazei~D também vós a elles. Por que esta é a lei». 
Omnia er,r;o qw1<1;u,mque vultis ut /aciant voúis homines, et 
vus f'a.Gite illis. Hax; est enim l!Jx. (Bão Matheus-VII, 12). 
A fórmula de Kant é quasi uma traduc~ão da fórmula 
cvangclica. Hceckcl descobre j:i c.ste p.incipio, muito antc'.i 
de Chri.~to, cm Pittakos ele Mytilcne :-«não faças a teu p1·0-
ximo aqnillo que n:i.o quererias que elle-te fizesse»-; em Con-
fucio, o fundador da religião da China ;-« A cada um faz.e 
o que quererias· <JUC elle to fizesse, e não. faças a ninguem 
o que não quererias quo te fize'.sem» -; em ,\ristoteles : «nós 
nos devemo.~ comportar l'ªra com os outros da _mesma ma-
neira porqne desejamos qu·e elles se comportem para com-
nosco».-O mesmo preceito é formulado áinda por 'l'hales, 
Tsocrates, Aristipo, 8ex.tus e outros philJJsophos da antiguidade. 
Mas quem lhe deu a sua fó'tma mais perfeita e d'c\lo fez 
applicação mais completa, foi exactamente :o Chi:isto; por 
onde se vê que Kant, do me.;,mo uiodo que Hceckel, quanto 
ao. preceito fundauicntnl da -moi·al, em ultima· analysc, se liga 
a9 Evangelho. Isto nada tem de cxtrnullo. Pelo contrario é 
uma Tazão cm fa,·or eia, 'lonlade do principio, pois a verdàde 
deve ser uma só e a. mesma. para todos. Mas estará. real-
mente este prccçito nas condições de satisfazer a todas as 
éxüçcncias da ,·azão como criterío supremo ela conducta ? 

V cjamos. 11:m primeiro log_ar este preceito é aponas uma 
formula pratica da me.•:;ma lei do ainor. Não ha distincção 
or.tre um e outro principio. Hceckel apresenta as ditfofontes· 
Jórmula" ncirna indicadas, inclusive o que ellc. chama a lei 
de oiro d:t. moral ama.e-vos uns. aos outros-, como simples 
variações de um só e mesmo thcma,. sendo que se eu não 
devo fazei- a meu proximo aquillo .q11e não queret'ia que elle 
me tize::ise1 é porque devo amai-o como a mim mr-.smo. r~ 
d'cstc modo todas as ra~ões que fôra.m levantadas cont.r-a o 
princirjio do a.mor que poderemos chamar a lei de harmo1iia, 
prevalecem tambcm coiltra este o'utro principio que ·chama-
remes a lei de reciprocidade·. 'Depois, consideran·do o princi-
pio cm sua forma. propria, é certo que se trata de um alto 
preceito mo1·al, e q 11c sempre o '<levemos ter em vista em 
nossas ruultiplas rela~ões com us outros homens; mas é evi-
dente que . clle não se cxr<,ndc a todas a.s modalidades da 
acção e por conseguinte não póde servir como critc.rio supre-
m!> da cônducta. Ba.st11 considerar a situação do· ínfractor da 
lei. lii um ·ilever moral punjl-o. Mas colloque-se qualquer nm 
na posiçào do culpado .. U ,o homem de cu I tura - moral . su pcrio1 
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poderá qnerer p;ira si o q ll'C quer para os outros: a applica-
~,ã.u iJ.,1,' pena. Mas considerando-se o commum uo,; homens, 
quem ignoro. q1ie todo~querem 11. rena para·o3 outros, mas que 
ninguém a quer parn si, q11;tndo mesmo se recunhe~:a c11l-
pado ? A \em <l 'isto este preceito só coruprcltendc a.~ neçõe.s 
do homem, quando r,onsidcratlo cm relação com seus r;imillmn-
te~. Mas IHt ac~.õe.s tlr, v,tlor r,o.-;nlieo, uni ver.;al. Estíl.s esca-
pam, cm n.hsolnto, ,i acção do crite:·io proµosto. 

Examinemo-;, pois, a coís,t um pouco mais Jt fnndo. '!'odas 
as 1101:i3as acçüc;; ,;:1o delenni nadu.s J)OI' e.íl,usas, e para, apre-
ciar o seu valor llJOl'i1J, é rweessa1·io ex.amirnu· :a signifieàç,,1'J 
<l 'esta:,; eau;;a,s. Sem isto e i'1rrpos;;ível cliegar a q ualq ucr i-e-
sultado n!l apreciaçii.o. Ora, o primnni mubilc que nos leva a 
;).gir é a nece.ssid.J.de Somo5 1:;e,·es vivos, o que quer çiizcr, 
scrc.s .ol'ganicos; como fac~ temos fnnrr;õcs a exercer, e estas, 
em grnnde parte, para serem e_xe'.'cidas, precisn,m da coparti-
cipaç:lo <le nossa activi<l.J.dc. E' n.%im que, para exercer a func-
ção 1111tl'itiva., precisamos de obter o nccessarío alinwnto; é 
:t sim que ·prccisauo:,:: t:unbém <le agir para• exercer a func-
çfío de rcproducçil.0. A primeira. tem 1)llr lin! a eonscn·a1;ilo 
uo individuo; a segunda. tem por fim a conserva(;"ào da e.sµe-
cic. 1 )e • ambas uasce m n ecessid ,LU cs o estas ê -<] u e nos • J cvarn 
a a..~ir. Innumcrns co1nplicaçilc:-píklem sobrevir na~ Hllllti-
plas rclar;õcs do. virfa sociiil, por· manciiR. q uc .J.er;ões se •pó-
<lorn .dar tão romplexas, q Lie difüciL sm1ã0 inipossi \'el, sed 
p_rccisR.r com seg-urança o 1uot.ivo de sua rletcrmina<,'.ào, ma~ 
no fundo ha .scrnpre a rwces.::idade c:orno força prlrnonlial. 

À ne.~e::i:lidade produi a inclirHJ.r;ão, a iuclinar;i'i.o-g·ora o 
tlesejo, o <lcsejo ·.!::'era.-a paixão; e f'. 1ú~;,tc coujuneto do taetos 
que est.i o que se pcí,le chamal' a. ca11sa orig-ínaria das 1tcções. 
Mas, ll..iém tl'eBta cil.ll;;a ·originaria, fornecida pela uatureza, 
hn. tami:Jérn na, <letermiuaçào da~ acções urna causa <lirectora, 
fornecida. peln. ra7,âo : os priilcipio,:, que a razão estabr.lcoo, a· 
norma uc conduta, a lei. F.l.n qu_anto se move .~umeute por 
delerminação de suas iuclina<;;ões, tlc sous desejos, de suas 
paixõe8; em ·unia [Ja\avra, em qu:u1to se move por força de 
suas nece.;;sida<lel'l orgo.uieas, o humern se move como animal. !fão 
é livre, e portanto e;;tá fj1·~ u:1 esphcra da moral. Começa. ::i. li-
berd;itle e _por con,;;cgulntc !l moral, sómente quando cotn0ça o 
domiuio dos principias, isto é, q uo.ndo o homem :-;e move· por 
<leterminaçã.o da propria cons1;iencia. E' por h,to que se póde 
dizer de conformidade, mais ou meno:.;;, com o espirito da dou-
trina (le Spinosa : o homem .dominado pelas paixões, é e.sera-



vo; o homem dominaado !l.S parxocs, é livre. E' pela razão 
que o liomem dirige as suas inclinações, os seus desejos, as 
suas paixões; o que equivala a dizer : é pela razão • que o 
llomeJI). é livre, isto é, que o homem se governa. Por onde 
se vê que a condição da liberdade, e portanto o principio tla 
moral, é a :muordinaçiio de nossas inclinações, de nossos de-
sejos, paixões e instinctos; cm uma palavra, à, subordinação 
de nossas n~ccssidades org-anica.s, ou mais precisamente, do 
elemento natural da vida ao elemento racional da con-
scíencia. 

F,' a razão porque digo : viver conform~ a moral é vi-
ver conforme a razão, isto é, conforme os principias que a 
rq,zão estabelece, conforme as nossas concepções. Ora: as 
nos:;ias concepções podem set· verdalleir:1s ou falsas. E' evi-
d[?nte 0,ue não vae bem aquelle _ que procede conforme uma 
falsa concepção. O bem só póde vir da. verdade. E sendo 
assim, é manifesto que já não póile haver duvida sobrn o 
criterio da conducta. E~tc se imf1õe de modo irresistível e 
não póde <leixar de ser o .seguiute : O homem deve proce-
der sempre 'de conformidade com a verdade. Sá ,,erdadeiro 
-eis, pois, <1- regra snprema das acções. 

E este principio que clara111:ente se deduz ·p_ela. simples 
compt'ehensfw do mec:111ismo mesmo da acção, também se po-
derá pr0va.r, não só pelo exame cril.ico da intelligencia, pela 
analyse mesma do espírito, como ao mesmo tempo pela ob~ 
scrva.ção empirica da natureza. Esta, effectiv;,mente; é, em 
suas manifestações inieriores, puro meeaní::imô, materia in• 
consciente. Vem depois a vegetação; depois a .animalid_ade;• 
e por fim o homem. E no lwrnem vem primeiro a necessidade 
organica; depois a inclinação, o appetite, o desejo1 a paixão; e 
por fi.m a i<léa, .. a representação abstracta da ordem das coisas, 
ou mai,:. precisamente, n conhecimento. O conhecimento é, 
pois, a rnanifestaçât1 superíor, a ul_tima _phase, o fim da evo• 
1 ução universal. A evoh1ção universal é como umaeséalaascenden• 
te, P, n 'esta escala aSCl'ndenle é o conheéi1hcnto q t1e constitúe 
o ponto terminal, o alvo, ó dcstino,podendo-iie assim dizer 
que todo o movime_uto da ,nateria nã.o é senão' um esforço 
permanente do co.~mos p<1ra adquirir consciencia de si mesmo. 
Além d'isto, o mundo considerado em sí mesmo é uma aetivi-
dade intellectua.l (1). Ora, toda a actividade intcllectual tem 

( I) Firzali<iade 3~ parte : O mundo com acti vidad~ intellectual 
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por fim o conhecimento. De maneira que, ainda sob este as-
pecto, claramente se vê que o conhecimento é o lim da evo-
lução universal. 

• •rei:nos, pois: o conhecimento é o fim da evolução univer-
sal. Ora,· todo o conhecimento tem por objecto a :verdade. Por-
tantó : a venlade--eis a nosim suprema aspiração; e por con-
seguinte ; ser verd,1deiro-cis o critero supremo da conducta.. 

Este princípio tem, aliás o valor de um axioma, 
pois não se comprehende que possa alguém imaginar que o 
homP.m .deva proceder contra a verdade. E' assim da noção 
do conhecimento que resulta, como já vimos, o conceito da 
liberdade; é é tambem da mesma noção que resulta o prin-
cipio da rrioral. Devemos, pois, sempre e em todas as relações 
da vida, proceder de conformidade com a verdade. Ora, a 
verdade na ordem moral é o bem. E' d'este modo que o prin-
cipio supremo se r_esolve nas duas f'órm:1s fuudamontaes da mo-
ral ;-1." fazer o bem; 2/ 1 não fazer o mal. 

Mas aqui .1lma difficaldade invencivel se a.presenta e vem 
a ser: o que é o hem, o que é o mal ? Não haveria, :sobre 
este ponto, .nenhmna rtuvida .se possuíssemos a verdade intei-
ra e co·mpleta. Mas infelizmente não a possnimos. E' a-razão 
porque vivemos entregues ao tumulto das paixões, _ao cl1aos 
das inçlinaçües na.turaes. Nosso eonhecimento 6 apeoas. um 
prmto luminoso no melo de 11ma noite_ infinita que nos cerca 
p'or todos os lados. IJ'este modo ignora.~os tudo, sendo a ver-
dade, por assim dizer, urn ideal jnattingivel. 

N'cste ca::;o como resolver, como deliberar? 
Se não possuímos i!, verdade, devemos proceder de ac-

côrdo com o que a naturn'Ía nos. deu em Jogar d 'ena·: deve-
mos, pois, prncedcr de conformidade com_o que se nos apresen• 
ta como verdade no· fôro da consciencia. Ora, o que se nos 
apr~_sentà eomo verdad(l·. é. o que: se chama nossa convicção. 
Devemos, pois,· proceder sempre e em todas as relações da 
vida, de· conformidade com as no~sas convicções.- E' a transi-
ção do criterio objectivo p0,ra o criterio su bjectivo da verdade. 

O criterio da verdade tem, pois, uma fórma objectiva o 
uma fórma subjectiva e pü.de ser fórmulado n'estes termos: 

Fórm0, objr.ctíva: Procede sempre e em todas as relações 
da vida de conformidade com a verdade. 

Fórma snbjectiva: Procede sempre e em todas a:'; rela-
ções da vida de conformidade com o que pensas quê é a ver-
dade, isto é, de conformidade com as tuas convicções,. 
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CAPITULO IV 
O conceito da lei. As leis n.atura.es e a.; leis-moraes juT-idicas. O 'llonto de vista 

m ,canic, trnsporta.i~ da na.tul'eza para o m ·in:~ social e moral : impro-
ce:lencia radical d'esta te:iden~ia do p~n,amer.to m~d~rno. 

~fontesr1nict1, o profontlo auetor 1]0 ]!.,'spi·rilo das iás, dcHniu 
n lei n 'e.~tcs tel'mos:- « 6 a reladl,!) nern.;.~aria tlcriv:ulft nn. natu-
rez:i da:-i coi,Ít::).» - JD' uma tletiniç(w cl'"sctica.; e os auctore,;, 
Llo:, <lilforentes sy.~temas, <;ost1rní:t111 ordinariament_e apresenbu· 
c;t:t deli niçiio como um modolo de ilefinii,;ão gn trc-
tan.to por isto se pú1fo t:omyehender qaando muito, ti lei na-
turil.\ que é simplesmente a l'cprcscnla.çã·, abstracta <la ordem 
do::; p!wnome1ios .. Mas nü:c1 é :ts,irn que ;:e ti.'.m3 entender a lei 
cm seu sonti4o pronrlo. Pelo contm1io. a_lei em seu sentido 
prnprio, ein SlÜl tsi:..:·nific:ic;ã.o uaturnl, 11rimitiva,. é sempre nma 
rngra ih, acçiio lmp9~1.a pr.la aiwtcil)rfa<le: -ou simple,,anente pela. 
a11cto1·übtlc da J'a¼,tüi e n'cst.n (;aso •t' a lr.i -morn l; on' pela au-
ctorida<le elo' poder pulJ!ico, e ll'csto en.so 0 a lei jurilica. 1~ 
'inai.;; cóm_rnu1

1rien"tc d 'tis to 111 t.imo, xr,_11<lo que ·quando alg;.iém 
~19:s falá em nom(I <l,t leí, semp\·r, se· cnteauc que represfll• 
ta a auctorida<le, que uo.s fal~ c1n .nome rlo poder. A lei vnm ª ser,- póis, a _cxpre.~:iilo oJJicial <lq <li rei to, o dirciLo décre1 :i-
Í.lo e re~onhecido. :Aiio os mandwnrmtos na ling1iag-em dos he-
breus, o nomo;; D_a linguagem dos grego:,;, a lcx na exprcs~âl) 
enorg-ica <los roma.no:;; .. E a lei ;:tssim consÍderada, póde sei· de: 
,~rctada, jã em forma fr,rgmr.i1üúln. --são ii.'s lei~ propriamcntP-
n ictas, ,já cm forma sy~tematica.-sào os co d-i.Q'os, a: c_r,nso!itla-
~iiio (ias leis e regul'amentos. n' 11rna pa.litv1;<1., o <lirr.it() Couili-
é~adG tJ tte rcpre.',eiita _qmá phasc 1;i1pcl'ior <la c11ltura j tll'i<líca. 

As;;irn foi, a-,~i1ri sed sem1l1·e, schdo que até a ejJoclta 
d9s g-rcgos a paláVl'a lcí' nã:o teve outra sig1tiíiciiçi10. Mas. ri)-
.snlta dtL loi, como se sab(:, ,1. ordcm socia,1. E' urna norma. 
commum de conducta,; e desde qi.re todn:a; com elh1 se cot1foi•-
mem, rn;;ulta d'a"hi q11c túilo.{ prçJ':\euem da mesmil fórma, que 
todo~- ol>cnccci'n aos nie.:;mos preceito~; o q Ull prod U7. esta 'cousc-
q ueo.cia-'-que a sociedade segiie lllll C\ll'.~I) regular e harrhonico. 
T.-,to se:J} 1luvida está sujeito a µertnrba,çõe.~, ncvi<lo á ·rosi:--
tencia· da-;· paixões e llo intorc.~sc, como a .outras causas que 
levam o homen.i ::i. violar a lei. :'.lfas contrn t:odas es~as pertur• 
u:l~ões cstfif! sempre de g1mrd.i.., • não sómente 11 sancção 
moral tlus factore.3 ethico.~, como ig11:1lrneute a sane~fo mate-



ria.l dos füctores juridicos, pt'inci'palmerite d'estes tiltimos com 
o cbmplemerito externo da fç.rça. e com ó eompliéa"dó appare-
lho d·a org·anização· social. i.Jc maueira que à lei re·aJiz'a seiii· 
pre o seu fün--a órdem, a despeitü das p·erturbáçôes que con-
tinuamente· se reproduzem; e· ·assim invariavelmente se obs'ei·và 
que os phenorneno!> sociaês se desenvolvem, por éffeito da lei, 
n'uma successão regular e unifol'me. 

Tu'do isto se explica, está bem entendido, por effeito da 
lei. E como acontece que também na natureza se verifica que 
os phenomenos seguem uma ordem regular e unifórme·; era na-
tural im·aginar que isto cguallilen te se devia ex p liear .pcl o mesmo 
principio, isto é, por etfeito de leis. Foi assim que a palavra 
lei; empregada, de coineço-, sómente com relação á ordem so-
cial, passou a sei• egualmente empregada com relação aos plie-
n'omenos riaturaes. • 

Originou-se assiin a idéa de lei natural. lsto se deh, p'orem, 
sómente na c_pocha dos romanos, e foi Lucrccio, cre·mos, o 
primeiro que empregou a expressão leges naturce. E' ·a lei 
de qu·e ttáta Montesquieu quando considêra-«·a relação ne• 
cessaria que deriva .da natureza das coisas.-)') E' ~ma riie-
taj)hcira no verdadeiro 8entido da palávra. E' unia a:pplicação 
illegitima da palavra foi, poi:s leva a suppôr que ha um 
legislador da nil.türcza, nas me:sma~ co'ndições qúe lia, iiii:J. 
l'eg-isfador liumaüo; e coino as ltüs do homem são révogaveis 
e a todo· o tempo moditfo!iveis, dever:se•ia ad_ini~tir, sé à: ãn'á-
loghl: ·é completa, fIUe .a.~siin também são,-a todo o teitipo, re• 
yoga veis as leis da nattireza:, q uártdó ó siibido, pelo contra._ 
dó, que· a ordem elos· pfümómeno8 nafüraes é neéessàriâ e 
1mm u ta vel. 

Seja, potéfu, corho fôr, é certõ qµe a i<lóa. foi consagrada 
pelo·s doutos,. por maneira que a lei natufa.l é hoje um coi:J.-
cPito de· reconhécimento o ácccitação universal. Chii.rria•se ·as-
sün -a lei no se'n tido sciécidfi'co, e , a sciencia mesili.'a pódc ;ser con-
sidcriula' como a coordena'çfío systematica das leis ui: turaes. 

• lia, porém, das leis Iiaturaes para as leis jfropriainea:te 
üictas, isto é, para as leis 1noraes e juhdicas; üma ditferénçii. 
ril.dü:al, serido ab·solutamente improcedente toda e quâlqúer 
tentativa d·e identificação, As primeiras são úpena:s uma re0 

presentação abstraeta da ordem .dos phênomenos. São, pois, 
úma abstracção em nós, e d'este mo<lo são absolutamente 
inertes, e uenhuma inH.uencia podei'ão exctcer sobre .as cois:as, 
a menos qu~ sejam considei·adas como, conhecimento; porque 
então ilabilitam o homem a dominar as forças da natureza : 



-28-

só n'este caso pódem ser consideradas como forças, não na 
natureza de onric são abstrallidas, mas no homem uqe fica, 
por sua compreheusão, dotado de um no\"o poder. E' <l'este 
modo que nascem da::i scicncias puras as 8Ciencias applicadas, 
e com estas o mo ,' itn en to da ind us tría e a org-an i~:i.çào rfo t ra-
ba.lllo; o que tudo constituc o que se pó1le chamar a força pro-
d uctora. da riq ucza. 

Mas _ahi, note-se bem, as leis naturaes são considerada,s 
não na natureza, mas no homem; obram não como factos, mas 
coaio idéa.s, s~ndo que, consíderadas em si mesmas, ~ão abso-
húamente inertes, não podendo o homem lcgisbt· pa,ra. a na-
tureza, como o faz para a sociedade. 

Não .acontece c1ssim c,1m as leis mora.es e juridieas . .Estas 
são regras ,de acção1 pl'incipios iic actividade. E d'este modo, cm 
si mesmas, são fürças; e como taes prnduzem effciws, deter-
minam acontecimentos. Não é, pos::;ivel idcn titica]-as com as 
leis nntnracs. lDntrctanto, cmprcga~a a· palavra lei com rela-
ção .a ordem da nature'.la,. por derivação da -ordem í'Ocial~ tal 
"foi a acceitação da ideia_ e ta.!. foi a extensão com que veiu a 
ser applicada_, • que por fim já se pretende subordínar a. seu do-
minio tamhów a ordem social, interpretando-se as leis moraes 
e jurídicas no sentido das leis 11áturaetl. E' certo que ha !eis 
g_ue dizem respeito ao nosso dcsc:1 vr.l vimento mtural e orgaui-
co, referentes âs circnmst~ncia-, cxtôrw1s 11:L vida :,;ocial;- leis 
que se e:+erceI!J sem • q uai q uor coo pera çiio da i n telligen ci a, 
por parte do homem; lei,'! que se exerccl]l inconscientemente 
e devem ser consideradas como sendo da' mesma natureza. que 
as leis physiologic'ls, que as leis ~strono,inicas etc. Estas são, 
de facto, leh, naturaes; mas não é a cllas que no.s referirnos 
e si'rn ás leis mornes propriamente dietas e rnis mcsma:s· condi-
ções ás leis de caracter juriclico; leis que são obra. .do homem e 
qua 'se exercem conscientemente e por ,wçã_o do homem. E' a 
est./t_S que também se pretende dar o cai,acter de leis uatura/\.:1, 
entendendo-se que devem ser explii;adas n0 mesmo sentid(l das 
leis naturaes, como uma combinação particu·lar de elementos 
puramente mecanicos, como um da.do momento riu desei/vol-
vimento natural da.~ forças Cl):'llllicas, (theoria evolur:ionisla); Ce 
se na formação d'estas Jéi's não se pódc nega.r a intervenção 
da intclligenciiL, o que seria ir de encontro á experiencia e 
negú a verda.de dos factos, isto, toda.via, não _exclue o seu 
·caracter de leis naturaes, porque a intelligencia mesma deve 
ser considerada como um prodncto da na.turezà. 1:1,;' a • invasão 
do materialismo na ordem moral e social. 
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E' uma ~eneralizacão illegitíma, porqnc não é pcrmitti-
do confundir coisrts q u</ de naturr.:1.::i. ,;i'i.o rlist.inetas. Conside-
1·aúa cm termos gemes, a coisa tem uma certa apparencia de 
,,crdadc, porque, rtc facto tudo o quu existe e é objecto da 
rrns.,,11 percep1;,ào, existe na natureza mesma; mas é que na 
11atl1t'e%.'1 nem tudo se e:,;, plica del.Jaix:o do me.,,;mo punto de vista, 
nem tudo se explica. rne0auicamente. Ha a materia, a forma 
ex.tcrior dos pherll>meno.s, o.s corpos cm movimento no espaço; 
mas ha também um elemento intenw, snb8t11ncial, .a força qne 
im)ve . .Ifa um elemento que apparecc, que se mostra fóra, 
no espaço e no tempo; que é visto e conhecido; e ha um ele-
men',o de nntnniza divers,t, qnc ex.i.~te ein si mesmo, que têm 
consciencia de si mcsmu, q~e vê e conhece: é d'este ultimo 
elemento que nascem as leis rnoraes e juridicas. 

Tdeotificar esfos dua,s ordens de factos é desconhecer a 
natureza das coi~á.s : ri negai· a m~ís commum experiencia e 
<.;onfuudfr a suhstaueiu. com a fórma, a matcria. com a fórça, 
o movinrnhto com o pensamento. E\ e·ntretanto, a tendencia 
dominadora no momento actual do. espirito humano. Nega-se 
a acçfio du_ intellig~nci,1 na ordern· social; nega se a cxisteu-
cia do é!c1nc1lto ·ps,fclúo º" nátureza,; altera-se radicalmente 
a verd,Ldeira signiticuç-ào do pensameHto e tuclo se explica 
.na vida da sociedade, eo::-o na vida da natureza, só po1~ ac• 
çilo da foi\:H. incon~cicnte, só poi· ac~ií.o drrs chamadas fórças 
nà'turaes. E.,,tas· e.~tão sujeitas a lei,;. São as leis naturaes, as 
leis no. sentido seientitico. Mas as ,leis assim comprehendi<las 
niio-fôram est:Í.bdecida~ por nenlinm lcgislucfor; existem por 
~i mesmas·, E mais ,tinda : os naturalistas mostram se, de 
eert:o rnouo; iriclitrn.do.s ·11 perso11dical-as como for~as. As leis 
naturao.; .~e· nos a.ffi.gamm eomo coiúmnas sustentando o 
mo:-;. 11.eckel as chu.ma «as grnn<Íeíl lnis" .eternas, lei . ., de bronzcJ>. 
,Silo co1rio forç;i.:a;,. como enormes correntes prendeúdo o mundo, 
nas mesmas co1irlições (1ue _ as leis ri1otae:,:; e jurídicas são laços 
prnndendo o homem. 8.: .estes !;1,ços, ,<se bem que mais. fracos, 
s:lo tamhém da me.:;mJ. naturez.,i; narla os distingue particulàr-
meute: .-;àcl apenas uma rnodn lida.de especial das mesmas leis 
naturacs. Ora a,;; leis nattu·,1,es silo immutaveis, necessarias, 
faLaes: As torva::; ~e de,-;envolvcm neces.-~arüuncnte, e uma vez 
postas· em n.cçàn, os etfoil.os se farão .~entir inevitavelmente. 
Rcsponsabilizn.1-as, porque alguma~ veies nos contrariam e trans. 
tormun a obra do homem, seria obsurdo; ellas ni1o têm con<:ciencia 
e fa7,em o que devem f'aíler necessariamente. Mas se devem ser 
<.:ürnprehendidas do mesmo modo as forças humanas e noo têm 
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outr;a significação as \eis moraes o juridicas, é evidente que 
também estas devem ser ünmllbt.11eís, necessarias, fütaes. Esta 
c~ncepção. é· a negaçã.o da liberdade. g, negado este conceito, 
n~p têm sjgoific-.i.ção a ordem mora.l e o vrincipios da rc$pon-
sa~ilidi,,!ie. No que chamamos ordem social e moral, como na 
or4ell?-ga uatureza, tudo é legitimo, porq1rn tudo é inevitavel. 
ijão podemos cqndemnar, nem responsabilizar o incendio que de-
v.or~, a innundação que destróe, o raio q uc fulmina; mas tam b óm n/ío 
podemo~ condernnar, nem rcsponsabilisar o odio que qner sangue. 

Esta doutrina é falsa. E' a concepção materialista do mundo 
hoje renovada sob a dcnomina~ão de theoria da evolução ou 
cori,cepçiio ·evolucionista cta natureza. Ahi se co'nsidera só-
mente a fórma exterior dos phcnomenos, a man'ifêst~çào ob-
jectiva. da força, isto é, o movimento. Mas além do movi meu to, 
além_ d'.esta ;i.pp.a.rencia (1) corporea, d'esta fórma qnc f'::C 
agita e s~ mo•ic no cosmos, que é vista o conhecida, ha tam-
bem • o principio. que. vê e conhece, ha tamb_é~. o pensamento. 
São· as duas manifo.stações fürmal e subst~n;";íal da f<ít ,;a;. é 
-a fórça considerada C,OQ'.lO phcnom(;lno,·e é a for~1a ·c.ons\derad_a 
coíllo coisa em, si. O primeiro é a. força objectiva, a força 
Jlr.oprianieqto dita; a segunda, é. o pensaQ1ento ou a manifos-
tà.!;ão subjectiya da força. A Jor~a produz ·o movimento -e 
CQII!-este i necessid,ade . mecauica; o pensa!Jlento - produz o 
co.nhecimento e com este a liberdade, e ó só cpm a libeniade 
qµe com~ça a ordem moral. Alli tudo se move por dctermi· 
na{;.iio de, u~a ca.~a exterior1 objectivá; aqui ha o ser que 
se WllV-~· por. determtnação propria,por determinaç_ão da pro-
pria cqnsçjencia, hé!, o. ser .intclligonte, o homeiµ. Este esta-
belece, elle próprio, a lei a qge tem de obedecer I governa-se 
a si niesrr;i_o. E' .a esta lei .que o hom_em mesmo estabelece 
que p_r~qisa.rn~D.tese se .dá o nome de)eimoral e j11ridiea, elaho• 
ra,çãq;dçi p~_nsarnento, obra d!l. intel!igmwia. sendo de notar que 
qii.~qqo e~tabelece es_ta lei, pode-se dimr qúe a i_ntelligencia é 
princ_ipio cre.ador, porque a lei moral não é uma sii:nples abs-
tr3:eçiw, mas \11:Ilª realidade. E li !l. é, lie f{Lcto, uma das for-
ç.a.~ vivas dr1,' historiéJ. : pro~uz· 'fae,tos, detcrmin!l. acontecim(:ln-
tó~; o CQ!Il9 tal não sç pqde confuµ'dir com a lei natural, 
sim.pies repres_entação a_ustracta d'a ordem d9s pheuomcuos, 
imàg!:lm da realidade. 

( J) A -palavra a;>pal encia é_ aq n i cm pregaria cm sua significaç,lo t~chnic:s.. 
N/1.o quer <lizer illusão : é o '! ue appar,ic •. o que se mo,tra é x teriormcnte no es-
paço e no tempc,, 
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C.:\_FITUI ... O V 

.\~ leb m~ra.es ejurífü11.~. Sua. significação propria,: a lei como.c~nvic;ã.o com 
mum, a. lei como convieção da. eonsciencia. ~olleetív~. 

Detinem ordinariarneute a lei nestes h,rmos : é umri, re-
g-I·a de .1c~ão irnp,1st,1 peb auctoridade. Outros atlirrrnun: é rr. 
HO\\ão se,;untlo :i qmd um s01·. livre se dirige em seus ,fl.ctos. 
Zalcski diz: é nm::i. rei.rra e.~tabelccid,1 pol a auctoridude su11c-
l'ior. São noções '}UO exprimem, 110 fundo, a mesma idea. Mas 
a lii t.crno.s • a1:>cnas o q I1c se pode chamar 11rna _dd111i~ilo formal 
<la lei. Para examinar, 'fJOi é•n, a coi.~a em 13tlt1 sü/uiílcaçào 
p!'Opl'ía, para estudai-a em SU.1 .si,;-11 iâca~ão precisa e urnis 
1J°r,)f'1rntl11, ó ncce,ssariü entrar na es8enda mesm4 dos .factos. 

Vejrunos. ..1!7oí e$tabl.lleeido 11111 cl'itm·lo • .~npremo <la con-
d 1wtn,. E' ,parti 111\0 d,1i1i que po1leremos de1.enriinar com toda 
a .~c:.g·ur11nç,,i o verdadeiro eonceito dn lei; r11ie pod,:remo~; apre· 
sent,w <l.1 léi uma deliuiçilo, não formal, poroin substancial. 

l!.,icou cstahe:leeirfo quL, tlevi,mo.s proceder sempre e cm 
to1ln.s a.s rc:ln.~1ões da vida do con formida<le com a verdade. E' 
a forma ol.Jj1:ctiv,L do ,:riterio da V,ll'dadc. ~fa;; ,t vercla<le, ~a-
hr.m todo.~; é, 11t.é eerto punto, um i<k1:i! iuattingi,'ol; eáaino::s 
,t todo . o ·ín,staute, sob rê a~ 00I1s11s mns si rn [)l 0s; rnlo' cünliece-
inos ,i n11t111'.ez:1; nfü) t>oniic:c:cmos 11 socie1fadn de q ul.l faz;o1oos 
parte; .uiío cuuhecemo~ a nó.;; me~mos: Como applk?tr, ·pois, 
o piií1cipio? • 'J.\irna-:,;e oecess:trio mo1liflet11-o a1ioptanrto uma 
fonnüiu. ffi .is a_ceC.:,Sivel á,; íl04Sa.~ Íül\ias, mai8 p~,ltiÓll,· mui~ 
ertic::t:.-; e. 80brett1do, ap~1liearnr :t toda" a,;; modali<lade,, da ae.çi1ó. 
Eí8 1quí: i: 110380 dOV(l!' proc.;e1ler sem1mi e • em iu<las às 
rolaçõc,,-, da vitb 'de conformir.laclc eoin O ql)C pcnsfl.mos 801'' a 
verrl::tde, isto é, de conforrnifado eom as uo.~,.;as couviç'ões. }Ç 
O criterio suhjc~tivq dá ve1·d;ulr:. t) prímoiro, :S\õllU() observado 
rig-01:osamcntc, dari:.. em re.:mltJdo 1111ia mornli<ladc ab,sol11ta; 
lllél.8 esta existe apenas comu. ·ido,tl; déni s~1: a nossa asp1t'a(,:ào 
suprema; ma:s iião lJüdc ~er :ittin~·ida. O ~eg1111Jo durá em rc~ 
sul t:ido uma moralidade reh.Li va. E' .1ind:1 lieíliciciite, incom• 
JJleta; . mas é a, unic.1 compativel com a:,i couuições da nossa 
c:dstcncía social. A pcrí'cir;~o existe, sómontc quan<lo as 1101:isas 
coa v il'r,:ões sàlJ v el'Jaduiru.s, í,;to {,, g uando o eriterio s u I.Jj cdi vó 
coincide corú o crit01·io objectivo .. E:' o idéal a que to,ios <le•,e-
mos aspira,r, de onde resuU.1 que .1 busca: da verdade é o 
primeiro dos nossos <leveres. 
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E' a doutrina de que já dei uma idéa ,em outra parte 
quando disse: de dois modos póde o homem proceder nasocie~ 
dade: de conformidade com as suas convicções ou decon-
formidade com os seus interesses, paixõe::;, etc. Nem se com-
prehende que possa proceder de outro modo, a menos que não 
se ache em seu estado uorrnal, que obedeça a .uma nncm;sid:u\e 
organica irresistível, que obre como iouco, ~em con~cicnchtdo 
resultado de suas acções, ou que seja impellido por uma força 
exterior superivr á. sua vonmdc. Pode-se assim estabelecer que 
o gráo de moralidado está na razão inversa do sacrificio das 
convicções a conveniencias; e, adaptada esta rug-ra, pode-se 
affirmar que aq uelle que nunca sac1:ifica as s ua-:1 convieções a 
con venienciaoi é um homem p cr feito. E para. conseguir esta per -
feição, cumpre notar, é necessario qnc o homem ~e esforce. 
A's vezes. acontece que_ as nossas:. convicções coincidem com 
as nossas conveniencias. N'este caso o homem é feliz, mas 
não tem. grande IIWJito; falta aqnillo cjué comitítue o venia-
deiro merecimento; o sacrificio, I:!, lucta, o esforço individual. 

Póde acontecer q-ue uma acçi1o seja snbjectivamente boa 
e. õbjectivamente má. Isto se dá.. quando o homem procede em 
obediencia. a :ilma falsa convição: a acçã.o deve então s.er con-
dcmnada, mas o agente não mel'ece censura, uma vez que foi 
oiincero. F, pode snccede!' o, contra1:joJ ii"to é, que o homem 
seja Jéyado a agir por .. determínaçào de uma infonção má, es-
tando convencido de que a vérdade e o dever s,ão exacta-
mente o· coutrario, e, entretanto, acerte por erro. N'cste caso a 
acção deve ser approvada, mas o agente. praticou Úli1 acto· 
immoral: o bem não é então obra sua, ilias do acaso. 

A sinceridade verr1 a ser, pois, urna grande virtude, de 
onde resulta_ ao mesmo tempo quo a hypocri~ia é o mais he-
diondo dos vícios. A hypocrisia é, de facto, a personificação 
consciente da mcritira,. ·a negaçã.o absoluta <la. ruo:r:al. E' a si-
gnificaçã<> 'prof,mda da ereação genial de Mollícr~. 'l'artuffo 
é uma grande figura moral, é o ideal negativo da morali-
dade. 

Temos, pois, um ,principio: deve o homem obedecer sem-
,pre á inspiração de sua conscicncia, de·rn o homem proceder 
sempre d.e conformidade com as, suas convicções. O ·c9rrt.rario 
disto seria negar o que a consciencia affirma, seria negar-se 
a si mesmo. Mas resu!La dahi uma grave difficuldade: é que 
as nossas convicções são varia veis é incertas, sendo certo q uc 
não só variam de individuo a individuo, como no mesmo 
individuo, a todo o instante podem mudar. Quantas vezes 
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não aconfoce !JUO nnm grupo dr, individuos, . ._oure o mesmo 
assumpto, en,d:t urn pew;a liH modo d i lfemritc, isto nffo .~o mente 
se tratando de 'l uesüics de al1 .1 i~orn plicaçã0, porem • mesmo 
se trntando ilc i1nesWes 11..t rmLi:S facil comprehcw)io? E' inuito 
commum. E, co11sidr.rando se o 1110.~lllu individuo, qut.1utas vezes 
nilo nos su_ccede Ycriile.1r que o que imaginavamo.~ hontcm 
ser n, ,,crdade, hoje recunl1eccmos ~cll' um crl'o· ~To:ssdro, evi-
dente; e vice-iiPrsa/ 0l'a, sendo. as.sim1 como olJter a regula-
l'idado, . como ohtol' a. u11iforn1iil,t1le e a tixic!er. 1m:-: ar,çües ? 
Vê-se r1ue se as 11os~as conYÍüçÕ<,.-; .9ão a unica 1·rig-rn de con-
dncta: o rr.:,ult.a<lo niw pode Sei' ~c:não a m1arcllia. 8' aqui 
q uc se apl'esenta a necessid'j-du im pcrios,1 da lei. 

Mas o que é a lei? E' 1.0 que passarnos a ex111ninar. O 
homem não é um ser isolado. E' ao mesmo tempo 11111 todo e 
uma parte: um tor:lo como individuo completo <JUC é ; e nma 
parte como memb!'o da commnnhfo social. D'cstc modo não é 
somente ás suns couvícçues pe~soaes que deve ob<::decer. mas 
tambem á~ convicçües da. collcétividadc; e caso r..~tcja a sua 
convic;rto i nd1viriua! eh1 coatro.rli\·ão com a con vição cornmum, 
e esta u ltirna que de,'e prevalecer: esta é que é a lei. 

Eis aqni poi.~ .sc,snmdo o meu ponto de vista n Yerr!:vfoira 
si;:,'nificar_:iLo r:la !ei: é a convicçffo comrnum, é u. cunvirn,:ffo da 
consciencia collectiva; já, tendo por sí somente a auctol'idade 
da raz.i'üi, e n'o.~te 'c,t.~o é a lei ·mõral; já,·. te11do por si também 
a ctuctorid_àde do ·poder publico, e n'oste caso é a lei J,1,·idica. 

E pórq nc r:levemos ceder em face da convic,:ão-r:u1nmúm, 
por maneira que estlt .-;'e ·no.s imponha como lei? p~·i-:fr0s razões: 
I O ·porque_ a parte neces.'.'iariamr.nte tleve ceder eni face do todo; 
2° por que isto é uma r:las condiçç.es .da ordem :meia!; :i• p·or 
q11e ha em favor ria con8eiencia coirimnrna presumpção dé ver-
dade. E' assim, que ao creterio objeetivo dá verdade, -succedé 
o ci:iterío subjedivó da con \'ic<;ào, e a este, o ·criterio da lei 
riue · ó. por assim 1lizer, uma trnu,iacçiio, entre os dois. 

bbodiencia á lei-eis,· poi:::; a primeira condição, a condi~ 
i;ão :iiUJJrcm.1 du. ordem moral. E devemo') a ella obediencía, 
'l mrnrlo mesmo seja contraria Ú:'; nossas convicções. De sorte 
qne niio devemos ceder wi.s 1111~~:_1~ eonvir;ões, em· face de qnal-
quer interesse, cm face de qualq11cr conveniencia, em face 
mesmo de qaalq1rnr perigo; ma1,; de,·emos ceder em face da lei. 
Foi facto de riue ,nos deixou nm exemplo grandioso, sublime, 
o rnem_ornvcl .Socrates, morrcnd.,i pl1r obediencia ú lei. estando, 
entretanto, convencido, certo de q ur. a lei pela qual morria, 
n'aquellc momento, uão representava a-verdade. 
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Fica, poii;, pmlitivamcntc accentltaila.· a no~~a <lcílni~ão. 
A l,1i ó a convi<?;iio eomm11 rn1 a conv icçã.o da conscicncí,1 col· 
lec:t.iva tradu-.r.ida cin rcqra-: de conilucUt. Mus aqui urna grnvo 
ob jecçu.o nos poderá, ser, porvrntu ra. 1 1f;1nt~da. 1~ vem a ser 
•~ta: A dcfi ui1;à.u de ,um facto d •ve comprnhcnd 1· c.siJc faet,i 
Cl'fl toda.s as :.11a-, nw<lali lades. 1~' o [)receito logico: ,t uetini 
ção eleve cotuJJreheniler todo o <lc'inido. Assim l1 dettnição da 
lei duve se cx.tcnrler a e~ta cm to la~' a.~ srms rnanifo.-,t.,t,;õe.-,; 
deve ser verdaJcir..1. para todos os tempo.~, e para todo.-.; o.-.; 
povo-;; deve c1:mpt'ehendcr a lei dos povo:; c1tltos e a lei do;j 
povo.~ incultos; a lei dos -povos reg·ularmcnte o!'ganizado.-.;, e a 
lei dos povos de organização menos reguhLr> <'· mesmo a lei 
do~ povos rud ímentarcs. 

Üt'a., ,,uanc\o a lei é feita. ,polo 11ovo, dirnctamcnte, como 
acontece 110:3 commicios µoj')ular "· 011 indil'octarnente. como sue-
cede na.-, -assombléa!i' constit.ui, la~ pqt· livre <1,colha das massas, 
compl'chende'.:se qne se p .-;<;[l, definir a loi-it ·co11vicção c,,rn-
mum, a convfo~ào dn. Ct>ll: •iollC-:il1 collectiva. :\'fas como se po· 
der;\, justi'flcar ·ste principio em outros casos? Por rxemplo: 
co'mo se pvrlet·ti .iu.:,tífical o quando a ki é decreta.d,~ lJOl' uma 
o!ig-a.rd1ia, tJU inaís pr cisn.mente. 1111amlo um despota irripõe ü, 
collecti\:ídade, a • ua v,.intade como lei '? 

• Ed m un<lo Picard, cm seu li vro-0 dire-ito puro, no.-; tle,;-
cr.eve o p odct' lerri~ l li vo, s 11 h di tforc 11t.cs a.s pi:,cl os. « O pod r J eg-i-
111,t_i vo, Lliz ellc. é· um 01:gani ·mo variavol. , 'ua.s trnusfonnaçôes 
po1lem sot· e;itab !cc:idas em sel'í' • hí~toriu;i o chroqolog-ica. E' 
,i principio a Di vi nu.ade êi.m,;iJ.ernda. coInti fonte uui V('.rsal, <_líc-
tando o direito. ao.s horno11-. pela revclar;iio. ~la~ tarde é o 1;0-
horáno ab ·o!uto, como rept·~entante de De,1s sohrc a terra, 
edificaido o direito á ,-;1ia vonta,Ic. :-lào erri se.~uida as oliaar-
·chhts rclirriosas 011 !eig·n,s, memw monnrúe do:,; grandes dr~;;po-
tas, primeiro. ruilim •nto de uma approx.im;i.çiif) p:m1 a coll •cti-
vida!lo. Dcpoi::; f;l",UJ)0.-3 mais óx t.cusos: ·ª humanidade supe1·ior, 
Sl:,po::ita. mais- CRpaz de descobrí1· e <·:q.1ri_niir o direiLo, a Elite 
(ou o ,qLte se juhi. Cí1mo tal) .~quei)es que, nos governo:-parla-
m •111 ·1res rno<lorno.-.;. -s1; cl1:tm,w1 a~ ela~"º''· diri 0 ·ente:; ou «o 
P1\i·,'. legal». EmtinÍ, por ulll.i. ev<Jlt11;u.o nova, ónde o sulfrn-
g-io uni versai foi coll!Juistallo, chc,;:.1.-so a a.ttin .. ·ii· a collécti,vi-
<làde inwira, a ma.ssa». ( 1.) 

(1) E<luiundo Pic•rd--Le Dfoit pur, V. parte, XCV. 
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Poder-sc•:i então prrguntar : como é· possivel em todos 
e:stes ca.~os eo11sidernr a lei ci>tnü a c:,mvicçã.o commun'l, como 
a con vicf~:lo da -eon~eicncicl colledi rn ? 

Cousíiiol'erno:; particul:mnonto a lei como revchição da 
propria Divindade, ü a lei como manifosta~ã.o da ,·oulatlc do 
drispota, isto é, considcl'e111os o ca~o <lu direito divino e o caso 
do dinlilo auctocrati(~O ')Úe s:fo e:rnctamcnto os que JJOdem 
parecer mais r'cb°oldes a 11rna intel'pretiiçiio .no ~enfülo de 
nossa detini1;ão. Quanto ao direito divino a coisa é clarissima. 
Se um g-overn1) impõe como lei o que ellc diz sei· a rcvelaçào 
divina f') p.1r11uc saLo que o povo '.titn fé na Dívimlnrle. Por 
con,eguinte o que olle impõe como• lci1 é exactamente a con~ 
vieção do povo. E, no caso dó despota o caso é o mesmo. _Aq~i 
já n.ão é na Dívin_iiMle, m!í.s no homem mcilmo que a mnltidão 
acredita: De maneira qt1e. de toda a fórma, a lei é .~empro a 
corivi<:ção commum, a convicçifo da consciencia collectíva. 

Se trata de um pO\'O scrn crenças, i.le um povo sem 
idéas, de um pcivo ,<iern convicr;õcs, relJauho de· c.,navos que· 
se deixa: domínn,r por nm rl~spota, n'este easo a convicção 
que appo,roce; a con vicr_'.ào que :se ímpõc e domína. e que por 
i.~to ·me:,;mo dév(i se\' conside1·ada como convicção commnm. é 
ern verd,tdü a conviet;ão do dospota. Depois o de.~potl~ nem 
sempre sé itnpüc pela força . .E' ordinariamente um homem de 
valor,. que dispõe· de pod1~rosos · elementos nu. collcctividade, 
q uo .~e ÍffiJJ0L' por ,,uas idfas e por s11a ene!J,'i..:. c:1jns opi~ 
niões .~ão acatadas;· em Cl~ja palavbi. sé tem ff\; cpw ·-domina. 
por.tanto, nas consdcncias . .Fj' ·a sua votüade que, de facto, 
se traduz. -en1 lei; mas· a Rua vontrt.de representa, cm tod_o o 
caso, uma convic1,•ii.o comrnurn. E' só assim que o 1le . ._potismo 
se m,talr.:lecc. uaturnlmente, e: 6 só assim que pô(IC ser du-
ravel. 

E de outra forma não cnmprehende que :un só ho-
mem -cliegue a impôr a ,.,ua vontaiic 'Como lei a todos os 
ontros em qualq11er collectividado. E o mesmo se deve esta-
belecer se a foi vem .de uma olyg-ard1ia, seado que se o des-
pota ou a olygarchia, clrn,~:im a ali\nar lle si toda:, as 11.tfoi-
1;{/03, e perdo:n todn. à- Íl: na c:1 :H 1: i ,' .1 (; i. L publica, ncces:,aria.m eu 1.e 
h>to de sei· àpei,ulos do poder, pois. de todo· lhes fal b com o 
dc.~rtparecimcnto da fé na; const.:ienci;L do povo, a força que 
os mantinha. Por onde se vú fJllC 11 lei é sempre e de toda, 
n f'órmn. a manife!staç-ão da c0t1sri,_1:icia poblica. 

Esta conscicncia pL1blica, esta ,::rnvicção commum pode ser 
traduzida com maior ou ·menor fidelidade, e 6 exatamente 



-36-

pela mafor ou ffiP.nor Hdelidade com que .~e faz esta traduc-
\·ão que se pti<le rn,idir o gT:í11 de perfeii,:ão da.'> Jeii;. N'isto 
uma 1.rrandc va.l'i:i~:áo se oh.serva, varia<:àu que \'e111 desde a 
vontade arbitrariú.. • violenta, hr ulal q uc se impõe pela. fon;a, 
até o .livre asscntiiucnto de toda:-; as ,ontalles unifica.das 
pela posse de u1na só e mesma cundcção, Esttl_ ultima 1,ituac;ilo 
::leria. 11. perfoiçiio; mas isto nem sempre é possiveL Por i.sto 
o mais q1ie ::ic IJti<le cxi:;ir ó q11e a foi seja a convkçàu da 
maioí·ia. E' o que é eompafü,e! eorn as conqiçüc:; da exi,;-
tencia collccti\'a. 

8 seja como f,>r, a obcdicucia á lei é a µrimcirn co11di-
~ão <la vid,1 mornl. :\Ias é preciso nmu;a perder de vista u 
seguinte: que pai a .sei verifatleiramclitc respeit,1vel, -para q uc 
<leva ser por todos acatada como coisa que uem de Jc\·c pó-
de ser ferida, como coisa sagrada, é prcci::;o que a lei repre-
:sente, de facto, a convieção commum, a ccnvicr,:ao da consci-
onda. conectiva sendo que toda a vez que o poder publico 
rios impõe uma lei coutm.ria âs nos;:;as convicções, isto é, con-
traria ao pensamento geral, exerce um:1 oppre~11:io .. Já ·n,'l.o é 
a lei, mas a forr,:a. - que governa. E n'cste caso é legiti111a_ a 
revolução, sende n~cessario acccntuar que se a oµpressào 
chega a. ~ornar propoi·çõc:a; ex.agg-el'at.las r- ullo {: po:;sivel 
vencei-a pela disc11s.~ão, pela propaganda, pela persuasão, ...;m 
uma palavra, J>cla lncta rias idéas; n'estc caso, já não é ,-;ó-

-menle nm direito. nrn.s nm dcyer mornl 1·.eag-ir, empregaJ1do 
a força contra a for~ia. E' a forç11 da razão que degeucra 
cm iucunscieucia da fon;a: é uma. aul,toridade (¾Ue cat- p()r 
ptJftler a consciencia <le l'itHJ. missão, e. é uma couscicncia no-
va que :,:e forma; é um poder que extravasa e se abate, .de-• 
Q"cncmndo na incouscioneia feroz lia brttt(l.lidade; e é um poder 
novo qnn rn1scc. fundado na in~piraçiio de um· 11ovo ideal. 

A histoi·ia. está cheia <le exemplos d'estas luctas g-randi-
o.sas qne são o processo mesmo de seu desenvolvimento,· e. ao 
mesmo tempo a. compn>V$l~ão d'c~-~e fact.o 1p1c é tambem a affit·ma-
çiLo d'e unhi vordatb suprema: ê a conseieucia quemove o mnndo. 



LIVRO II 

O problema do direito em particular: exposição e 
critica dos systemas 





11\'TH()DUCÇ.iO 

O c01w1üto dn din:it.o varia i,1d11: os dill'crciutes :-:.,·stcmas, 
varía, qua.~i 1111n SI' pmlP diY-1•r, de iudividuo ,t indid<luo. 

- <~ne t; direitu 't pergullt.a Gnm1·rsimlo llcssa, t·m seu 
i11tere.~sa11te tral1alho 41tw YélH c·omo apprnditl' aos Hnwtios 
1fo Pliilo.w1plii11 ,fo rliri·ilo de :-:!ilviu Homero. E C'lltrando ua 
eo!!itação 1)0 prublPma p1 opo~to, enmf)ça ol1.~P1Tandn ri ue al.ra-
n~.~ ,lo-: se~~Pnta Sl'(:nlo;:; da hislot'ia, e:o:ta qnestüu 1cm 1·ec1•-
bido a;, _rr,pnstas mais cont.radiet.orias». Depob n·prnduY-<' 
crít Í<•a 1li,·cr.~a~ deli nii_:iies. 

Eu rnn nip1;til-as aqui, s('rn ncu!lum co111n11'ntario, e 11ni-
c:ameu1n jmr:t dar 1in1a i<léa ua dÍ\'Ol';.'t'llCia que 1-c 11ota entre 
us aue1.on:.~ q uai 110 ;i i11 ! 11i1/io do <li rei to. 

Eis .L'JUi: 
Hcn.1t'líto: ( J direito ,; a ill'C1is.~ida<k physic•n, que ma11-

te111 todas as coi.~a:--na sU:L onlcn1 propría e no seu cur.-;o 
norma.!. 

Pannenid1\s: E' a onkm ahsü'uta. a w·t:<'1'SÍua<lc meta-
pl1y.:;ica que tiiriia imp1J.%in>is a~ coi,-a.~ ahst.;rda"· 

P,Ythagoras: E' o 1•!f11al m11lt.ip!icadu pelo c.t!.'ual. 
IInipin.,~ : a et>u von~:Lu do." cida<lfl.os ;;obre o (J l!fl se 

dcv0 fazer ou 11rw. 
~ocraks: E' f1 conhl'cimento r a oh.~enancia das lnis 

verda(kir:.1.~ que go\'Pl'JJfl m as rclac,:fj1•s de IHlll1t'n.~ com ·110mc11s. 
l'latiio: E' a \' irt ude que maut.Pm n, mtidade, o accor<lo, 

a harmonia. 
A ri~t o tele.-; : E' a propo1\:"io e a mcdid,L na.-, rda\·ôes 

,.;ocíaes. 
Zcuu11 : E' 11ma m:mi fostat·ãn da razão uniYer.sal !JUe 

nos mél.nda víYer I 1011estarnc11 te. ' 
l) juri.~t:l)nsulto Paulo; f/uorl s1impa b11num d n·q1wm 

est. (li 

( X) E' ,•11rio.,l}, il i~er \'ar q 11t• o"i juri.-.,c,:nri .. u lto~ tOrna11nl.i 1 t ;l,.t pro~un<lor,.;, tl~ :'ci-
~•,wia <lo di1 Pito, JX tw., ... ,..<·ze:--,:i~!i11 ira1n 11 d 1H~ito. Et. multo ,_on!u .. •cuia a dehw\-ãO 
J.ts Ii: .. ,;utut.P, dt'- Ju..,ti11i.H!O: J.-1 .. '•'íia { / t1t11•t,11t.'i ri ('crpr111:1 71tl/unbu J11111,: 
l'UÍrJr-1.,-lril•uL·n.li. 
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Celso : Ars boni et ruqiú. 
S. 'l'homaz ri e A q n í no : O di re.i to é urn aspecto da or-

dem segundo a qual a sal.ledoria divina põe cm movirnet1to 
as forças da, creaçâo. 

Grotius: E' o que convcm á conserva,;il-0 da conviveu• 
eia social. 

Hobbes: E' a utilidade commum. 
Leibniz: E' uma mathematica de relações irnmutaveis. 
Kant: E' a coacçãouniversal qne protege a liberdade de-todos. 
Hclvetius: E' a utilidade do maior numero. 
Hegel: E' o Sllp!'erno principio pelo qual, reconhecendo-nos 

como pessoas, dev0mos cgnalmente re~peitar os outros como 
pessoas .. 

Schelling: E' 11m producto da vontade universal que se 
exforça por attiugir a constitnição ideal concebida pela razão. 

Mamitani: E' a participaçã.o do bem absoluto. 
J3entham: g' a maior fclicida.dc do m~ior numero possivcl. 
'l'l~i~aut: E' a' possibilidade de coag-ir garantida pela lei. 
Kierulf: E' a unidade concreta da. vont:ide do -8stado e 

dos partíeu!are8. 
Stllart ~ili : E' o interesse geral e bem entendido da 

hlunani1.la·de. 
lhering: E' o conjllncto qas condições exfatenciacs da 

sociedade coactivamente asseguradas pelo poder publico. 
O 'mesmo auctor : 
O direito é a segurança jurídica do gozo. 
E'' a ordem legal da vida. 
E' o equilibrio da c~pontaneidade humana . 

. E' a poesia do caracter. 
E' a religiil.o do eg·oismo. 
Giuseppe Carie: E' a idéa architectonica da sociedade 

humana. 
Tobias Barreto:· E' a disciplina das forças sociaes ou o 

principio da selecção legal na lucta pela vi<la. 
G_umersindo Bessa oiío • acceita nenhuma de.~tas definiçõe;i 

e· por sua vez define : - O direito é o total das ;medidas, 
suggeridas pBlo espírito de uma epocha, rrrlovtatlas pelo cara•• 
cter de um povo, e formuladas pelo Estado crn regra,s coa• 
ctivas, facil e inevitavelmente exequíveis, para impedir ou para 
rep11ra1· os ctfcitos tle toda a affirmação d11 vontade humana, 
a que corresponda ou urna negação da personalidade do agcn• 
te, ou um soffrimento immerecido de outrem. 

Poderiamos, alem destas apresentar, muitas outras definições. 



Exerp.pli.fiquemos : 
Lerminier: O direito é· :i -harmonia e :i :,,ciencia das re-

lações. obrigatoria.s dos homens entre ·si. 
Gumplovic3· : E' uma fórma tle vida em commnm produ-

zida pelo enconti·o de gTUpos socin.cs hctcrogeneos e desegua-es 
cm poder. 

Nova: E' o organismo e a ordem externa das sociedades 
humanas. 

Cava.gnari: E' urna norma suprema para direcç::i.o do li-
vre poder humano. 

Korkounov : E' a delimitação flo~ interesses. 
H,ousRct : E' o qne P. imposto pel:t auctori<lade como 11. 

regra da.s nossas aei,:õcs. 
foílio Vanni: J1~• o complexo das normas geraes impos~ 

tas á acçã9 nas relações externas e asseguradas _pela auctori-
dade do Rsta<lo, para garantir os indivíduos e a communhão 
na consecução de seus Jins. 

Da.sta.. Seria ínnt.il querer irii;istir. Como se vê, não é exa· 
g-eraçi.o affirmar: cada auctor, cada <lcfin.ição do direito. Como 
se cornprehende isto? Uma rlr.finiçao é a determinaçãc de-um 
conceito; «é. uma-indivídu:içào log-ica· perfeita, diz Felippo Masci, 
uma determinação no campo logico, analoga á determinação de 
um ponto no espaço pelo.s süas coortle_nadas. » ( 1) Ora, esse 
ponto no espa_ço é fixo, e uma vez determinadot pcrmane{!c 
sempre no mc;c;mo Jogar. E se ha anc1.logia entre esse ponto 
fixo ni) espaço e a. detenni1\açãü ne um conceito no pensa-
mento; é beui de ver qne não se podem apresentar do mesmo 
facto dois conceito-~ dilforentes, porque para isto seria neces-
sário qne o conceito muda~se· e· o que corresponde no concei-
to á immohilídade do ponto fixo mathematico é a _;mmutabi-
lidade. 

Expliquemo-nos. O ponto fixo mathematieo é um ponto 
qne se suppõe immovel no espaço. Pois bem : o conceito é um 
ponto ·fixo no espaço do pensamento. Orn, o espaço tlo pensa-
mento é o tempo, e o que correspon<le no tempo ao que se 
chama movinrcnto 110 espaço é a mu<lança. Um exemplo dará 
o necessario esclar..-:-cimento. Snpponho.mos qu~ um corpo qual-
quer se decompõe, natural ou artiílcialmeute. 

Sendo considerado QIIl relaçã.o a.o espaço, esse facto é 

( 1 ) Elemmti d,· h'lasoji.,-vol. I ,-parte 2~-sccção 1~. 
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movimento, porque, para que haja decomposição, é necessano 
que as partes componentes daqnelle corpo sejam retirarias do 
Jogar em que se achavam. Agor&, sendo considerado em rnlação 
ao tempo, o que vem a ser esse tncimo facto ? Simplesmente 
mudança. Nós Mo diremos: iiquelle corpo ou as partes com-
ponentes daquelle corpo e,tão sendo postas em movimento. 
Diremos ao contrario: aquelle corpo está mudando de fórma. 

Por onde se vê qne o que co1Tésponde no tempo ao que 
se. chama immobilida<le n,J espaço é precisamentê á ímm'u-
tal>ilidade. De maneira que quando ~e diz que os conceiüis 
:~ão os pon.tos fixos <lo pensamento, signilica isto exacüunente 
r4ue os conceitos são immutan·is. 

Isto parece difficil <le j 11;,tificn.r, q uan<lo·, é ~abi<lo que a 
definição é a determina,,;ão de um conceito e o mesmo facto 
que é- definido por um em corto 1,entido, logo em seguida ó 
tlefinido por outro cm sentido ioteirnmcntc <li verso; ·e o mes-
mo incliv-iduo, não raro, a uma dcíinição qg_e atceitara, pi-ef~re 
depois outra em termos difforc11tc~ o . inesmo . oppoi:itOs, 
tract:1ndo-se do mesmo assumpto ou da . mesma idéa. O caso 
do direito .é precisamente neste sentido àltameute signifi-
cativo, pois viinos por qnantos modos tem elle si<lo compre-
hen<lido, parecendo mesmo 4 ue não hri. dois auetoros que o 
concebam· do mesmo modo. Om, niio basta isto :para demons-
trn.r que o~ conceitos, em ,;ez de serem immnt:weis, ao contrario 
podem ,;ariar de iudivirluo a indh,iduo e a.té no mc~mo indi-
viduo ? Nesta interpretação lrn um engano. De fo .. cto, os,cou-
ceito:-;; são immutaveis e quando dois indivi<luos deiinem a. 
mesma coisa por modos di/forentes, 011 n differença está so-
mente nas paJa-,,•ras e não rws idéas e. 1:1este caso, apesar 
da dilferen~;a-apl}areote, ellcs em rt~ali<là<le µo~suem o mesmo 
conceito; ou ha realmente diffcrcnçn. nn.:; idéas e· tH•Stc caso 
acontece que representam pela. .. mesma palavra conceito.:; dif-
ferente~. Esta ultima hypothcse é. a mais commum, qua.udo 
não acontece que o individuo faz jogo, de palavra_, :;i que na.da 
eorresponde no espirita, ou a que correspondem i<léas confu-
s~s e ma.l definidas, rcpresent0ções obsclirns que são cxa-
ctamente-o signal da ausencia. de conceitos, o que equivale 
a· dizer, a expressão do va.cuo <lo pens'1mento. 

Os conceitos que parecem 'variar -não siio conceitos; siio 
idéas obscnras e incertas; falsas representações, representa-
ções duvidosas e m.i,1 definidas, as mais communs aliás na 
vida do esp"irito. Mas desde que os conceitos se tlefinem com 

necessaria clareza, -desde que se apresentam com evidencia 
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irresistivel no ea,mpo da consciencia, são· de facto immutaveis, 
são realmente ·os pontos fi.l:os do pensamento. 

Hamilton emprcg-ou esta formul::i, mcmoravel: «As-p·ala-
vras são as fortalezas do pensamento.» E com isto quer di-
zer que é por meio das palavras que esfabelecemos nosso 
domínio sobre o territorio do pcnsãmnnto, fazendo de cada 
nina de nossrts -conquistas intelkctuacs uma base de operações 
para. cffiictuar novas conquistas. E' como :se o pensamento 
fosse um vasto campo a e:-.plorflr. Pam ahi defíuítivamente 
se estabelecer é ncccssario lJtte o espírito domine sol}re cei'-
tos e determinados i>Onférn, e é fixando-se sobre éstcs pontos 
determinados que clle pode Qxtender o seu dominio. Pois 
bem : estes 110.ntos fixo(.; 1111 tcnitorio. do pcmamrn·rn são 
exactamcnte os conceitos. Mas Haioílton colloca os conceitos 
sob a depcndcncia da Huguag-em. "Uma vez fomiado por 
abstracção das qualid~des :,,emelhantcs e das qualidades não so-
melh::i.ntcs <.los olijecto:-i, o conceito volta1·ia á confusão e ao in-
finito de onde o espírito o evocou, se um signal vocal que o 
fixa e mtilica não ·o tornasse pet'manente para a conscien-
cia.» Na ling-uagem de ·Hamilton a palavra é, pois, o sigual 
do conceito. 

E' o que equ,ívalc ii di1.cr: a palavra é o conceito objec-
fü,ado ; formula qµe .. conesponde. a cstii outra : a. palavra é. o 
corpri da idêa. 

G\lmprehcndc-se assiin porqne Hamilton dá tanta impor-
taucia á.:; pa:la vms, a: ponto de q ualitical-as como as fortalezas 
do pensamento. 

E' que as paln.vras sito o corpo da idéa; é que as pa~ 
lavras Sito. a oxpr<3ssão dos COIH;eitos. De .maneira que. o que 
vale ua _pal:ivl'a é a idéa q1,1c cl!a exprii.nc ou o conceito 
que nclla se objcctiva, sendo que palavras sem idéas:-·ou 
phrase~ si:m· ~onceitos s·ão simples combinações de sons <1ue 
nadu, evocam no espírito. 1'àl é o cusp· de um.a. palana ou de 
uma phrasfl pron.unci~da. E.JUI língua e:xtrangcira cujo sentido 
n:lo percebemos. E', pois. o conceito (]1Je dá vida e urria sig-
nificação ·positivii. á linguaqem ; . é o conceito que constitue o 
que j·igoi'.osamentc se pode chaiuar a a'lma da palavra. Por 
onde se vê ciue a formula de Hamilton poderia sem o -menor 
inconveniente ser ·substituída por esta outra. :-os conceitos 
.<,ão as fortalezas do pensamento-; pois as palavras não 
são senão cxpressôe.~ dos conceitos, ou mais • precisa-
mente conceitos objectivados. Os conceitos são cffectiva-
mente o que se _pode chamar as posições definidas do ·espi~ 
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rito, os pontos fixos do pensamento, e é sobre elles que se: 
apoia todo o edificio do conhecimento. Mas para isto, bem 
se vê, é neccssario que os coneeit~s sejam vcril.adeil'amente 
conceitos, que sejam de far.to posições dcfini(las do espirito. 
idéas perfeitamente claras e positivas, noções devidamente 
definidas e delimitadas. 

Todo" o conceito assim devidamente determiuado, como 
posição definida, como ponto fixo do pensamento, é nc-
cessario e immutavel. A necessidade e a irrimutabilidade sií.o, 
pois, dois predicados essenciacs do conceito, e tcilo o concei-
to que não satisfaz a estas duas condi~\Ões é falso; não. é .um 
conceito, mas uma representa<;ão ob~cura,--destinada· i desap-
parecet·, logo que sobre os factos so. tenha de faier sentir, 
n·aquella determinada' região do espírito, a lu:i: da verdade. 
Ora, sendo assim, pergunta-se: como se comprehende que o 
conceilo do direito seja tão varia v el o incerto en trc os di ff cren tcs 
auclores,. à i•onto d e q uasi se _poder dizei·: cada pmisador, ca.d a 
definição do direito; cada cabeça pensante, ca,da conceito proprjo? 

O facto é extra'..lho. Poder-se-á ex Jilical-o dizendo .que 
o homem ainda não conseguiu deterrnin;ir com a- necessaria 
segtirança a verdadeira significa~ão do direito; que s~ tracta 
ahi de uma idéa extremamente coinplexa; qu·e esta idéa, alem 
disto, se nos apresenta sob aspectos multiplos e variavcis, 
de maueíra que a maior parte dos aurtores; tractaudo de 
definil~a, con~ideram não a idéa cm sua totalidade, mas apeirns 
um ·de seus aspectos particulare~; de onde resulta a varieda,:!c 
qe definições e por conseguinte a a.pparcncia de rirntabili1lade 
do conceito. FMa circum:-.;tancia pode influir-; e mt1itos anctorés, 
tractando de definir o direito,· de facto deli nem _nã_o o--d.irei to 
propriamente dicto, mas apenas algum ou algrms dos • seus 
aspectos. Mas não é permiti.ido gener~lizar O$iE~ facto, âc 
iuodo a affirmar que o homem ainda uü.o conseguiu elevar-se á 
verdadeira concepção do direito. O direito-é .uma iiléa tão 
ve!h3. como o mimdo e dest.a idéa se têm ·octmpado ém todas 
à,.; epochas os espíritos mais eminentes. E', alem disto, umn. 
icléri. que entra como elemento essencial cm todas as rcla\'.Ôcs 
dtt sociedade; i<léa q rrn i nthie sobre toda.s, ·as coisas d a · v i(.Ja, 
que interessa a todos os ho\nens, que 6 uma das forçaíl ·vivas 
da historia. Não se compl'()hendo qnc est-a idf\a ja lião tenha 
,~ido claramente percebida pelos que com a necp,sgarin. att.cu-
ç1i.o observam os factos. Não é, pois, porque não t~Hhnm a 
verdadeira comprcl1ensão do <lireito que· os- homens. o. <lelinem 
de <liílerentes modos. 



Porfo.se explicar por outro modo. O direito _é um facto 
relativo· E' 1i1ri" [/1"\ldncto do dbsenvolvime11to ·fostorico dos 
po V us' d i 1/,I~ 111 º" rú]}l'esentantes da csco la h is tC))'ica dos j uri.s-
t,;U ll:'i Ili tos, nm pruilucto d:L conscicncia publica nacional, Ya.ri· 
:L,·cl 1111 tc111po e IH> li:3paço. De maneira qur: cada povo tem 
o ::;011 1!ireill:r prOill'io e em cada povo rt. c11,fa epocba corrcs-
J/l)llile umá iutitii;ãu particular do direito. De.:;te modo, caua 
11111 que dcli1ic u direito define-o segundo a.':i condições do 
uovo a q uc [J(:rtoncc e na conformidade d1t intuição particu~ 
lar da. ~I1a cpoclm. Ora, estas condii;õcs mudam. Eis ahi a. 
razüo JlOI' qne o conceitl> va1fa. 

Rsta e~ plicai;iio ó erroiíea, IJOl' que se· o fürcito é relati· 
vu o varh.vel, quem o definir, devo defiuil • o tendo cm vista 
r:.~ta i:ircum~tancia. Dc"c assim dcfi uir, não o direito segundo 
as conrfo;ücs particulares de um povo, ou na conformidade 
da. intuição pnrlicular de uma epocha, mas o direito em ge-
rnl. c.:omprehenrlcndo todas as suas manifestações relativas, 
eomprchcnricnuo todas as suas rnriaçõcs e mutaçõe::; imagi-
navcis. E' fl, significação <lo preceito logico: a definição deve 
co mprehendcr todo o definido .. '-,o eu defino o direito consi-
<lei•ai\do-o apenas segundo as condições de um povo ou 
<le urn,i epocha, não·pefino o direito propriamente dieta, mas 
apena~{ uma da;; suas moda.\idades: não apresento um conr:eito, 
mas -unicamente o fragmento <le uma idéa. O con<:eito é a 
idéa • geral, é 'a repre.;;entaçrw universal e necessaria de um 
facto: <leY~, pois, comprehcudcr esse facto cm todas as suas 
moclalidudes poss1veis, cm todas as :mas forma:; imagina.veis; 
e uma rlcfiniç,ão de,;:;:,;e faéto, sendo, como se sabe, à doterrrii-
naçiio ou .a individuação do c:onceito a ello correspondente, 
deve :<at.isfazor a. es,;;as ·cof\dições. A.~sim u conceito do direito 
ó a i<léa geral uo (lirei to; devo, poi.~, comprehender. o direito 
em todn,s as sua:;i· formas po:,;);i\'eis; o direito de qualquer 
povo e O direito de todas a~ cpoc.has; o direito dos povos 
cpic tenham obtido oú possam por ventur!t obter o mais alto 
g-ráo de cultura, e o ~ireilo_ üo.:i povo:'. de organisação ma.is 
grosseira, oude a lei sc, resolva nos costumes mais fcrozer:; e a. 
vonta,de brutal dos <lo minadores seja a unica lei respeita.vel, 
l.ru.ctando-so ile homens ciija con.~cic1tcia endurecida. ainda 
não so fez acccssivol á comprehensã.11 ela alta significação e 
valor moral ria exi;;teneía. 86 as;;im teremos o que se pode 
<•.h,imar um cunceito a,dcquado do direito, isto é, um conceito 
cm cnj,i tlotorniinaçào ou deliniçii.o se tenha com o nccessario 
rig·or observado o preceito logico; a definição deve conespon-
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dor a. todo o definido: omni rd soli definito. De mandra qne 
se todrts as definições q ne têm si<lo aprcscntactas rio direito 
são sempre relativa:;;, i~to e, no;:,. li1nücs da vida cl'e um póvo 
determina.do ou na couforn1idade das ci1·ou1uf;fa11cia.~ t.le tuna 
epocha, o 1·0;;,nlti].do q ne to1las el las -R,1.o fnJsn.~. 

Não s_e pode adwittir rtuo essa circumstan1.;i:1 tenha pas-
sado des:J.perceLit.la a(l,; olhoici dos .i uri.st;i,s e doici µhilodopho.~; 
to.dos conhecem as condi<;ões de unrn bo11 e perfeita dcfini~:iío. 
Por eonseg·u-inie, ufo é ahi que está a nv.ã.o <fa vnrir::llu-de_ <le 
sy.steinas q no se nota no q no tem l'el,tç.io com .1 <1eterrnina1;,:To 
do .conceito do direito. Os aucto1·cs . definem rc.'.dmeute o di· 
reito, cada um ·ª seu modo . .E' uni facto de -·SUl!lllm 'g-ra\'Í· 
dade, porque ou toda,;; e~tas dcfi ni~ücs • siio p,1rciuli8, refcnm-
tes somente a uma on algL1m:ts das modalidades on a.s.JJl:lttos 
particularc::i do direito, e ue:;;te éas0 são todas falsas, por que 
-não cowprehcndeni o díreito cm 8na. totalidade; ou, :1. não _ser 
assim, foi,çost1 é reC0Q!Jecer que cada li m--'teni .J, sua i n tuiçào 
pai·ticular do direi ti), h avcnt.lo ,i-Psirn t:i.ntos conceitos 11.o tii• 

-reito· rjuantas caL·c•,.,;iaspensantes. N"t,ste ulti1po· ca·so. o -concei-
t0. do .dirci:to é sempre subjedivo, isto é, sempi:e relativo ::í. 
constitui~ã.o partic11lar de cada int.lividuo; • o qm~ cqnivrrle a 
dizer (1ue 11ão h;, co11el•ito do direito1 po1·q_u·c o conceito só .ó 
v.m:dadcirnmcntc nm conceito, . idéa d evidamente,defini<la e .deli-
mita.da, posição t.letini<la do espirita- qUando adquire, _pro· 
cisamente ·o q Lle se clrn.rn11. valor o~jectívo, í.~to é, q_mtndo s_e 
torna.-urn só e o mesmo para todos. 

Pa.ra tlJn.ior clareza- consideremos um .exemplo. Eis aqui: 
o trÍCJ,11-(_f'Ulo é úin po/ygono de lre1, lados . . _<\.inda bem .q.ue os.te 
axemvlo é tirado da mathematica, de· ·cíitrc • as scieü~ias a 
mais prncisa. Tructa-sc etfoctivameul'l t.le um -concêito q_·ue·é 
log.o com 11t maxima clareza. percebido e. comrrchendido. Sào 
elementos da t.leliníção: polygono 1genero); de tre.s ládos .(di-
tferença específica). A icU•1t, ·uma vez <letinida, não • pode • ::;cr 
eoüfundida com outra; é umá idéa dcvitlanicnt.e delin;iítada, é 
urna posição definida <lo espírito. A idéa de triàngulo (pbly/o• 
no de trcs lados) é de facto urna só e a mesma parn todos. 

l'ot.llHm-t.letcnüinrrr o r,_onc(}it.o pol' oútras p'alavras_, mas a 
i<lêa é semprn a rne.~IIlcl 110 fntHlo. Trata-se, pois, .1fo urna. idéa 
qne s~ tornou neccssarin. e immutavel, de um - facto mentàl 
que adquiriu, por asúm tfür.er, valor objeet.iyo (um só e •O mes-
mo parn todo:-;): o riue equivale a dizer: tracta-:;-c de um 
conce~to na verdadcirn. sí1;rnilicaçilo da palavra. 

Considere·mos agora 0 conceito do dir~ito. Sabe-se que 
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dn, noção do direito têm sido n,prcscntada:s inn111ncras defini~ 
çôc,;. F}, ta,s de H niçõe:'; nii,o siin ct1 ltercn tes some11 t(~ na • conte x: • 
t11 rn d a Jl h raz0, li"!ª~ v reci samen t_e no ;;;eu con teüdo logico; não 
:-;,lo CX[ffC~~õcs ,q,011,i'i differcnr.es na fórma para um só e 
mesmo pen.s.1ineuto itlentieo no foudo, m,is concepções dis-
t.iuctw, qutLnLo á s11,t substancia mental, j1üws logico:s e:s-
~etwi,dmente tlitfcreutcs e, is vezes ate oppostos quanto á 
si_!rnificação real das dêas. Como se explic[I. isto? Será q_uc 
nio só p1>:s-ia eon:segtlir do direito um conr.'eíto n:i. verdadeira 
sig-niffoação Ll:1 palavra, do \"a\or ohjer:tivo ? Será que os fa.ctos de 
ordem moral e iuridica. sejam sempre vat'iaveis e incertos, não 
se podentlo ahi obter id.':as • dcvirfamente ilelimitada~, posi-
~(fos definidas 110 campo do µemrn.mento? O facto é • que as 
<lefini~ões do direito Yariam entre o~ diíterentes 11uctores, • va-
riam de systema ;i. sy.;;tema. e q uasi q,ie se potle dizer, de indivi 
r1tto a individno, e se o facto é geral e constante, deve ter um::i.. 
camm rnJ.turnl e permanente.Eu penso q_ ue esse facto realmente tem 
nrna eu.u~a nattú-al e pcnna11ente, e essa cau§a consiste no seguin-
te: é q11e a noçãu q11e se tem do dever, o que équivale a 
dizer. UiL norma de no.~.~a C0!1(focta; ou irrnis precisamente, da 
re_~T[l, do rws.~as acçôo.;;, ú por cunsegui11te, da moral e <lo di-
rr.it.o, pos vem antr,, de· tudo, d1t intuir,;ão qne temos lias coi~ 
s,ts, r: priciµalmeute dá int,UÍ<.:ii.o q_ue temos de nós mesmos. 
Quer dizer: ca.d:1 um tl0d1i:r, llH normas ,ie sua conducta, e 
por co11se:;·ui11te,. u. sim eo:JJ prehe11~ão do direito, conforme a. 
id~a (Jne te·1n de sl ma.ano e <l.11 natureza. E' desnecessario ob-
sci:v,11' qile'sc trat,t aqclÍ -do direito con.úderarlo om · seu seriti• 
ctu o1J.íectirn; is-to é, do "direito como .norma da acção (norma. 
ªfJCm li); 

E!l'ectivamente m<: parecê r!e evidencia. irresistivel que é 
sómente .pela compreh1m,:;fio q11r:-c11 t'cuho de mim mesmo como 
principio de aclivid:1de, e pela comprehensão que tenho do 
nwt1do, como tlH1n.ti•o cin que oss<1 actividade se exerce, qne 
eu poderr.i fazer a de(lucr,:ã.o do me11 dever. Por outra forma 
a coisa hã: se explii:ft, porque se eu não sei o que sou, nem 
para, ·que fim vim ao mut_Hlo, tambem não posso comprehen-
dcr r.oino dc\'a ser a rninh:t eündncta. E' uma ob1,erv~ão que· 
ji~ uo n~eu livrn Pinalidade do Mando, tive de fazer, sus~ 
t<>11tando que a uoçlo do de•ier e P-Or conseguinte a ídéa do 
1fürito sómente pode ser deduzido por nma concepção do todo 
u1tiHJr.:rn.l, isto é, po1·-urna philusophia. Eis aqni :-Para dednzir 
as h:is da mornl, é preci;;o: 1° que o homem conheça. a na-
t urcza; i 0 q_ uo ,:;e c:onheça a si mesmo. E isto ,é evidente, 
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porquanto ninguem se poderá elevar a cumprchensão da ver• 
<ladeira noção do dever sem porcebrw clarn.mente: 1° qual a 
significação radonal \la rnttureza; ~1> q uai o papel qne rn-
presenta no mundo. Em ·uma palavra: 11 moral sómente pou~ 
ser deduzida por uma concepção do todo nnh·ersal, isto é, por 
uma philosophia, Eh cu nàn .~ci· p:.11·1~ que fim vim ao mnn<lo, 
se eu não sei qual o destino das coisas, tambem não sei como 
deva pro.ceder. Isto 6 decisivo. Qtrn.ndo muito po.lerei ima;_ü-
nar <1ue tudo isto que me cerca foi feito para o meu gozo; 
é a moral utilitarla, t'I 11 moral !do appet.ito o -do in"'tiur:to; 
n'nma palavra, e· a vida conforme a natureza, qu:indo a mo~ 
ral propriamente dieta deve ser a vida conforme ii ·niz.iiu ~• 
o conhecimento proprio que ~oLretudo impurr_,t pam a t.leuu-
C\:ão das leis da condlict.i., \'crificn.ndo-;.;e assim1 mais uma ·,r,z, 
a importancia e alta .~igniílcação do conselho de Socrat1•.~: 
conhece-te a ti mesmo. Tambem poi· isto forçoso é reconhe-
cer uma cqrta verdade no principio de Pl'otagôras: o homem 
é ·a medida de todas as· ,·ois'1s : Panthon_ kremalon m~tron an-
thropos. i,,;' que nada ·~e pqdc fazer sem a coµarticipação da 
consciencía. E' a eonsciencia que verdadeíram ente constit lle 
a fonte nníca do. conhecimento. O homem deve primeirnmente 
iulerrogar-se ·a si, ·proprío : é a condição para a interpreta•;ão 
da naturez;íl., .Ma::; í~to é a1Jerm::; o ponto de partida. Começa 
com esta inte;Tog-aç.ão nm,1 ela bora.çüo permanente, e para 
essa ·cJ'aboraQàO não lrn. limites nem no eS!"Jaço,.ncm no tempo. 
Em ";eruaJe o homem.é apewts um ponto isolado no cosmos. 
1is$im somo,· todos . .\<Ias partindo de nós e em torno de nós, 
pani. ·,o<l.os ·os lado~ se ex.tende o infinito; e esse infinito que 
se m:tnifcsta fóra <le nós nas multiplas moüalida<les da força, 
atran\s do espaço e do tempo, ao mesmõ tempo se manifesta 
dentro de nós, sob outra forma, na~ multit>las variações da 
~tividade e do sa.ber. E' preciso <le tudo isto adquirir uma 
concepção racional e preci,~n, para que se possa chegar ti, vet·· 
dadeil'a comprehensão do dcvor-(Fi,nalidade do -mundo: :ia 
parte: O mundo como activi<la.dc intellectual, r,ar. H) 

Um exemplo ::;e1·vit· no.~-,i para eschu·ccer -a q'uestão . .liua-
ginemos um selvagem, um homem (Jne nunca tenlm visto urr:a 
cidade, que não tenha noção de coisa alguma cm tudo o que 
thm relação com vida cívilisada., transportado para um g-raude. 
estabeledmento induoitria.l, sem que se lhe tenha dado a menor 
explicação .sobre o qtie den f:i.zer. Esse homem vê ali um 
grande movimento; ve a 111ateria prima sendo transformada 
pelo trabalho; vê os producto:-:; sendo retirados 1nm' os seus 
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differentes dçsfinofl; vê homens em acfividá.de etc. A princi-
pio nada comprehcndemlo d'aqnillo, é,evidcnte que, .sem qt1e 
lhe seja indicado, não pode. ter idéa do que lhe cumpre fazer. 
Só pouco a poúco, á prQporr;ão q1te vae observando em que 
se oecupam aquelles homens, q11e vac comprehe11dcllllo a ap• 
plicaçào q ne dão ás coisas ali existentes e o fim a q uc sã.o 
destinados os prodactos daquella industria, isto é. sómente á 
propor9.ão que vae adq11irindo uma certa noçã.o das cnisas e 
dos factos, é que se Yae successiYaincntc formando cm seu 
espilitÁ) uma vaga intuição de que cada coisa tem ali o seu 
destiuo proprio; de que cada um entra COl!lO clerncnto naquelle 
todo que é por isto mesmo ·um cunjuncto harmoi:lico, havendo· 
as~im para todos uma certa norma de éonducta, seudo que 
tl da a vez que essa. norma deixa de ser por ql1i1l,1 uer um 
observada, ha pcrturbaçã.o e de!,Ol'd('m (]UC_Ínten'ompe a mar-
cha regular da obra commum. Si._obsena, por c-xemplo, que, 
um opE:rario precisa de remover um corpo superior ,ig suas 
forças e, tentando o que não lhe é f:wultado pc'ia:,; contliçõci, 
naturaes, procura a todo transe remover o corpo de qne se 
tracta, empregando um esfor~·0 execssivo, esfor~:ando-r e .em 
vão; neste ca:-;o o nosso selvagem, sr já cst~ C:rn <·ondit;ões de 
eomp!'ehEa1der o facto e o não: do_m-in:t a timidez de que sem 
duvida se nade mo!::itrar póssuido Ilesse meio extranho, do 
certo correrá cm auxilio do . ü:1esmo nperado, moYido como 
que !)(,r um .instincto Sllperiór; impr,llitlo por di.,pn-:ir:ii1i orgâ-
nica. E.'_ riaquclla corisciencia obscu:a, prla noção iJtW u1e od-
quir\nr.lo das coisas, o vrimeirn • Iam1 ejo da .éompreheJJsão do 
de\·er, Partindo d'áhi o selvagem vafi pouco a pouco se modifi-
cando, vae· poúco a pouco se adapta1ido ao 111-do, e coni o tempo 
adquire nma noção' mais clara <las eoisas, uma comprehensào 
mais. µrecisa .daq uelle todo de q uc elle proprio faz parte. 
Por fim termina füniilíarisando-se com os homcn e as coisas, 
adqJitindo ·mila noção cl~ra e precisa duqueJle conjnndo de 
factos, sabendo qnc tudo ali 1.em o se11 destino proprío, e. pqr 
conseguinte, comµrehendcndo <]UC todos devem proceder sc-
gnndo certas e determinadas regras .. Então é um operário 
éntrc os demais operados, perfeit::1111entc consciente do papel 
que nli representa,· ce1·to positi.vnmcnt.c do que lhe compete 
fazer. 

A situação do homem em face da natmeza é rigorosa• 
rriente a mesma. A natureza é como um g-rande estabeleci-
mento; esfabelecimcnto, bem se vê,· de proporções infinitas; 
officína onde se tralialha numn obra perJJetua; obra que se 



extende de nma a ontra extremidade do mundo; obra para a 
qual não ha limites nem no espaço, nem no tempo. A hi cada 
coisa tem o seu destino proprio; cada conjuncto de facto.s 
exerce 11ma funcção dctcrminad'a. Nada é inuti\ e se algumas 
coisas nos parecem ínuteis ou mesmo perniciosas, é porque não 
sabemos qual o papel que repre,:;cntatn; nem terrios i<léa <l:1 sua 
ver<ladcira e legitima significação. Si se chegasse, porem, a com-
prehender devidamente a sua ve1·dadeira signiâcaç,to no con· 
juncto das coisas, ver-se-ia q L1e represeo.tam um momento pre-
ciso na gTadação <la ~xistencia e entntin como elcment') na 
harmonia do todo. Infi nit:t na s un. ex tensão, infinita na. sua d u-
rnção, inlinita. na sua. multiplícidad0 de aspf!C.tos, a -natnrez:i 
se~·u~, entretanto, em t-Ollas. as direcçõe'l e em todos. os sentidos, 
uma· ori:lem regular e constante de succes .. ão, por tal mo<lo que 
no conj tlllcto <la. univer.:,;a.l existencia cada serie de phenomenos 
segue· uma orilem ilctenninada, como se o\.Jedeces.,;e a leis iu-
V: a ria veis c eternas, e co_n~·idernda.s co uj une tamente, todas as 
series se prentlem na µnitlade <lo todo, sem que nada se- possa 
deslocar, nem desviar do seu caminho, como se o todo univer-
sal· fosse uin poema infinito, poemij. vivo ·.e da· mais perfeita 
harmonia; como se o 'mun<lo f'oss~ o desenvol.vimento neccs-
sario, fatal, de un;i pensamento perpetuo. 

N:ida <li'ltó, porem, é perceptível ,i conscic11ciacl)mmum. 
Colloca.do em· face <lesse poema_infiilito da existeneia, o homem 
vê a desortlem, onde reina· 'à harmonia; vê o. mal, na relati-
''.iciade -das suas concepções obscuras, na' imperfeição, das ~uas 
idéa-, 8empre p'arciaés, • semp_re·• inc9rnpJet.as, s~mpre relativas, 
onde· a natm1oia .. se desenvolve na·coni'ormi~ade das su·n.s leis 
n_ccessa1'ias; vê_ a ruína. e a màrte, oude a. natureza emprega 
.os meios. necessarios e proprios pa,ra, a recon;:;trucção e renó-
vamento da vida. 

Particula minima no_ todo, atomo no seio do· infinito, o 
homem, não obstante, se .distingue de todos· os phehomerios 
que são objecto de sua percepçiio por esta particula.rida<le; 
porque capaz de sentir e conbeeer, porque ê um .. ser do-
ta.do de consci.encia; Esta consciencia de que é dotado, ·é de 
proporções limitadas, extremament.e. res.ti'ictas, mas. tem ao 
mesmo tempo como organis:IJo áprnpria.do á perc~pyão dos phc-
nomenos, urna capa~idade illimitar:Li. Por maneirn • que vouco 
sal.lemo~-e pouco poderemos talvez saber ou conhecer, peias 
·condições me.3mas da. no.ssa organisação p.-,ychica; mas uào 
o bstaute, tudo. o que existe iuteressn. á no.~sa curiosidade co 
gnitiva, e nado.. hil. ql,le não se deva comprellender como es-
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.tando destinado a sor objecto do nosso conhecimento. 
E' a , razão porque todo$ sentimos· á necessidade do ccinhe-
'Cimen to como umà sêcfo que ,não se ex.gotta: e o corihecimen~ 
to é, de facto, a neces~idade fundamental do espirita: preoccu-
pação que nada interrompe, aspiração qu_e não tem limites 
assignalaveis. Por onde se vê que a consciencia, se bem que de 
proporções limitadas quanto ás. suas condições organicas, é não 
obstante, um receptaculo infinito: espdho através do qual se 
reflecte a íma,qem do mundo. 

Pode-se assim dizer que pelas condições mesmas de no,%·a 
organisação o infinito do mundo ,se reflete no infinito da. con-
sciencia; .de maneira que, ao lado da existencia exterior que se 
desenvolve numa infiní<ladé de modos, cada um dos quaes, por 
sua vez, se reveste de uma infinidade de aspectos, uccompon• 
dó-se •O todo em ser-ies ~uccessivas, c,n quantidade ínuumeravel; 
recompondo-se estas series em. combinações· egualmentc succes-
sivas, tambem em quantidade innumeravel; ao lado dessa rea-
lidade viva e vhiível ·que enche o espaço e o tempo, gradati-
vamente sé vae formando o. uosso conhecimento, a noção qne 
se adquire das coü,a.s; ímageg1, n_a consciencía, da ordem dos 
phénorrieqos • em que se decompõe a realiçladc; representação 
abstracta das condições da. cxist.cncia. :n;é precisamente noconho-
cim'ento e somente .. pelo conhecimeuto que a. existencia adqui-
re valor, sendo que se nós mesmos não fossemos dotados de 
aptidão para o couhAcímento, nem cxi1,.tisse nenhum ser eapt1z 
·do scntfr. e ,~onhecer, nenhum ser dotado de consciencia, nostc 
caso o mundo tal como existe, seria -como se não existisse. 
Tudo· seriá. morto c iusensivyl.. Nada se poderia percçbcr do 
que existe, e por· -conseguinte n'ada se poderia a.qmirar· do que 
é bello e ·grandioso. Não haveria· a laz; não h.av:eria o som; 
n·em seria por qualquer _modo concebivel o que se chama idêa. Não 
se ·poderia me:-;mo.falar em concepção; nein cm· rci1lidade, sendo 
coisa· de que w10 se· .poderia cogitar, a _.linguagem, ama vez 
que não .se pod~ria pensar. D~ nn.d,L se teria noticia. e deste 
modo a natureza ,inteiril., com .a. :ma va_!~icdade inlii1ita de aspec-
tos, na.sua successão indeHni(la de formas, ficaria ctL:rnamente 
sépultaua no vacuo: .noite silct1cil>sa o eterna, na 11ua.! jamais, 
um momento, po{!eria brilhar um mio d0 lu:t, de modo a to1;_ 
nar perceptíveis as marnvilhas do cnsmos: o que tud9 demons-
tra, ~e modo irresistivel, a ve1·dade do principio: que é preci-
samente no conhecimento e somc1itc pelo conhc:.:in1ento que a 
exístencia adquire valor. 

Pode-se assim chamar o conhecimento o principio que 
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anima a realidade, a força qao dá vida a tudo o que existe; 
pode-se chamar o conhecimento, alma da existfmcia. Entré-
tanto esse principio; oa mais precisamente, esse facto que 
tem a1,sim tão alta sig-niticaç,ão no que tem relação com o 
meci:!.nismo mesmo do mundo, é um facto que so forma por 
grudaçõo.i; imperceplivcis. Começa como uma luz. que vem do 
ignoto. Mas essa luz vae successivarnente extend0ndo os seus 
raios, e por uHimo att.ingo, ou polo • menos, aspira at.tingir 
mesmo o iHimitado, o infinito. 

E' aqui inopportuno o momentc, para fazer a explicação 
do processo de formaç,ão do conhecimento; llasta consignar 
que é somente· na conseicncia e somente pel_a, conscíencia que 
elle se forma. Mas para adquirir o conhecimento, a conscien-
cia precisa de orgãos apropriados, precisa de um org·anisrrio. 
Pois bem: o orgaflismo da conscicncia é a sensibilidade. 

Esse organismo funcciona e a sua funcção se resolve 
em sen::;ação ou.Jmprossões sen~iveis. 

A sensação ou as impressõe,,; sonsivcis têm dois aspec-
tos : um ·aspecto tonico que· :Se l'esolve 'rio atfecio ii1terno 
(prazer ou dôr), comprchcndend_o, o séntimrmto e todas ;ias su~ 
operações ou modu.lidade8 (affeiçào, emoção, paixão, etc.); o 
um asp(wto representativo que• -se resolve· na percepção dos 
pheno'menos e. é o ponto-·de partida. para o procesf.o da idea-
ção, V em assim a imagem, depois a idéa e por ultimo b con-
ceito qn·e é. já uma opera~ão do juizo. E ao juiz.o se segue o 
raciociilio que é já a inve.-;tigação do -de.scon'hecido e. pàr con-
seguinte, o exercício mesmo da actividacle phílosophicá· q.ue dá 
em • resultado a sciencia. 

·s0brc este àssn{llpto já me expliquei devidamente no 
livro acima citado '(l." Parte; A -Pllílosopbia como actividade 
ptrmancnte do espirita humano, cap. V), e julgo a proposito 
repetir. aqui :-A natureza é o grande e intermiri'avél proble~ 
nia do espidto humano. Nossa ig-norancia é· como um• longo 
véo que a envolre·; e como é quasi nada o que ;;abemos das 
coisas, d'ahi resulta que tudo -se apresenta com o cara~ter de 
mystcrio, succedendo ainda que, levantada a ponta do véo 
com as primeiras n0~ões que conseguimos adquirir, ·tão gr.a.ode 
e-tão maravilhosamente imponente se·· mostra, a ·natureza, que 
pareC€ que o my~tcrio cresce. São bem conhecida..'! as pala-
vras de Socrates : só sei que nada sei. F, isto não significa 
seuão que é á proporção que vamos aprendendo o.lg·uma coisa, 
que chegamos a·. adquirir eonsciencia da extensão infinita da 
natureza .. Entretanto, com o tempo e.· através das _gerações 
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que se succ'edem, alarga-se a esp~crn da conscíencia. A's 
primeiras noções adquiridas na observação dos phenomenos 
innumeraveis · <lo co3rnos reúncm·sc outras, organisando-1se 
todas cm diversas ordens do conhecimento correspo:ideutes 
ás diversas ordens de manifestações naturaés. Os. factos são 
explicados e classificado8 ; são descobertas e definidas as leis 
que presidem a sua a.ppari\:ão e <losenvolvimcn'to; é determi-
nada e comprchendída a ordem de sua succüs.~ão e coexis• 
tcncia. De modo que ao livlo do mundo que passa, que nin· 
guem sabe de onde vem, nem para onde vae, mas 11110 nunca 
termina, grada.tiramente, indcfinid,unente se vae formando no 
espírito do homem um.-i, consdencia que o representa. Mas 
esta representação tambem obedece a leis, desenvolve se e 
cresce; e do mesmo modô que a natureza não tem limites, 
tambem ella nunca se poderá tornar definitivii e completa. 
Depois .está sujeita a _enos, porte rcflcctir falsamente a rcali-
da<lc: d'ahi a necessidade cía veriílcu.ção e da prova, e é só 
depois de haver s~<io submettido .a essa prova e verificação, 
que quaiqucr ord:cm de conhecimento pode ser apresentada 
como expressão da verdade. 0.:i conhecimentos que Yão sendo 
verificados, conforme a anu.log'ia deis phenomenos a quo se 
reforcfu1 yão sendo ao-mesmo tempo coordenados e classifica. 
dos,· .organi.sando-se em eorpo de .doutrina; e é assim que se 
.origina a scicilcia.; a qual s.c organi~1u1do e desenvolvendo, 
• di v'ido-se -em diversos ramos, conforme as diversas ordens de 
pheno_menos· observados. De:'lte modo as uoçõç_;; mais gcrae8 
s.obrc os corpos, as propriedades do numero e da extensão 
formam o objecto da· ·matllematic:t. O movimento1 essu.· :tcti: 
vidade permancnte.qae se .dcscnvolvq ind1:,finidamentc no es-
paço e, no tempo, constitue o principio de outra 8ciencía, 
a inecanica. Da observação e verificaçiio do movimento :dos 
astr,os, do: estudo dos corpo.s celo.stcs, nasceu mai.s outra, a 
astronomia. E assim por diante, · decompondo-se a scioncia, 
~m seu descnvol~,imcnto, nestas dilfcrentcs ordens do conhe-
cimento: mathematica,. astronomia, mecanica, e mais parti-
cularmente, co1rni1lerando.-se as modalidades especiaes da ma.-
teria, -physicà, chimica, biologia etc. Mas até ahi tracta-se 
somente dos phenomenos quanto ao seu aspecto exterior, 
tracta-se sorucnto dos phenomcnos objectivos. Não satisfeito, 
por.em, com isto, o espirito, depois de observar o que se 
passa fóra de si no espaço e no tempo, volta-se para o inte-
rior de si mesmo o tracta de indagar de que natureza é o 
principio mesmo gerador do conhecimento,: d'abi a psycho-
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lógia e a metaphysic3'. E :,empre que qualquer conhecimento 
chega a ser verific:1dt) e fica por isto mesmo devidamente or-
ganisado, é scicneia .. Jofas o espírito nunca se dá por satis-
feito : não se contenta com o conhecimento adquirido, quer 
continuar na sua exploração da naturez11, qne aliás não fiea 
diminuída em sua parte desconhecida, por que em algnns .ca-
ractere.;; insigt1i ficautes el1egou a se revelar á conscieocia huma-
na. Nesta explí. ra~ão do de.sconhecido é que e8tá propria-
mente a funcção da p!ülosophia, de modo que a. philosophía 
não é prop1,iarnente 'uma scicncia, nem siqner urri dos ramos 
do conhecimento; é a intclljgencia mesma em acção explo-
rando & natureza e produ:lindo a sciencia; ·em _uma palavra: 
é o prop_rio P.Spirito humi\l,no em sua activ'idade permanente, 
indefinida. 

• 'L'emos até aqui considerado o homem, .debaixo do ponto 
d'e vista .intellectual, isto é, co~o actividadc pensà.nte. Nesta 
sentido o ·conhecimento é a neccssidad·e fundamental do es-
pirito. Ora. a necessidade é a • fo1:ça originaria na determi-
naç/i,o das acções. ·E à .neces~idade .do . conh_ecimento .em, p_ar• 
ticüla.i:, àgindo como fõrça;, dâ. em resultado a investiga_ção do 
-desconhecido. W o que . chamo p_hilosophia, • ·gue· é 
asslm o· eonhccimónto ·,em , via ·4e· · formação,_ fac-. 
to que se manifestn . Gomo uma, âctiv:idade permanente 
.do espirito; e ao re:Sultatlo-da vhilosophin., __ isto é, ··-ao 
resultado dessa:actividade permanente que é O exercício mes-
mo ·.da .nossa energia pensante em sua funcç:10 natural, cha-
mo-~Giencia.; conhecimento ·or.ganisado ,veriflcaéló. E.' o· qu() 
e\l • clmrno funeçü.ó theoiica da philosophia. .Mas não é i#o 
o que n_os importa_ aqni. O ·que é- mister co_nsiderar parà·:o 
·fim que temos em vista, é o homem debaixo_·do po_nfo de. 
'vista .moral, isto é, o houicm r,omQ vontade racional e liv.re. 

. -.Neste sentido a questão que· se nos apresenta é esta; 
Cumo se-(01·ma no espírito do homem ·a, noção da obrigação? 
-Como chegamos a comprnhcnder-- que e preciso conformar 
1iossa cond'uéta com certas e determinad~ regras e como po-
demos fazer a deducçào destas regr·as, ?· Em uma ·palav_:ra : 
,Como se forma no espílito do ho,mem iª ·intuição do -dever?· 
K~ta. questão·· já está resolvida, e :o exemplo a.cima figurado 
de um s_elvag~ip que é transportado para um grande estabe-
lecimento industrial ·cuja significação eJle ignora, ·por si só 
é bastante .para nos dar mna. idéa precisa do que se pode 
chamar a g~n·ese .do sentimento moral. E' pelo conhecimento 
gr~du~l que vae .adquirindo dos homens e das coisas, é_pela 
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comprehensão total ·a que finalmen.te se eleva d'aqneHé eon~ 
juücto de factos, qne elle chegu, a perceber que tod_os ali coo_-
peram para um trabalho qne se destina a cútos e.determi-
nados fins e que cada um se deve esforçar para a obra eom-
mum, na medida de suas forças e na conforinidade do papel 
que lhe é distribuido. 'l'emos ahi a. genese do dever, tal eomo 
se poderia obsei·vu.r, mesmo artificialmente, em proporções rcs-
trictas, na r!:)iat.ividade de um meio determimdo~ Pois bem : 
c_onsiucrando-sc a noção do dever em geral, considerando-se 
afl :leis da. cornlucta em seu sentido nnivcrsal, nec~1,sario, o -lJl'O· 
cesso •é o mesmo, com esta nnica difforença: que aqui o meio 
que se faz necessario interpretar e conhecer é a exísteJ1cia 
mesma, o cm1juncto das coisas. Antes de ter qualquer no-
ção sobre as coisas; o· homém poderá viver conforme os· seus 
instíuctos, conforme as suas necessidades organicas, conforme" 
11.$ snas inclinações naturaes; mas isto é uma vida puramente 
animal, a. vida inconsciente e mecanica das besta.s. Para rea-
lisar o ·que se chama. •vida moral, é neecssario que elle se 
torne r!leional e livre, isto ~, q ué adquira conseiencia de si 
mesmo e do mundo, sem o que uãr> poderá compi·ehender, 
ein primeiro logal', qirnl o papel. qno representa na univerf'al 
existei1cia, e, crri sca-untlo log·ar, q Uêl l o fim a que é. destinado. 
E sem isto, é e\•idente que úão poderá saber ·qual a direcção 
gu~ ueve da.t' á cner,.ria. de ·qne é dotado ; o <.JUe eq uivaie· a di~ 
zer·: será ·imriotehte • para fazer a d'educ~ão das .Jeis da con-
ducta. Eni uma palavra:. a;. noção do dever sómente -pode, ser 
Jegi.timarnente dedt1zidà por uiúa concepção do todo universai, 
isto é;· por urr~a 'J)hilpsophja.· 

F,', pois, da ·philosophia qne deriva. immediatamcntc a in-
tuição. do dev.er.- Ê' ·q qu~ éu chamo a, fuocçii,o pratica da 
philosophia .. 

Mas a philosophía 6 1ima coisa a-se fazer·· sempre, nunca 
deunitivarriente feita. E'; como 'já "tive oceasião de dizer; um 
monumento que a cada im;tant.e· se renorn, -uma csphera que 
imkfinJdainento se alarg~. E cada e.:.i'orço individual. cada 
consfrücç,10-1i.articular, por mais que se n.fiiguro a seus au-
ctorns cc>mn obra complebt e µcfinitiva, nao é senffo mç1.-terial, 
apenas uma pctlrn para a obra commum da humanidade. E 
sé esta pedra é de forte ~.onsistencia, resiste, entra como ele-
mento para: a obra commnm, an6menta o thesouro dos conhe-
cimentos humanos, e perdúra; mas se é uma fraca pedra, uma 
construcçüo arbitraria e phantastica, tem de ser destruída, é 
pedra· que se desfaz, e volta ,fatalmente ao pó de onde sahini 



[sto se c:x.plic~: é que a philosophia é o espirito mesmo in-
vestigando o deseonhecic.o, elaborando o conhecimento. Ora, 
tudo o que exisle, interessa ao conhecimento e se deve ex· 
plicar .como devendo ser objccto do conhecimento; e como a 
existencia é. infinita, nem tem limites assign.1laveis no espaço 
e no tempo, d'ahi resulta que tambem não lia. limites assig· 
nalaveis para a investigação d_o desconhecido, sendo corto 
que a elaboração do conhecimento já.mais poderá oxgottar a 
existoncí11.. Todo o conhecimento elaborado é sciencia. Ahi 
descansa o espírito na posse da verdade. Mas tód& a scicncia 
é apenas um ponto determinado no seio do rtec;conhecido, o 
que equivafo it dizer, no seio do infinito; . e __ pa!'.tindo • desse 
·ponto _e em torno· desse ponto para .todos ·os lado:'> se ex.tende 
o desconhecido em proporções infinitas. De maneira ,que jamais 
poder.á o conhecimento- elaborado on a scieucia. exgottar a 
esphora do desconhecido; e pelo contrario com o desenvolvi-
mento das ~ciencias parece que o desconhecido cresce; cir-
cumstancia que tem a sua explicação neste· faclo: que o espi-
rita galgando uma posição ma.is eminente descortina horison-
tes mais ,largos .e ~este-mo!}o descobre·· novas e extranhas 
perspectivas. E' pór, isto qu.e toda· a voz. qpe o e·spirito des• 
cança· na_ posse de uma verdade,-chega ao. ponto terminal nu-
ma serie de investigações; mas este ponto terminal. é aperias 
o ponto de partida para uma nova serie. 

ü, trabalho-do espirito é, pois, permn,nente, continuo. ·Mas 
o que é mais.,·•importantc é que a philosop_hia, elahorando o 
coúhecimeuto, ·não sómente vaê fundando as sciencias, o que· 
q ucr dizer, alargando e cunsolidando o conhecimento scientifico·. 
( f un.cção theorica ), como ao mesmo tempo abrange, por. d is: 
posição natural, o ·conjuncto da universfi.l existencia, e deste 
modo và.9 sempre f9rnecendo os elementos nec\)ssiirios para 
uma concepç_ão-do mundo. Deste modo não som(}nte r,0ntinua-
mente se esforça por dar uma explic_ação da verdadeir& signi-
ficação racional :da existencia, como ao mesmo. tempo procu.rn 
definir a posição do homem uo seio do Universo. 

E' debaixo deste ultimo ponto <lc visto que a pliiloso-
phia nos lrnbilita a fazer a doducção das ·normas da... nossa 
conducta, pela comprehensào que fornece ao mesmo tempo do 
·nosso destiuo e do destino universal. E' assim precisamente 
da philosophia; que se origina a lei, base da ordem moral e 
principio organico das sociedades. Mas tarnbem. é exactamente, 
sendo considerada sobre este aspecto, qµe a- philosophiç1. ó urna 
obra a se fazer sempre, , jamais defiuitivarncnte feitai como 



.affirmci em começo. E' que a· philosophia, sendo uma conce-
pi;ão do mundo, está sempre sujeita a ser renovada, modificada 
em s~us fundamentos, li proporção· que se forern desenvol-
vendo os conhecimentos humanos. E', pois, uma coisa que 
está sob a dependencia do gráo de dc~envolvimento do espi-
ri to; e como o es piri to se desen. vol vc sempre, d' ahi resulta que 
a philosophia é como uma esphera que indefinidamente se 
alarga, sendo certo, por exemplo, que um selvagem não póde 
ler a mesma cornprehensão da natureza que um homem de 
alta culturà: mer1tal. Neste sentid0 póde-se flizor que a philo• 
sophia é. uma obra d'arte, ua qual a imaginaçã.o entra em con • 
tribuição com a. experiencia ,e a scieucia para a construcçào 
do monumento. Não se trac;t-a, pois, de umá obra fixa e im-
mutavc\; mas de uma construcção que vae crescendo somp~e, 
especie de poema no qual a magestade do• C(iismos se refiecte, 
poema. vivo e real que por si mesrrio se desenvolve e ao mes-
mo tempo continuamente se renova, como se fosse uma luz 
que vae sempre subindo e_ que, áproporção que sJbe, vê mais 
ao longe os confins da existencia. 

Poi::i bem: é ex_actamente uesse facto que está. a razão da 
incerteza e variação que se nota ontre os differentes auétores 
e,· mesmo se poderá. dizer, entre os differentes individuas 
q1ianto á intuição do direito. [lltfoctivamente: é da philoso-
phia. que nos vem a noçil.o li.o dever e por conseguinte, a iu-
tuição do direito como regra das acções. Ora, a philosophia 
yaría., é ·uma força ·e1ri desenvolvimento continuo; é uma acti-
vidade qnc continuamente se modifica e rimava. Por conse-
guíote o direito como urri pr0ducto ·dessa força, como uma 
repercussão, na ordem pratica, déssa mosma ac"Livida.de, está 
tambem necessariamente sujeito a variar, pois tem que acom-
panhar inevitavelmente as evoluções do pensamento phíloso-
phiéo, e deste modo é. egualmeute, uma força em desenvolvi-
mento continuo, um principio que continuamente se modifica 
e renova. 

Que a philosophia influe sobre o direito e que a noção 
do direito resulta como uma consequencia necessaria da in-
tuição philosophica, uma verdade que se impõe de modo 
irresisti vel. Neste se1itido póde-se dizer: dize-we como compre-
hendos a natureza e e11 te direi qual a noção que tens do 
teu dever. 

Supponhamos um sectario da tbeoria da C}'.eação, um ho-
mem que explique o mundo como obra de um poder creador 
introito. Para esse homem .o mundo foi creado por Deus. Ora 
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se Deus creou tudo o ·que-existe, deve· ter, desde o começo, ês-
talmlecido para cada coisa a lei de sua cxistencia: deve -te!' 
ai.sim estabelecido ab initio a_ Jei da: cxistencia. 'do homem, a 
lei da vida em commum, _a lei da sociedade, e por conse-
guinte o rlireito. Deste modo é evidente que es,;e homem, 
coherentemente sô poderá comprehender o direil-o eom(' 
a ex:pressão da • vontade divina ( concepção thcocratica do d i-
reito). Se elle,. dando llm certo desenvolvimento á sua doutri'ná, 
explica o monareha como um repre~·e11t::i,nte de Deus sobre a. 
terra, fará fambem modificaçiio na sua. concepção do direito e 
.djrá: o-direito é a expressão da vontade do soberano (conce: 
pção autocratica). • 

Supponhamos agora que se -explica !) mundo -como o 
resultado de uma sim[JlcS combinaçiio de forças cegas -incon-
scientes, como um,producto :JHWamente meca.nico da massa. que 
enche· i} esp11ço; resultado exclusivo do ruorimento dos atomo.,, 
pri_ncipio esseonial-e .fundamental da co1rntituição da ma te-
ria. Neste éa.so é evidente {}trn a: l~i :só. se póde coinp1:d1cn-
der eom·o um producto _ mecani00, como_ utn dado momento no 
desenvolvimento das Jor,ças. Será, q 11ando muito, a• expressão 
da· ordem r exterior;: e .o direito eui p11rtieu'ln,r poderá ser· defi-
nido, por :exemplo, nestes termos,: é u equilibrio das. forças 
sociaes. Ou eiltiio, uma,-vez. ·_que a força é o principio supre-
m.9, poder-se-á dizer: .tracte cada mn de ti:abc'lltiar pela· m::i.ior 
e.xpai1siio dà força;, ser fortc-:-eis a iei; portauto o que _é pre-
ciso é dominar; dominar sobre todos e sobi e-tudo-eis o .ideal 
da conducta (-1). 

Cada um deduz, ·pois, o direito -conforme. a intuiç~ .. qüe 
tem-de si mesmo e do. mundo, e esse direito assim deduzifio-
não é propriamente um conceito, na verdadeira-significaçjo da 
·pal,iJ,vra, mas um facto de ordem psychica -que e~crcc acção 
real sobre ·a viJa, qrie se objectiva no cost_umo e na lei e vae 
agir como for.ça lia communhão s0cial. Deste modo as defini-
ções do direito não são propriamente dctcrmiuações dp nm con · 
®ito,-_mas apenas,descrip.ções de um facto'. Sãó definições -s-y~-
tematica~ • que cada uw apre~enta r;ooforme o pr-i;,ma de- suas 
idêas. E eom(:) ua ordem moral ê difficil; senão imposs_ivel, di.')-
tit)guir a idéa do facto,,~x.acla.mentc por Mo, .porque ,as idéas 

.'(-1) Fi;,t1!1dade r{~ vm11rio, 3~ parte, o númdll como activi,da<le jjitelleclu11.l, 
C~\·,,l· .' . . 



na ordem mot'àl são factos, sendo· que são as idéa.s· que- :llibi 
dominam como forças, disto ·resulta. que, o mais das vezes, 
qu(!.ndo se ·pretonde determimir ·um conceito, apenas se dá 
expressão a uma intuição particular, va·riavel e relativa, limi-
tada. ás condições de uma epocha e dentro do circulo estreito 
do dosenvolvimento mental de um individuo ou de uw 
povo. 

Para determinar -0 conceito do direito, é -neoessario apre-· 
sentar d'elle não uma definição systema.tica., mas uma defini~ 
ção geral 'J.Ue eleva ser acceita portados: só assim a· idéaad-
q uire o q I1e se chama valor objectivo, isto é, se torna .uma àó 
e a mesma para todos; condição sem_. _.·a qual o ·~onceito j'-'• 
mais ficará devidamente dP-tennina.do. lsto é difficil .porque o 
homem não se póde libert'ar do jugo a.as snas idéas, especial-
mente na orp.em moral. E' a ra.zno (por exemplo) porque o re-
morso. tortara o criminoso que tem consciencia de haver p rati-
cado um a.cto mau que o deg-rada. Elle violou .a lei, de~obede-
cendo á inspiração da . sua conscieneia, . mas ·a àuctoridade diL 
-razão, que 6 em, que se resolve o ·que chamamos- domínio das 
idéas, continúa• u. ·domin:i.l~ú, condemriando a sua conduct.a :eomo 
um tríbunaT•in,fl.exivel. Assim s~ eu comprehendo o mundo de 
um· c,erto, modo, necessariamente comprehoodo- tambem.o meu 
dever· de certo modo, em correspondencia co·m a miriha intuição 
da ·exh,tencia . .'O ·mesmo ;;e dá çom o .direito. que é ,'apenas a 
.Jei a que devo obedecer, para proceder de :conformidade ,com o 
rpeÚ dt;lver. E neste- ca,so, tractando de 'fazer a determinação do 
conceito do dir""i to, não ·posso, fazer • abstracção da •IDiriha pro-
pria intuiçào 1 de maneira· a conçeber não, o direito tal como 
pen·so que elle é, mas. o direito em geral, de modo a .ficar 
comprehendido no coriceitó todas a.s manifestações e todas as 
modalidades. da' idéa. 

Eu defino, pó!'. exemplo, o direito nestes termos: -é a. nor-
m·a d~ condllct& imposta por auctorida.de do poder .publico. 'E,' 
a- minha de~nição pt·opria,. Mas quem nos garantirá que o 
po~er p11hlico não venha a desapparecer um dia, sendo possi'-
vel i_maginar que .a harmonia. so~i:\l se estabeleça por livre ac-
cordo das vont(l,des? Quem nos póde garantir de que um dia 
n'ã9 virá a se realisar o 'ideal anarehista; e neste caso, desap• 
pare•eido o estado, eliminado 'O poder publico, como se poderá. 
comprehender o direito como norma de convivencia social, 
como a.regra de acç.ão imposta por auctorida.de do poder pu-
blico? 

Ninguem .se póde libertar do jugo de suas idéas . . Por 
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conseguinte ningucm poderá definir o dfrcito senão na. confor• 
midade do prisma da sua concepção do Universo; 

Eu me proponho, não obstante, Qc.ste livro a fazer o estudo 
da iuéa do dirritu. Mas com i8to, é preciso accentuar, não quero 
dizer que pretenda fix.ar ddinitiva e positirnmonte o conceito 
do àireito. -Neste ca.so ficaria encrrrado o eyc\o do desenlvol• 
vimento do direito; mas o úircito coi"O a philúsophia, de que 
·é urn proclucto nece,;.~,lrío, é tamhnm uma vhra a se fazer 
sempre, nurn~a definitivamente feita; e por eonseguinte, não é 
propriamente um couceito, idóa fixa e immovel ; mas nma das 
forç,a.s vivas da historia. Assim o que eu pretendo é n~.o deter• 
mina_r o conceito elo direito, ma.8 precisamente estudar as prin· 
cipaes manifesta~'.ões da coruciencia jurídica contemporanea. 

A conseieneia juriclica contemporauea se r.csoh-e em tre.~ 
grandes systeruas, comprchcndendo: 

1.º A escola racionalista do!-! philosophos ; 
2 ,º A escola: historica dos .i ttrisconsultos : 
3.0 A escola positiva dos .. naturalistas. _ 
g• ao estudo destes -tre~ sy.stemas 011 elcstas :trcs mani-

festa.ç!}es 'da conscicllcia • juridica _hodiem.~ que se dedica. e);to 
2° -liv"ro. 

O primeiro systcm_a produziu a theoria do direito na-
tural. 

O segundo produziu _a philosophia do elircito. 
O terceiro produziu a $OCiolog-ia. 
A theoria do dil'eito natura.\, a philosophia elo direito e a 

sociologia - taes siio a:s tres g-rande.s' mani fostações • ela con 
scicncia j uridica contera poranea. A caela uma 'destas. 1 grandes 
doutrinas será rfodicaela uma ,;t:cção especial n'este·.lin·o. 



PRIMEIRA SECÇÃO 

1:. escola raeianalista dos philosophos: l.heoria ele d.irei to natural 

l 

Soç(f,o do direito na,frtral. Arlmillítla a dualidade d<J lei 
moral e juridica, 1únda tiim mbimento ci idéa de um 
dirr.Jito natural ('(}mo terreira norma de conducta? 

A sciencia d.'.l acção em sua significaçã.o mais geral é o 
que se chama cthiea, e .como fazendo parte da cthica se 
deve ·entender qualqnet· investigação sobre a natureza e signi-
ficaçào ·das ac1;ões; ist'1 <J ucr se trate 1la scicncia propriamen • 
te dita. o que sur,ced11 11uamlo se ('ousidera a aC\'ào como ob~ 
jecto du· co11!1C(:i111rnto e não ;;e 1l'fn outro rntuito, a\t':m da 
com prch cnsào d a ·ycrd a<lc ( moral rspecul ativa ou thcoríea); 
quPr ·se trate apenas tia rl.cdnc,Jto <las leis <la conducta (moral 
prntiea). Agora ·a ethica é 11ui· compn.,hl'u<le duas partes: a 
r-ior:.;,l pt·opriameuto .dita e o·diFrito; a moral, que con~idcra a 
aei;,fio nn. csphc: a <l:t conscícncia individual e estu<la as leis da 
C\~ndncta (Jlliltl\lo deduz.idas súmeiitr por auetoridadc da ra'7,âo 
l niora 1 ,1;cm .sa nci; ão ex tc1·ior ); e o d it i • i to, que coúsi1fora a acção 
n~ esphorn da consr·.it>nda col lecüv:t r, e~tuda a:- leis da co11-
qucta qn:Uido cstahokeidas por auctoridade do poder puhlíco 
(moral com sanC(áO exterior). 

Em qualquPr 1Ja1, hypoth0-~Ps é preci.-io não esquPccr que 
o que se tem em vista é i-wmpre a lei moral. A lei moral é 
que vet'dadeirnmcntc co11stitüc a !oi l\llprema, sendo que o fim 
<\e toda J. orgnnísai;ão, quPr\le orilem mot':tl, quer de ordt'mjuridica, 
não é outro se não a real i~aç,io d'c:~tc facto :-a vitla conforme 
n. raziio :-; facto que ü a, condição da liberdade e o principio 
mesmo rl:t ,miem moml. Esta ordem só se poderia estabelecer 
d_o modo ahsoluto, quando se conformando todos C<'m ll. 
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raziio, ao mesmo tempo viesse a suc0eder que se conformasse 
cada um com todos os outros. Comprehende-se que isto só 
se:"ia possivel, havendo identidade absoluta de pensamento, o 
• que só se poderia realizar com a. posse e.ommum da verda.de, 
pnis só esta é uma só e a mesma para todos. Mas sendo a 
verdade, de certo modo, um idéàl ihattingivel, resulta d'ah.i 
que a. identidade de pensamento só se pode cunseguir relati-
va.mente, isto é, não podo ir alem da uuiforrnidade accidental 
das convicções; o que traz como consequencia que a ord~m 
moral também só se pódc estabelecer relativamente. 

E' o que se poderia. exprim:r por outra fórma, dizendo 
que a justiça é sempre relativa, urna vez que se_ funda, não 
na verdade, immutavet e eterna, mas ·nas convicções, varia veis 
e passageiras. M:as seja como fôr, a justiça absoluta é· que 
deve sel' a nossa • aspiração suprema, e quando não exista 
como facto, deve sempre existir como ideal. 

A· justiça _absoluta, a perfeita. conformi~ade da acção com 
o pensamento, e a perfeita conformidade do pensamento com a 
realidade, .isto é, a acção confórrne a .convicção e a convicção em 
todos conforme a vet'dade: tal seria a perfeição moral, a moral, 
objéctiva, completa, absoluta. Nesta hypothc$e .tudo se··faria na-
tural e espontaneamente : não se poderia comprehender a vio-
lação da lei, nem tão pouco se poderia comprehcnder e ex-
plicar a necessidade de , nm constrangimento exterior. Quer 
dizer: o direito seria de..~necessario. Mas comei a moral só é 
possível. relativamente e o homem é -dominado .-peias_paixões 
e pelo erro, d'ahi .resulta que a lei moral por si só não ·basta 
pat'a assegurar. a conformidade da acção com o pensamento 
(harmonia· ethica), fazendo-se necessario accrescentar· á san-
cção moral propriamente dita, uma sancção ma.teria\, ex terror, 
estabcleeerido-se um poder como orgão da consciencia p u-
blica, e sendo impedido o homem de fazer o mal, pelo em-
prego da força, . 

O direito vem, pois, simplesmente como complemento da 
lei moral Quer diwr: sendo defficiente ·a sancção mora!, fun-
d~da exclusivamente em factos de •.ordem moral (condemnação 
da propria c_onscicncia, execl'ação pela I eonsciencia publica 
etc), não· bastando estes factos para conter o homem nos li· 
mites .da' lei, por isto ·se faz necessaria ·uma sancção material, 
e x:terior;: mais p recisamentc: se faz necessario o em progo da 
força para assegurar o-cumprimento das leis moraes cuja vio-
lação põe em perigo a ordem social. 

Se .bem que a lei que o direito realiza .ou .pretende rca• 
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lizai· sej9. a mesma lei moral e ,o fim seja para· amba.s. um só 
e o" mesmo, que é n ordem mo_ral ou harmonia ethica, toda-
via clara.mente se distingue a lei moral da lei-juridica, porque, 
como sabemos, cm primeiro logar a lei juridica não compre-
hende todas as leis moraes, mas sómente aquellas de que 
depende immcdíatamente a segurança social; em regra, as leis 
de caracter prohibitivo; e depois; porque na lei jurídica ac-
cresce, como já vimos, o complemento exterior da força. 

Ha, pois, evidentemente duas leis, ou duas ordens de leis 
como fundamento d& sociedade: em primeiro lugar a lei mo-
val, como lei essencial; depois a leijuridfoa. como lei complementar. 

Fóra disto não se comprehcnrle outro systema de normas 
reguhtdorns. da conducta. 'fo1lavta h3. uma escola de pensadores 
eminentes; escola que dominou>-mais de um seculo e tem 
aindà hoje representantes nas ma.is altas cspheras. do pens.a-
rnento, que àdrnitte, além da lei mor:11 e jurídica, ainda outro 
principio regulador da couducta: o ·direito natnral. 'fem razão 
de ser esta terceira norma .de conducta? E' o que importa 
verificar . 

.A.ntes de qualquer ont.racoisa, cumpre determinar com a 
nccessaria • precisão a significação dos termos. 

Ficou devidamente explicadó que a lei moral. ó. a norma 
de conducta. estabelecida por auctorid.ade da razão, e que a 
lei juridica é a norrp.a de éo11uu0ta estabelecida por anctol'i~ 
da.de. do poder publico. 

~ 1este qa.so, interpretando a coisa segundo a signrncaçao. 
natural aa:-pa\av·rn, o di1·eito natural deve_ ·ser a· norma de 
condlic_ta estabelecida péla propria natureza. E como -a natu-
reza não .estabelece leis,. podor-so·. á exprimir por olitra forma 
a 'mesma.idéa, dizenrlo: é a norma de conducta derivada da:s 
propriàs cóndiçije,s da exis.tencia,. Ora,· leis coufórme . as ,con-
dições da existencia, sã.o leis· deduzidas da observação dos fa-
ctos, são as lei;; no sentido de M,11lte3quieu, ab_:;;tracções em 
nó~, da ordem dos ·phonornenos, relações neccssarias deriva-
das da natureza das coisas. 

Om, estas 'leis comei simples abstraççõcs qt.ie sê1o, não 
poderão servir como ptfocipios determiuaute,;; da aeçito, -nem 
e:i-ercer influencia. sohre -a O!'ilem moral. E' ·o que já tiverno.r, 
de vcrifica.r quando tmtàmos de discutir esse facto : que não é 
permiüido transplJltar o ponto de vista moca.nico, da natu-
reza para o mundo moral. 

Mas a coisa ainda se pód~ entender por outrn fórma .e 
vem a ser: o .direito natural é o direito tal como existo om si 
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mesmo independentemente da vontade dos homens, é o direito 
como prtiducto da natnreza. 

A idéa se concebe; mas não é n'este sentido que se 
explicam os reprcsent::mtEos do syst0ma do direito natural, a 
paitir de Grotius, até Kant e .B'ichte, nem é d'este modo 
que comprehendem e deduzem o conceito do direito natural. 

Ao cont.rario o direito é pa.ra el\es nã,o um producto da 
natureza1 mas precis!Lmeute um producto da razão : é a nor-
ma racional d!L conducta, a lei immutavel e -eterna que a ra-
zão deduz e deve servir como modelo invarla.vel pará o .-Ié· 
gislador; «o conjuncto das régras que aos ólhos ·da razão 
devem ser sancciouadas por um constrangimento exterior,>, no 
dizer de Boüitel; «o conjuucto orgariíco de tod_as as condições 
extériores da vida conforme a ruzão, no dizú- de Krause. 

Exa~inemos .esta C')neepção.· Mas para isto cumpre, 
autes de quall]_uer outra coisa, considerar em relação a este 
assurnpto os principibs dos ,iur,iscousultos romano~, os gran-
des mestre."' da sciencia jurídica. 

II 

A noção do direito I natural· na doutrina dos romanos. 

O direito natural, na int1lição moderna, é como vimos~a 
norma racio:.al da cohducta,-o direito como lei immutavcl, 
univer,rn.1 ·e etern~, imposta. pela razão. ~};;ta concepção se 
distinf!ue essencialmente da. noçã.o que ·do direito natural - ti~ 
óham us j uriscomml tcis romanos. Es.tes identificam o d irei to 
natúral. • com a ordem que se estabelece pela.-1 condições' mes-
mas .da na,turezo.. E' assim ·qne vem nas Instit:utas; Jus na-~ 
iuNile est quod natura omnia animal·ia docuit. tliv. T tit. 
11 principiumJ. 'L'ra.ta-sc de um direito . que não pertence 
~xcluI;ivam~ute ao genero humauo, -· mas a todos os animaes 
(Ju.<? omniitm animalium quer in orelo qure in terra 1.JU<P in. mari 
nascuntur).. E' sobre este direito que se fanda a instituição que 
chamamos casamento (marÍ8 atque freminw oonjunctio), a-
procreação e creação dos filhos; porrpic vemos que os outros 
anima.es parecem reconhecer este direito (videmus etenim 
oretera q u o que animalia istius jitris .peritia • censeri). 

Approx:iina~se · mais da noção moderna do. direito natural 



a concepção d.os romanos, quando ·se inostram inclinados 
a confundir .-esse direito com o direito d~s gentes, côzno 
o difeito comr:qum a todos os. povos cm Ópposição ao 
direito particular de (latla. povo. -:O direi tC1 . civil, di· 
zem tambem as Institutas, se <listinque d9 direito das 
gentes, porque todos os povos que se governam por leis e 
costumes, servem-se em parte do direito gu_c lhes é part-icu-
ln:r, e em parto d'aquclle que lhos é commum corn todos os 
homens (partim .~uo proprio, partim communi 01nnium ho-
minum jure utuntur))> °(tit. 11 §, i). Ei;te ultimo é estabele-
eido pela. ra2ão natural ; é o dfreito q1w a ! :1;1,ii.0 natural 
cónstitüe entre totlos os ho~e~s e que por isto ·me.~1n o deve 
sér observado por. todos (quod nat11 ralis ratio 1,nfor omnes 
lwinínes constítuit, icl a11ul omnc,1· pe'ra:,q-iw custodítur), 
(loe'. eit.). 1D' a lei guc é estabelecida ~6mente por n1fotoritlade 
da razão;é precisamente . a lei moral, distin eta d a lei j uridica 
unicamente por lhe fal~o.r a sàncçno exterior, e nãq' eompr_e-
liender, como 7'iabemos, todas as normas de çi-nducta, mas 
sómenfé aquellas de • que_ depende immediatamentc a ordem 
sociaL . 

gsta identificação ·feita, pelos .juristas rom:mos entre o 
direito natural e o direito das gente::; llão é pai ,i exnanhar; 
o: os .moderno:': não se. ftfastam d'este ponto de. vb,ta. schão 
pefo grande descn vo I vi mcnto a que foi sn brn etii da a O doutdna., 
E assim. não foi sem raz:lo, nem por rnérn coL e:or1wi-i que 
Hugo Grotíri::i, o fund:1dor de direito na foral mode1 qü. !11.~çou 
as bases do seu sy~tcma exactamcu te. crri um· fruta.do de-direi· 
internacíoml. (De jure pacjs et belli). 

O profcssof Korkounov, <la Universidade de ~ão Pcters-· 
burg-o, em. seu Cur.so de Theorfo Ue'.ral do Di.rdto, tràdu-
cção de rrchernoff '( 1903), attrilme o.os romanos a.iudu our.ra eon• 
cep~:ão· do· direíto natural que nfi:o me parece ,i1:,tificada nem 
uelos factos, nem pelos textos cm qnc cilc pruprio se fumliL. 

Eis em proprios termos como e 11 ú. ~e ex r, li eu : 
iSeg-undu • a duutriüa dos jnri:stas romano:i. • o direito na-

tural é uma parte do direito positivo. quer diicr .: o diréito 
positivo de cada ·povo se compõe de dóis elementos essencial-
mente distinetos. • Algumas normas st'i.o c;;talmlecidas pela 
vontade dos homens e podem ser a todo o trnip,) mudadas; 
outras são immutavcis, existem necessarímeute. por toda a 
nártc e sempre, porque dependem dn natureza mesma. O di-
reito natural se distingue do dit·eito positivo por este facto, 
porque é • neeessarío, -imm l) ta vel1 intlepen dente da vontade hu -
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mana. Porem mesmo assim, obra ao mesmo tempo que o di• 
rcito positivo e da mesma manein1. que este ultimo» (1) E' o 
que, uo entender de Korkolrnov, rcçonhecem os jul'istas ro· 
mD.nos, sendo que é n'este sentido qu:e .se dev·e interpretar esse 
facto : que ellos faziam entrar o direito natllrnl na espllern, 
dos p·heuomenos concretos, attribui11do ú sua acção um valor 
real corno á do direito positiro. 

«Sob e2ta fórrna, accrcsccnta o professor russo, a hypotho· 
.-:e do direito natuml é mais susceptivcl dó uma vcrifioaçã.o 
critica; basta verificat· se é exact.o que as norma~ juriâicas 
consideradas .como natllrae3 são· sempre e ,por toda a. 'parte 
elementos necessarios do i.liroitol,). Mas -ó bscrvando em seg1lida 
que é sempre possível verificar que todas as normas jluidic/l,s, 
em appa1·encia naturacs, dependem de condi,,:ões • de .teinro 
e logai·, e não são elementos neccs.sal'ios de. todo 9 dit:_eito 
positivo, termina ·pela improcedencia e fabidad'e da doutrina 
que no .seu enteíldct·, deve ser .rejeita.da. 

Que a doutrina seja falsa, niLo ,vem ao caso. contestar; 
mas r1ue os· rornar'tos tenha'ri1 st1st~ntt1.~o estes princípios, é o 
qu.o não rri_e parece razoavel. Ha pelo rµeno.~ u111.a. interpre-
tayão da doutt·in'à em termos ·q11e üí'io são faeilnionte concilia· 
veis. ccim,o. ospirito de se11. sy;:;teinà. l~to é pouco _.'.proprio 
para levar ao conhecimento da :verdade._ rl'odávia Kórkot1nov 
insiste em· fazet· senti!· q11e os jllrista'3 romano.s dão em sua,s-
obras muitas razões tendentes a provar ,q11e: as normas juri• 
dicas Qão • dependem da vontade do honiem, _ e , :'lào_ ao co rít1:a. 
rib creadàs pela naturriza mesma. E nãó se limita a. esta de-
'termina~,ão geral, precisa o modo p ur que· a na tu reza produz 
estas normas, dá comq fundameuto para as mesmas, na dou-
trina dos romanos, uma triplice f9nte: a natur·eia do homem, 
a natureza das coisas que são objccto de sem; direitos e ·a.-. 
relações juridicas mesmas. 

Consideremos esta triplice fonte. 
NÁ:ruai.JzA Do uo~urn:-Basta. citar 1'.lguus .exemplos. E 

partindo da natureza do homem que se cheg-.1 a verificar que 
os menores nfo se poder!\ empenhar' por obr'il,fações validas, 
de onde resulta a necessidade da organização da· tutella. 

Como segundo a sua natureza ·o homem fica sempre ho-
mem, quer seja livro, quer seja cscravo1 por isso a lei de 

( I) Curso de Theoria Ger .. 1 do Direito, 15. 
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Pompeu· quo. pune o assassino dos paes. e .dos patrõas _e· que, 
no seu sentido ostricto, só se rcfo\·e aos homens )ívrcs, .do-vc 
ser tambem a.pplicada no caso dos escravo:<;, O homem, por 
sua natureza, não pôde ser assimilado a um fruct.o; d'ahi re-
sulta esta. con:sequcncia, que o filho d'uma escntv,t, nu.scitlo no 
.momento crn que sua 1rni.c eshtva temporariamente em poder 
de um usofruetuârio, niio pertence a. este, mas ao senhor da 
escrava. (Ulpianus: Vetus fuit quü:stio ,m part-us ad fructu-
arium pertinet, sed Bruti sentcntitt obtinuit; fructuarium in eo 
loco non habere; ne qure enim in fructu horreinis homo esse 
pote~t, hoc ratione nec ~tsufructum in eo fructuarius ltab·ebit) 
(1). No mesmo sentido se poderiam citar muito.~ antros ex.em-
p\os. 

NATURJ,ZA DAS cornAs-A este proposito Korkouoov co-
meça reprotlnzfüdo a seguinte pergunta de Paulo : «Pergun-
tará alguem porque razão se entendem po'r péata tambem as 
coisas que s~ feitas de prata, emquauto se ~e (liz marmore, 
nilo se_ comprchende outra coisa: senão a substancia bruta>>. 
Depois ·explica que esta regra repoisa sobre a seguinte -pro~ 
pos_içã~: tudo o quo, segtmdo ~ma natllrcza; pódo i-;er muitas 
vezas tritnsformado" em sna massµ • primitiva, vencido por este 
poder da. materià, jámais se subtráe á. suo. acção .( / Uucl (úr-
ta.c,sc 9un:riturús sit alquis, cur argenti appellatione etiam f a-
ctum, ar,qenturn comprehendatur, quwn si marmor lr.gatum 
esset-, nihil praeter· rudein materiam demonsfr1itwn ·videri. 

_posset. Giijos há:e ratio traditur, q1úppe ea, q1ür tali~ nafare 
'sint; út .strpius in sua ·redigi póssinl ínitia, ea niutc1·in: vo-
tentia· victa, nunquani vires ejus eff ugiant). Outro :exemplo: 
todo o mundo, segundo o direito natnral, He pódc . servir do 
rna,r, da ag·ua que corre, do ar(Martianns :.Rt quidem, naturali 
fure commumnía sunt illa: aer, aqua profiuens et -mare). 
Do mesmo :ri10uo: quantlo certas coisas, segundo sua natiJ.~ 
"reza; se-coilsorriem por seu proprfo uso, não se deve ·razer 
d'ellas: objecto· de uso, de usofl'ucto (Rebus e:1;ceptí1, his quí 
iptW uso· cónsummutun_tur: nam eae neque naturali r'atione 
neque civili •. recipi unt. usumf ructum ). 

RELAÇÕES •JURmraA.s-A natm·eza destas relações mesmas 
póde· ser considerada como ullla fonte de normas Juridicas, diz 
Korkounov. E' assim que 9. escola-sabiniana, partindo d'esta 

('1) Karkounov-Obr. éit. IJ .:it. 



Qoção-;-.que o direito de propriedàde é ·o <lireito mais abso• 
lu.to-.uão. podendo por isso solfrer ilenhuma excep~,ão, chegava 
á conclusão ueqllC; segundo a razão na~ural, no caso da es• 
pecificação, «sse dfreito uevia ficar !:,OCmpre exclusivo. Qnor 
<lizcr: o di1·eito de propriedaue pertencerá sempre exdusiva-
mente ao proprictario d.1 coisa a_ i1ue se refere. E' contrario 
á natureza· que um homem possa possuir o mesmo objccto 
que outro (Paulo: Contra naturwn ei;t, ut, cwn eg<, alig_uid, 
teneàm. tu quog_ue id tenere videarís .. . non ma,qis enim 
cQ,dern posses,çio apud lluos esse potci;t, quarn ut stare vide-
aris. iú wco eo, in quo e,fJO sto v.el _in quo ego serir:-o tu sedere 
videaris). Ao conforme a Il[lturcza das .cois:i.s,-fü; 
relações cessam da mesma maneim que são creadas (Ulpiano: 
Nihit 'tam natúrale e8t quam eo·gencrc quidqiwm dissolvere 
quo colligatum est). Se à convenção estipulada pur nm con-
trac_to é impossivcl, a convenção mesma se torn;1 impo_ssivel. 
E'-umasoluçffe.o imp_osta pelo direito n.1tui;-_al, diz Kor;Irnunov: 
(Si id_ g_uo dari stipulemwr ta_lr: sit, ut-dari non possit, palam 
.esl '7.aiurali .ratione, inuiifom esse stipula.tionem). 

O proprio •. professor Ko1·kuu11ov, depois de haver, por 
conta. ilos romanos, ardliteetado esta· dvntrioa, trata de im • 
pugnal0a,. fazen<ló ::ie.ntir que é impossiYel ex.plicar a existencia 
de qualquer systema de direito como prodnctu da natur,eza . .Sua 
cri fica, a, es,te proposito, se 00,ncen tra nos tro.-. puu tos seguintes: 

J." .. gntre os exemplos acima citados algtms nenhuma 1e-
lação têm com a «naturc..:a», e n:1o. sã.a. senão simples cem.se~ 
quenciás-de dauos e noçôcs c.stabelecidas. historica1rie~te. Assim 
a explicação que dá 1>aulo· fia Jiffercnça entre ·as .ex.pressõ~s 
,1prafa» e «marmore»; repoi.~a inteiramcute sobre· a maneira 
porque os !'omanoo cornprchcndiam estas :palavras; mas' prn-
sentemente o :;ent.irlo 1ue ellps lhes davam seria d!l, todo sem 
valor, pois é sabiuo llue os esculptores chamam mahnore ·não 
siímente .<!l~alquer pedaço lwnto de marmore, mas' tambem os 
objeqtos esculpidus 1_1'cstá materia. O. mesmo acontece com o 
lJronze ou outra c1 ualquer f(lateria bruta qne a inuustria trans-
forma cm ohjectos de util.idade. Do mesmo modo a regi:a segun-
do a qual as coisas qne se comm1riem pelo uso não podem ser 
ohjccto. <lo usofructo, é uma cou.~equcncia log-ica, • riecessaria. 
de certas noçôes juriclicas exclusivam~nte.romanas, n9ções ab-
solutamente convencionae.~. 

2.0 Outro grupo de exemplos é constitni<lo por casos em 
quo o termo natural é tornado no sentido do moral. Tal é, 
por exemplo, a.quelle em que se reconhece que é contrario á 



natureza <lo homem assimilal,o a. um. fructo. Mas se é. contra• 
do á.. uatureza do homeíf!, .observa Korkounov, • considéral:o 
como ô f rneto • de um a coisa., é , tam bem, d a mesma.: f ó rma, 
contra.rio á. 'sua natureza. consideral-.o como uma coisa .. · En·-
trct:inW ó certo que por direito romano. os escravos· eram 
considerados. com o coisas. 

3.º .Alguns. dos exemplos citados _tem, de certo modo, re-
lação 'com· as coudiçõcs objectivas <la natureza; mas isto nio 
quer dizer que contenham • normas j urid icas cstab e lecid;,s pela 
natureza. A esta ordem de idéal-: se lig-am segundo Korkou-
nov, todos os caso~ em que se considera como mn:1 norma. 
jurídica, um limite p'osto pela.5_ condições da possibilidade 
phys_içia., Exemplo : é -impossi,vel adquirir a posse exelmiiva· do. 
ar. D'isto resulta que o ar 111iio póde ser objccto de propricda-· 
rle. N as,.mesmas condições estão a Ju~, o mar, a ·agua que. 
corre. q,ra-ta-sc de um limite qu.e é.imposto pelas leis da na~. 
t_urcza ao exercício .de nossa :i.ctividade, não sendo pcrmitlido 
cogitar cte· fazer 1).(1uillo que é materialmente impos.sivEJ. Ora 
esse lilnite não póde ser identificâdo com uma. norma juridiça; 
não podew resultar d'-ahí obrigações; uem !rn. rnerito ou deme• 
rito_ pela dh:ecçifo que tomam ou devem tomar> sob este [JO!l-
to de vista, as. nos~as acções, ~l'rata-se, -pois; evídenteinentc, 
de uti:rn.. r~gião • q uo escapa cm absolu.to .~ • acç,fo. <lo .direi.to . 

.. .A' mesma ordem qe idéas se lig:i.m ainda, seG:trndo Kor-
ko1mov, __ egualmentc os c11umerosos. exemplos em q.ue se consi~ 
(leram, como. normas juridicas naturnes aquella8 que são e8-
ta.beMcidas pela ·vontade .dos Jwnien~, mas sómente, <rn · pio-
pos.ito>>. QU «em ·vi&ta.» de tal. ou tal distincçi,i.o -uàt.urnl enfre 
os homem; e as _coisai. ,'-lão precisamente c~tas normas ju1'i-
<lic&S que siio o maii:; i_Ias veies considerada.~ .corno eQrQ1ã,~ ctc 
direito natura.L «1Dm • reali<fotic, ac~entúa Korkounov, o que 
lw. de natural ahi, são .as distinei;ões entre as qualidades 1Jos 
homens e -as das coisas, <listihcções que produzem a_ varie-
dade ·dos interesses humano~ e <le que . decorre a necessidade 
de empregar meios particulares par0r sua delimitação, E.~t.11.'l 
normri.s são ·estabelecid,rts não pêla natu;reza, mas pelbs ho• 
meus; e· por· conseguinte não existem por toda a parte o sem• 
pre.» (\oc. cit.) 

Esta critica é rigoro,'la;!nente ver<ladefra; ma.<; ao , 9ue 
penso, n'ão se applica a.õs romanos, pois não me parece JUS.-
tificado ri1I'e ellcs tenlw.rn ti<lo a pretenção de fundar um 
systema de instituiçõe~ j_uridicas fundadas sobre dbtincçõeii. 
existeutes· na natureza mesma do hom~ru ou das <0isas 
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Nem os textos invocados por Korhounov se prestam para 
semolhantc justificação. Trata~se de citações vagas, acciden-
taes, sem alcance philosophico, e que absolutamente não po• 
dem constituir um todo coherente di priiicipios. E' poi.s, ab-
surdo indical-as como base de um systema de . phílosophia. 
iuridica. Ta.mbem os romanos eram pouco dado.s a especula-
ções philosophicas na ordem juridica. E' certo que o direito 
era por el!es deduzido e praticado como um resultado da sua 
intuição do mundo. Nem a cabia se poedria comprehender 
por outra fórma. lias eminentemente ptaticos e soberana· 
mente humanos, era da comprehensão mesma da vida que 
faziam· a deduC\ão das leis da condmifa. Foi assim .que Ihé-
ring descobriu na observação do,• desenvolvimento historico 
do povo romano, atravez de suas multiplas phases, • a lucta 
como o principio creador do direito. O direito se foi gradativa•• 
mente constituindo para os habitantes de Roma, como uma 
successiva conquista; mas o que sobretJ}do os caracterizava 
e distinguia e11tre todos os poYos era. o elemento pratico. O 
diroito. era assim para elles, na . verdadeira sigriificação ·da 
palavra, a lei. não raro .1-e tom dito que o direitó romano é 
a razão -escripta. Isto pode, de certo modo, constituir uma 
objecção formida.vel çontra a idéa de que. segundo os roma· 
nos, o direito ó a lei, por que no conceito de razão cscri]Jta 
entra um elemento racio_nal que rseapa á aeção do direito 
positivo: mas esta objecção ·não procede, porque a razão cs· 
cripµi é exactamente .. o quo se chama lei, não se podendo 
excluir do conceito-da lei. UII\ :elemento racional, que -é_me.smo 
o seu elemento essencial. E' a raião que dá estabilidade e 
valor ás instituições sociacs; é a razão que . precisamente con, 
stituc o elemento de vida do principio legal. 

lll 

A noção do. direito natural na doutrina mtJdenza. 

Dei~ando, porém, de parte a doutrina. dos romanos, pas-
semos a considerar a theori~ do direito natural segundo -os 
pcnsadot·e.-; modernos. 

Para melhor comprchender a verdadeira significação 
d'ost,a thooria, é necessario exarnina.1-a -cm sua genese e em 
seu desenvolvimento succossivo, 
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,A noção dll u111 direito natural, superior ao direito po-
sitivo,-por não e:~to.r como Gste subordinado a condiç,ões de 
tempo· G logar, idéal perfeito <le justiça, immutavel e etorno, 
syn:íl>olo vivo dit lei, coincidiu com essa apreg-oa<la époéa de 
emo.ncipação e·m que o homem se libertou das tradições do 
passado o começou a pensar por si mesmo. Sabe-se que no 
fim da edade média todo o su.ber philosophico consistia: na 
01·dem ::iCi$ntificíl cm commentn,r ~.\ri$totclcs; na ordl;!m moral, 
em interpi'Gto.r a !oi revelada na Bib\ia. Ma~ veio a Renas-
cença e com esta .. o espiritq c1·itico. Uma profunda o radical 

• tran.'$formaç:lo log<' começoll a ,operar-se na vida lntel!octual, 
s_oeial e moral. rrlldO foi d~vido aos grandes descobrimentos 
que disting1iem o começo tla hi8toria moderna entre todas as 
épocas da historfa: foi devido á de.~coberta. da _bussola; da 
polvora e sobretu lo da. imprensa, sem falar rios de.scobrimcn· 
tos maritimos e sobretudo na descoberta da Ame'rica, factos 
de que resultou uma orientação inteÍl'amente nova na marcha. 
do espírito hllrnáno. Alargaram-se os horizontes do m1lI1do e 
ao mesmo tempo os horizonte,,, da razão. Com isto coincidiu 
o estabelecimento de um novo methodo, o. methodo oxperi-
mental,. fundado; como se sabe, debaixo do pouto de vista 
erriJlirico, _poí· Bacon, e debaix.o do ponto vista racionalista, 
por Descartc.s. Um partía doi:i sentidos, outro partia ·do. razão; 
ma.-, o res.ul ta do a . que chegaram foi o mesmo, pprq uan to o 
q llC foi por·· ~mbos estabelecido, foi isto :-qne o homem deve 
se esforr;àr. por obter· a vcnlade. p_or si. mesmo, quo não se 
dóve -Jímitar a Tepetir e comment:tr a sciencia do pàssado, 
-Irias· partir d'alü p:uíJ. alargar a esphera dos nossos êonheci-
mentos; investig(l..n-Jo por suas. propria.s forças o desconhéci-
rio, elaoqrando por osforço propdo o conhecimento, sendo 
que o verdadeiro livro a. estudar e eommentar, não são as 
obras· dos· antigos,. mas a natureza. 

,A estes dois· granâés homen.s; já o disse o agora repito, 
muito deve a h.urrianidade1 sobretudo a De::icartes cuja obra 
foi rriais vasta· e profunda e qne. foi quom mais accentuada• 
mente concorre'u para destruir as super-tições e fanatismo quo 
eii..racteriza.vam a tradição medieval. E' por isto quo cm geral 
e com razão o córisideram como o verdadeiro pae do pensa-
mento moderno. O merito particular de sua obra consi.s'te, 
segundo Schopenhauer, nos dois tesultados seguintes: 1 ° em 
ter lev:ado o homem a. pensar por si mesmo, a so servir da 
propria cabeça· (ihren eigencn Kopf zugebrau.chen), em Jogar 
da Biblia,' por· um lado1 . o do Aristoteles, por outro, Qomo se 



fazia. anteriormente; 2" ·em ter sido o primeiro que concebeu 
o problema do que tratam desde então ós estudos dos philoso-
phos·, o problema do idéal e do r~al, • is.to é, a questão de dis., 
tinguir o que ha de objectivo e o que ha de subjectivo no 
nossó conhecimento, a parte que é preciso attril.mir a algllma 
coisaqueé differente de nós e a. parte que cabe a nós mesmos (l)~ 

Não vom aqui a proposito fazer o parallelo en·tre 
Bacon e Descartes_ para ver <le que lado está a superioridade, 
nem tão ·pouco examinar a questão d<1, refação entre o idéal 
e o real,· questão a que Schopenhauer liga tanta impórtancia. 
O que importa considerar é que Bacon e Descartes inaugu~ 
raram uma n·ova. phase na. evolução do_ pensamento e devem 
de facto ser considcrndoi,-; corno os iniciiluores <le uma <làs 
maiores revoluções por que tem pá.ssado o espirito humeno, 
que adoptou um novo ponto de vísta ·ria elaboraçao do corihe-
cimen to 'e entrou em opposição radical com as tradiçõ\'ls do 
passado. A isto· se seguiram duas poderosas_ correntes :de in-
vestigação: uma na dirccç,ão empiríc~ c_om Locke, B_erkeley, 
IIu_ine; outra • ~a direcção racionalista . com. .Malebranch_e; 
Spinoza, Leibniz, Wolf. Veiu depois a. philoso'phia do sehso-
_commum com os pcnsadbres da Escossio.. Veili ainda.a. {heória 
da relatividadç com as suas duas formas, uma , subjectiva 
com a phil.ósophia critica de Kant, e outra objectiva· com· a 
pbil(!sOphia positiva de ;Aµgusto Comte, sendo org_á.nisada a 
critica demolidora. Era uma renovação do scenticismo,. sei1do 
'destruida..5 em .seus fundarrientos as idéa.s. capitacs .da. philo-
sôphia dogmàtica. E veio ·por fim a theoria da cv.olução, • lan-
çando as bases _de um novo dogmatismo, mas isto debaixo do 
ponto de vista puramente mecanico, com • a renovaçao da 
concepção materialista -do mundo, sendo· identificada· á. ·ordem 
moral com a ordem da natureza. 

A este poderoso rnoviment9 .na ordem-especulatiya, exa• 
ctam_~nte pelo mesmo tempo cm que COil!eça":a .se, fazer sen-
tir a acção do Bacon e Descartes, correspondeu uni movimento 
aualogo ria o,rdem pratica. Aqui o iniciador foi Jlugo Qrntius. 
Prevalecia então a ·concepção theocratica do direito, 'oriunda 
da tradi~.ací medieval. A lei era a expressM <la'·vontade d1vina. 
Era a intuição de São '.rhomaz que coustituia o ponto de 
partida para todas as investigações. O sauio dou~r havia 

( 1) Veja-se Finalidadnio .il-/,.ndiJ- z,~ parle, Jiv. I cap. 1·, 
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dito.: lex e!erna cst summa -ratio in deo cxistr:ns. Era 
d'a:hi que se devia partir e como essa lei havia sido_ ·róvelàda 
e e.:;tava escript!I.. na Biblia, nada m!l.is cumpria á scicncfa do 
que intrepetal-a e coµimental-a. A isto se limitava todo o 
saber no que tinh!I. relação com a s.cieilcia das leis. 

Veiu -Grotius e considerando que essa. lei revel9,!}a, em 
ultima -analyse, se coufunde coi'n a lei positiva, fez seutir que 
ha também uma lei que se funda, Mo erri qualquer lei posi-
tiva, divina·· ou humana, mas precisamente na natureza mesma 
do homem. Ora, o homem· é por natureza inclinado a viver 
em sociedade (sociaiis natura, appetitus sociali.<?); E' e1:ta na-
tureza socia vel do ho_mem que dá a verdadeira significação 
do_ di.reito e .é· o direito dea-uzido assim-da natureza mesma do 
homem que .se chama dirt\ito natural, jus naturre. E o que 
é conforme a. esse direito é justo e por conseguinte deve ser 
ordenado; e o. que é a eHe contrario é injusto e deve ser pro-
hibido; direito invariavel, lei suprema, applicavel .. todos os 
tempos e a todos os povos (1). 

O ponto de. vista de Grotius, considerado em relaçno 
com o de Bacon e Descartes, póde ser determinado -n'estes 
termos: do mesmo modo que para Bacon e Descartes, na 
ordem especulativa, o verdadeiro livro a estudar e cornmen-
tar, s,ãó, 09.o as obras dos. antigos, mas a. • natureza: ~sim 
também para Grotius, na ordem pratica, a verdadeir~ lei a 
interpretar é,· nM a lei revelada da Biblia1 mas !!o lei mesma 
da ra.7,tl.O quando consídera. a natureza. sociavel do homem. 

Grotius pa'rte, pois d'este facto-que o homem é por-na-
tureza destinado ·a viv.er eni sociedade. E' um facto que fôra 
reconhoeido. e .proclamado já por Aristoteles. O grande mestre 
st'a:girita _elfectivaménte areentúa que o homem é natural-
mente sociavel, senilo nece.asatio :accrescentar que aquclle quo 
fica selvag~m por organisação, e. nào por cffeito do acaso, é 
cmfamente o'u um ser degradado ou um ser superior á especio 
humana. «O homem é um animal politico~, diz clle. O· indivi• 
duo J parte necessal'ia na familia ; a familia é parte neeessa-
ria nas a·ssociações mais complexas; é vem por ultimo o Es-
ta.dó como associa.çilo das associações. E' ·assim que o Esta-
do se a6gufa a Aristoteles como a ultima. das associações e a 
qne se deve -impor ·como.fim para todas as outras. O Estado 

(1 J St~hl-Histori11 da Philosophia do Direito. 
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deve, pois, ser comproheudido como um facto naturnl; o para 
este facto cooperam todos os elementos da collectividade. E 
no ponto de vista contomporanoo ha ainda uma· manifestaçM 
mais alta do iu:sti11cto da sc,ciabilid:tde, pprq1m depois do .ljMa-
do, que é a associac;ií.o de toda.~ as as~oJia.~\ü().s, ainda Yem a 
humanidade, que é a associa~,ão de todos os Estados~ 

E' o que se poderia dizer om Jimgu!lgem mu1foma, ad_o-
ptando esta fórmula; o individuo é o atomo, 11 familia é a 
coll ula, a..9 associações são os • org,los do corpo social. Accres-
ceo.te-se a isto o dado propria.mento matcriaL um territorio 
e as <lemais condições na.turaes e temos o co.neeito da nação._ 
E a nação organizada ó precisamente o que .se chama Esta.do. 
Mas não •fica n'isto,. porque além da :noção do Estado, vem 
mai.s o •conceito da humanidade. «E' o ospirito que anima>> 
--:-diz Bluntschli. Quer dizo1·: assim como as differentes asso-
ciações ·<levem ser comprehcndidas como orgiios do Estado, do 
mesmo modo todos os Estados devem ser considr-ra.dos como 
orgãos de um_ ·principio mais ;i.lto-a humaniiíado. rrodos os 
po\-·os se devem se11tir nnificados. n:1. communhão .dos mesmos 
interesses, na cummunitlado dos mesmos sentimentos e id~a.s. 
E:' a significação da, .formula a.ltarnen te preclamaâa por ,m_unt 

1schli :-«O horqem como ia.tlividuo, a humanidade como. con-
juncto, taes os são dois pólos orifrinaes e pet'.pel'tuos da crc-
ação.»-( l) 

Tudo· isto resulta das condi~ões mesmas da natul'ez_n. hu-
mana; e assim· é tambcm ahi que tem sua origem a __ lei que 
rege toda essa ordem de factos, isto é, o direito. Por consé-
guinte .é na natureza mesma que o direito encont,·a o seu 
fundamento, e foi sem duvida. d'ahi que vciu a expressão de 
direito natural; mas se bem que tenha. o seu fondamento na 
natureza,, todavia é a razão qlle o esta.bclcce. Po1: isto não 
8C póde dizer que seja um prodlleto da natureza, e ao con• 
trario se deve a.ffirmar qllc ó um producto da razão. 

Mas como n'esta producção o qu:e .se procm·a e; •exacta-
mente descobrir a lei n quo-o_ humem está srrjeito_ po.r fo.rça 
de sua natureza, d~aili reslllta ·que essa leii cm ultírim· ana, 
lise, não ve_m a ser senão a relaçito nccc'ssal'ia tlcri v_a<l.a da 
natureza das coisas. 

D'estc facto resultam consequoncias importantes. ,Eatrn 
outras po·dcmo:;; destacar as· segufotes: 

(1) Tlmria Geral da Eslado-Liv.r. cap. II. 
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Primeira conscgueniJia :---Tendo o direito o seu funda-
.medo na natureza, é da natureza. mesma ·que deve tirar a 
sua .. ~uctoridade (jus naturale) .e ·por. conseguinte deve ser 
considerado, abstrncção feita de toda • a legislação pos~tiva. O 
direito natural gira, .pois. com relação a esta, em esphera sa-
perior, e deve ser cousiderado como tendo urna fonte inde-
pendente, nem está subordinado ás conveniencia,i e moveis iu~ 
teresso.dos do .homem; não deve, pois, ser subordinado a estes 
mo'lei.s, tendo o sen fondamento na ethica, unica. que tem a 

· virtude de ligar (1), « Refutar esta doutrino. da utilidade e do 
.interesse bem entendido, diz Stah!, representada na o.ntigui-
da.do, especialmente por Ca.rnea_p.es, e· estabelecer um principio 
ethico do d-ireito:_tal foi preci~amente o objecto dos prolego: 
menos da obra d~ Grotius que inaugurou a. nova óra da philo-
sophia do direito.D (O_b. cit., loc. cit.) 

Segunda consequencia :-Refl.ectindo o direito natural as 
relações necessaria.s derivadas da naturoza mesma do homem, 
d'ahi resulta que esse .direito ex.iste em si mesmo e como -tal 
é necessario e immutavel. Não· depende, pois, da vontade dos 
homens: nem póde se, alterallo em set1s priucipios. Deus 
mesmo não o póde mutlar, ·do mesmo -modo que não póde fazer 
com que··dois· e·dois deixem de·se1; quatro; com que dua.s 
recta.s se possam ea.contra.r em: mais de um ponto. E'. uma 
idéa que já os stç,icos e ·cícero h·aviam proclamado, observi:. 
Janet. Grotia.s a: renovou nos tempos modernos, separando defi-
nitivamente; em reacção com ati'adiç1io' medieval, o direito dá 
theologia. _De maneira que, tratando-se de deduzir as regras 
·da coóducta, não ha que appellar para. a-lei revelada, sendo 
q a.e as_.distincções· ei:itré o justo e o "injusto sã.o necesi>aria.s, e 
seriam· sernprl} as. mesmas,. ·qner Deus existisse, quer nã9. 
·Foi unia ,idéa acceita e· proclarnada·to.rnbérn por Leibniz. «Sé 
a·s leis ·dá geometria devem · ser com preheiididas corno ueces-
sarias, gies,rqo sendo-negada a .cxistencia de Deus, ·assim tam• 
b~rn se deve reconhecer tra tan fo-se· -das leis da justiça»·. Não 
P., 'pois, pela· rnzão dh'ina, mas pela· ra.zãô rnes·ma do homem 
que o dirt;Jito. se éstabelece. ·Comprehsnde-so que esta idéa de-
via-causar·uma sensaç~ó extranha ao tempo em que appareceu 

(1) ·Stahl-Historia da Philosoplíia Jo .Di.-,aito-Livr. TU-ecção UI 
cilp. I. 



Groti~s.: Era- ainda. muito profunda a influencia das idéas 
theocraticas ·e uma .idéa nova se apresentava em oppo:-:ição ra-
dical ás· crenças communs. O aba\_o devia ser profundo. E' 
ée1'to .que .. Grotius se conformàva êóm ·a tradição e mésmo 
justificava a seu modo a lei • rnveladn., mantendo-se dentro da 
fé, permn.necendo mesmo como um m;cnte, rigorosamente obscr4 

vaâor d11 lei. Sábe-se que elle era mesmo um (:)spirito emfüen-
tementc re!igioso; mas nem por isto o pensamento fundamen4 

tal de sua obra deixa de ter sido profundamente rcvolucio4 

n:1rio. 
'I'crceira consequencia :-Se bem que o direito derive. 

da uaturcza mesma do homem, é todavia .a raz~o que o és-
Lllbclcee e para isto é preciso partir de p1inc'ipíos certos e 
deteqninados, isto é, de verdades gcraes de qtie todos os casos 
p[lrticularns tlcYem ser tirn<los por detlucçito. E' o methodo. 
de Descartes applicado á onlem mo'ral e jnridica. Estas. 'ver-
dad~.-, gcrues a rllzão r.onbccc a priori; -:;;ão como que elemen• 
tos dc1 propria organiz.ação espirit1rnl do homem. E' uma .con• 
cepç:io que. veiu .encontrar 1~ sua expre~são. • mais completa na: 
doutrina de Kant que faz, como :se Habe, das leis· ·.da cond.ucta 
um imperatjv,o categ:oriço. Foi tembé1p quem .clev.ou a theoría. 
do çliro\to natural a. sen mais. alto. grau de • desenv9lvimento. 
Parn Gi·ot.iqs i) ,principio géral ·e· fulidamental 1-'· o instinct'l:J 
1nGsmo da s9cí11bilid.adc. Uma vei firmado este principio, tudo 
o mais . vem como dedllcção e conseqU:encill. Póric-so forma\.tr 
o pri1i.cipio,n'cstcs.termo~: deve ser asseg-11rado ·tado.o qllc 
t~-• neeessario á eonscrva.çiio e • deseuvolvimento ela· soticdacle. 
Partindo d'ahi <-::rotius dedu:r. a legitimidade de. todos os ins• 
ti tu tos jurídicos. F, no seff systet'na a üeducção é feita.. com à 
maxim.a fo.cilidade. e, clareza.. gm [)rimeiro Jogar o domin'io -do 
ilirnito fica limitad9 llO que é estricta.mente neGCSsariú:á ma~ 
Hutenção da or~cm soefal. U má gramlc csphi;ira--das nossas 
acções escapa, pois, á -acção do dire~to q uc el)l f!~&'m se limit-n. 
ao que tem re1açã9 com os nossos interesses recíprocos -em s1ta.s 
mul,tip)as oppoilíçõcs e conHictos; mais precisamente, ao, res--
peito do meu fl rlo .teu, .sendo, sufticiente, p_ara qllc· não haja 
per.tarbat,:ão elo equilíbrio social, que a· propriedad_e .\l.e· cada 
um seja. devidamente respeitada, que os contmctos sejam c11m-
prido.s, que <,s prejuizos sejam indemnizados, qlle as itifraé· 
çõcs rh lei sejam punidas etc. '.Cudo isto é rigorosamente le-
gitimo por rfücito natural, po1·11 t1e turto isto é condição neces-
saria para a existencia. social. 

Outm condição neeessaria pa.ra a ex.isteneia da socic• 
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da<lo. é. que seja orc::-nnizado tirn po:for q 110 t~rnr: cfoctivo o 
cumprimento da lei. lsto ex.p\íc::i. a genese do Estado que é 
por Grotiu~ i<lentifical\o co1n a naç·ão mesma. E o Est:1do 
se pódo explicar atr'certo ·ponto comdo rcsullad.1 ri<' um con· 
tracto; mas este contra.cto é neccssa1 io e tem o-sc1t ftrndamento 
na nb.tureza mesma do homem. Trata-se, pois, <ln nma· in~ti-
tuiç,ão ·que pertence ainda ao direito natural e tem no direito 
natural a sua justifica~ão. 

E' inutil entrar cm outro8 detalhes. Para o que diz res-
peito· aos principias de Crrotius isto basta. 

·Esta .theoria teYc, a partir dn Groti1rn, u 111 rll'~cnvolvi• 
mento espantoso. Ex trn.ol'{Hnaria foi a iullucncia <111e cheg-ou 
a exercer soliro a cultura moral e jnrü\ica, sobre a \'ida pn-

. blica dos povos, e mesmo 8obrc o systcma das legislações. 
Não foi menor, sob a influencia d'estm, i<leas, 11 cxpansiio-<lo 
pensamento na ordem pratira, do que na ordem especulativa, 
sob a influencia das idéas de Bacon e Descartes. 

FJ aqui, cumpre notar, co,no na ordem cspccnlativa, ha 
também a distinguir duas direcções clitferentes: nma direcção 
·einpirica eom Hobbes, Locke, IIurne; e uma dirocção raciona-
lista com Grotins. Putfen<lorfio, 'l'hom1tsius, Leibniz, Wolf. 
Ve~.se, pois, evi<lcntcmcritc que os dois movimentos, ,,.~vccula• 
tivo e pratico, se prendem JJOr ,multiplos !aros, resultam <le 
uma só e mesma corrente de idéa,-, e mesmo se tlo,·em com· 
prehender e .explicar, um como repercnrsão (lo 011tro. 

Uma observação vem a propo.sito fazer : . é q uP u,; repre-
s~ntan,tes da direcção cmpirica se . <le.stacam no .sy.~t(~ma do 
<limito natural por esta pru-ticularitlàdc, porqno não ~dmittem 
iMás a prior.i. Para. ellcs a. raz:lO não e:,tabclecc a priori 
prineipiós geracs, para d'ahi fazer a <lcdncçii.o da~ leis JHtrti-
cnla.rcs : parte, pelo contra'r.io, dos • factos parlieulat c'8, para 
,d'ahi se e'lcvar por inducção á - cünCeJ>Ção dos principios gn• 
.racs. Por n:hi se 'ligam a este pem;amçnto: que todas ·as nos-
sas idi.\as derivam da expcricucia: í::-to na ordem moral, 
c·orno na. ordem do conhecimento. N'isto preds<1m('nte consiste 
o caracter empiri_co de seu f'lyi::tema. E d'cstc mo<lo coutinham 
já em g-ermen a tcn<lencia, que havia. de terminal' .,um <lia pelo 
desmoronamento da doutrina commum; ou, se é possivcl imaginar 
yue a thoeria d9 direito n~tural ainda poderá renascer sob 
outro ponto _do vista, continha já em germen o principio da im-
pugnação que havia de terminar pcln lucta colossal que esta dou• 
.trina teve· de sustentar ·contra os ·aovos systema <le philosophia 
jurídica. 
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IV 

Direcção empirica 

Aqui o pensamcuto dircctor pertence a Hobbes. Este 
admitte, como Grotins, qnc o princüpio do -direito tem a sua 
base üa natureza mesma do homem; mas o fundo ·da natnrcza 
'.:umana é para cllc, niio o instineto. <la -sociabilidade, niio a. 
necessidade da vida cm commum, mas o ogoismo, E' um facto 
de obset'vaçiio, é uma. verdade que se deduz não da.razão, mas 
da experieneia. E r.i.ind<1. por aqui se faz patente o caracter 
empírico das invef.itigações de Hobbes. 

Sabe-se que Hobbes pertence á concepção materialista <lo 
mnndo. • Lange obset·va que olle ex.cede, rio fundo, a este ~YS• 
tema, nas mesmas condições que Protagoras excedia .a De. 
moc,tto. E' nma observação que encontra a sua justifr:iação 
n'e.~te facto: que _ns ideas de Hobbes se acham contaminadas 
de t;ensualismo. Mas apesar d'isto é forçoso reconhecer que a 
sua coueepção fica esseacialmente materialista. E' o qne o 
prnprio La:nge i•econheco. 

g(fectivamente para Hobbes o objecto da philosophia é o 
corpo, e· o espirita ou o que corno tal se considera,. não ·é 
se11ão um corpo mais subtil. Ji~' pela. sensaç:lo r1uc chegamos 
ao conhecimento, o a ~cnsação por sua v-er. não é sei~ão um 
certo movimento dos org-ã,os. A sensação produz tluas coisas : 
por-. nm lado o conhecirncnto, e por 011tro Jarto, o sentimênio; 
·e este ultimo se resolve em prazer· ou dôr, c consideradf.l em 
relação com .·o ob:jccto d!t sensação, dá origem ao amor e· ao--
odio; 

D'esta psycholog-ia é facil imaginar qual vem a ser !t 
moral -que deve ser ded.uzida. Busca o prnzer, evita a· <lôr 
-eis o criterio supremo da conducta. E' a .doutrina· <le Epi-
curo. 

,\.-fas Hobbes, con~iderando a genesc da socie(lade, t1e-
scnvo,lvc idéas particulares. 

E' evidente· que o homem tem _necessi<la<le de evitar a 
dtir, ao mesmo tempo que é naturalmente inclinado a procu-
rar o prazer. N'i.sto precísamerlte consiste o nosso in:,;tincto 
fundamental; e corno o que nos causa prazer on serve para 
alliviar nossas dôres é ex:i.ctamente o que dizemos que nos 
é util, d',ahi resulta que a fórmula acima póde ser simplifi-
cada n'estes termos : Procura o que é util. E', pois, o 'prin-



-79-

cipio d'a. utilidade que dá" a medidit do direito no estado na-
tural. 

D'este criterio resulta immedíatamente que cada nm tem 
direito n.bsolul-0 sobre to<la.s as coisas. Isto se ex plica facil-
mente. Já se sabe que a unica medida do justo é o util. 
Quer dizer , eu devo con:si<lerur como justo tudo o que é 
util. Ora ó util para cada um tudo o que favo1'ece ao sen 
bem-estar, isto é, tudo o q110 lhe dá praz0r e tllllo' Q que lhe 
allivia as dôros. O bem •estar é o tim da cxistcncia e tudo o 
mais deve ser considerado como meio p·a ra est0 fün. Nós te • 
mos, por disposi~-ão natural, inclinação • para o que favorece, 
av.~rsão polo que contra.ria ao nosso bem-estar: resultam d'ahi 
<JS sentimentos do amor e do ocl,\D. O que nos faz bc1il, produz 
como consequencia natural o st3ntímento do amor; o que 110s 

faz mal pt·oduz, pelo contrario, o sentimento do orlio .. E estes 
sentimentos são tão naturnes e necessarios quanto 11. quéda dos 
corpos; e é d'ahi que parte a força motora. daR 11ossàs acções. 
Ora tudo o .que é natural e nocessario; ú legítimo, é justo. 
O homem tem, pois, o de obedecer ao sc~ntirnento do 
amor, isto é, de procm:ar o q11e lhe faz bem; e · tem nas 
mesmas condiçõc::; o direito de obedecer ao sen1imr.nto <lo 
odio, isto é, de evitar ou repellir o q no lhe faz lll::tl. 

.Para todos o maior bem é .a conservaçào da exi:stenci:1 : 
o maior mal é. a morte. D'ahi resulta que o rlireito • mais altó, 
o direito. supremo, é u da con.serva~fo tlit pro'prb pr.,sôll e 
vid.a. E .como para aleaocar u1u fim, é sem1)re 11cr:o.~~ario 
empregar.-os meios, uma· vez .que o homem tem· direito a 
conservar a cxistencia, tem também dírcito ao cmprop;o dos 
meios para isto nccessario.ii; c assim tem -d1reito a.o ti~o <le 
todas as coisas de que preci:sar ou ,1uc porvcnturà lhe' parc·-
çam uteis sob qualquer fundamento., • E' a significação do 
principio: o homem tem direito absoluto sobre tuf\a.s as coisas. 

Mas acontece que o homem não é um ser 1111ieo. ·Não lrn 
um_ só, mas uma multiplicidade inrfof_\nida de: homem;, e se 
tç,dos são eguaes, ·cada um tem .dírci'to absoluto sobre todas 
as coisas. Cad1t um vê, pois, no llireito dos outro::,: a Ílegaç.iio 
do propiiio direito. D'este facto re.snlta ,t g-utn·a <le todos 
contra todos, scnrlo q11e o homem é, por natureza. inimigo do 
homem ({wmo homiiiis lupus),. 

Isto constituo o que se cham[1. o cshi<lo de natureza. E' 
uma situação ém que se imagi11a o homem a'ntoriorm12-nte ao 
estabelecimento da ordem civil. N'csta. situaçiio não ha justi-
ça, .nem inj\lstiça; não ha o meu1 nem o teu1 não ha propriecta. 
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:de, nem direito: a lei ó a força. Quem dispuzcr de mais for-
ça é que tem o direito; ou antes não se póde comprehender 
o direito, porque o ·direito não pertence ao homem como ho· 
mem, mas unicamente como cidadão. 

Comprehet1de-se que o estado de naturei.a, como l!,ssim 
se imagina, é de todos o ma.is deploravel, porque sendo a 
vida um combate perpetuo e se vendo o homem por to~a a 
parte -:ercado do inimigos, está sujeito a toda a sorte de pe-
rigos, nem póue defender o maior dos bens, a com~ervação 
propria, nem tão poltco evitar o maiur dos males, .a inorfo. 
E' preciso, pois, suhir do c.sb1do (lc natureza, e entrar .. na 
ordem civil; o ,que equivale a dizer; ó preciso sahir · do ~esta· 
do de gnerra perpetna e obter a paz. 

E' o que se consegue ost.abolcconilo um po1.for que a to-
dos dirija e organize o reg-irnem leg1tl. Nisto consi8t0· o que 
Hobbes chama a lei natural 

E::;ta do·ltt'ina é apresentaria com amplo desenvolvímcn-
to por Paulo .Janet cm seu va.\io~o livro, publicado sob o ti0 

tnlo de lfistoire de l(i {'olitiqw'-dans 8('.S rupJJorts avcc la 
Morale. ,fane.t ob~erva <jue a lei natural, como Hobbe~ a 
comprehend-e, é os.scncialmcntc distíncta do !lireito natural 
(lívr. EV, C,Lp .. I). Effectivamcllte o <lir0ito rnttur:tl é a lihnr-
_dadc, • o direito absol11to qnc. tem C,Ldft urn sobre todas as 
coisas. :·\ lei naturnl ó uma lei <lc rn.;1,iio, uma lei. que nos 
impõe 0xactamentc a rcn1mcict a e.sse direito, como _meio para 
obter a pa'/,. N'este senti<lo p1íde-se diier qu0 a lei é nma 
limita(;ão 110 direito: <(!1 lei está para, o diroit,) como a obri-
gação para a \iherdade1>. 

Como se deve ox:plicar a origem <lesta lei? Pódo,.se sus-
teatat· que E;J]la se estabelece por consentimento do genero. 
humano. lfobbe.s ct11it,e;,t,cJ. (j:ita idóa. Pót.lc-sc:snstcntar que ella 
:c.e explica pelo consentimento dos povos mais cultos. Hobbes 
-t!lmhcm nà'l ó acceit,t. Uma coisa so resolve na outrn. Ji; 
qner n'um, quer n'outro caso, como explicar a origem _da 
lei pelo c,m~entimento <l\1quel!o.s que o mais· <las ve7,es a 
,violam? ( L). N'\:stc c1u:o corno resolver a questão ? Hobbes 
explic,t .: a lei natural é a ·ordem da rccta razão sobre as 
coisas 'l ue· nos é preci::;o fazer ou 'evitar para, nossa couserva-
~,ão. 

( t) Ja11et-ob. cit. loc, cit. 
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\rô-se por esta solução qlie a doutrina de Hobbes tem 
u1i1a âltü. significação moral, se bem (!ueencerre preceitos que 
á primeira vista parecem ir de encontro ao s~nso commum, 
revestindo uma certa ,apparencia paradoxal. A verdade é que 
os princípios do grande veusador ainda não foram devidamente 
interpretarlos; mas ha seguramente um certo elemento de 
verdade e por conseguinte um certo elemento de vida, no 
fondo de sell pensamento_, que, em verdade, se desenvolve 
com uma • logica surprehendento e rloruinadora. 

-Viver conforme a moral -é viver conforme a razito. 
E1:1te preceito é já. consagrndo por IIobbés. A lei da natureza 
cffectivamcnte é a força; mas acima da .força da naturez:1 ha 
a força da razão que impõ<Í o respeito á ·lei, como a condi· 
ção s11prem:1 da ordem moral. 

Apreciemos etll rapinas linhas ti. lei naturaLSabc-se que 
o fim dt1 existencia .e o bem estar. Ora, a primeira con<liç:lo 
do bem-cst:ir é n. pa:,;. Por isto ·o vrimeiro preceito· da lei 
natnrnl é o ·segllinte: E' pi·eciso lmscar a paz. Este preceito 
~e impõe pela fraqneza m1fü11a i.lo homem, porque se o ho-
mem fo.~sc forte e tlvc.~,,e :i, certezrr de vc11cer mdnctit coutra 
todos, devit1 • ueceítar a g-uc1Tn. • .M :1s esta certeza élle ·nã,o· tem; 
p'elo contrario o qne é certo é o eontr:trio. Elle sabe _que não 
pµdc vcnc111·, lnct[tndo coritr,1 to rios e sabe tambcm q lle ·uão lhe 
t~ <lado s~ti.:;fazct· n,, torln,,,;; a~ ::::m1s paíxõ.\s e <.le.~cjos. Se ó pu-
dcs~c,. <levia fazm·, porqLie io(\i1s as stms p:1ixõcs e desejo•s são 
l egi timos, ti mri. vez q 1w ema.rl:.lirt da nat.11reza. ~' este caso a 
lcí. nát11rai se confunfüria cum o direito natural e a guerra 
seria pabt o homem o maior <los bens, poi·que só po1; meio 
do\la conseguiria realisar a satisfar;ão co1ri:µlcla de todas as 
snas paixües o desejos, donlinàn1lo: sobre tódos e sobre tudo. 
E' um ponto cm qne as idé'as de _Hobbes • coincidem c01h as 
de Níetzsche. Mas isto é impossível pon1ue todos os homens 
sii,o egLtaes e eonscq11entcmente catfa um encontra em todos os 
ontros uma ró:ústenciii e~rnal para a satisfação das suas íneli-
rin,ções. E d'este mo1lo t1 guerra ·é o mt1io1· dos males;· de 
onde 1·csult:1 immediatame1lte que a paz é o maior dos beris. 

Para conseguir a paz é preÚfü que cada um rr.nuúcie 
ao direito absoluto que 'tem sobre todas ás coisas. E' o se-
gundo nreceíto da lei natui·al. E este preceito se impõe p1'e-
cis:1mcq.tc como condição ,plrn a paz, pois é e:xàctamentc 
d'esse direito que se tem sobre todas as coisas <1Ue resulta a 
guerra. )fos 6 pt·eciso que a renuncia seja feita por todos, 
porque a não ser assim, o que fizes/Se por si só a renuncia, 
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seria uma victima immolada ao direito dos outros. Este sa-
crifieio não se comprehende. Aqui Hobbes appella para a mo-
ral evangelica e lembra. a maxima de Christo, a que demos 
o nome de lei da reciprocidacle, em sua forma positiya : 
« Aquillo que quererias que se fizesse a ti, faze t11 tambcm aos 
outros»; e em sua fórma negativa: (<Nilo faças a outrem aquillo 
que não quereria.-, que a. ti proprio fosse foito». 

Esta renuncia se faz por meio de um contrato, -transfc• 
rindo .cn.da um seu direito nm ou alg-uns q11e ficarão encar-
regados de exercet· a auctot·iclade e tornar etfectivo o cumpri-
mento da lei. FJ e por .csfa ,forma que Hobbes explica a for-
mação da sociedade civil e do estado. 

H~ ainµa outros preceitos que são impostos ·pela lei 
natural. Hobbes os desenvolve sucessivamente, e é assim 
que se occupa <le diver:-ios dos no.~s0s deveres mora.os, acon-
selhando .a benevoleneia, a miscricordla, a equidade, e con-
demnando o org11lho, o de.;;pi·e:w, a arrogancia,. a crueldade 
e, mesmo a •'intemperança • Entre todos estes preceitos em 
que se resolve a lei natural destaca se o :-ieguinte: que.é pr,e-
ciso ob.'!ervar· as convc11çõe~. fato realmente é comlição ne• 
ce~saria da p1tz, e ,se a· paz é mn bem tão precioso, q.ue pa/.a. 
obtel-a, o homem reooneia ao snu direito sobre todas as 
coisas, co·rno se podérá. comprehendcr quo so·:recuse ao cudi-
primento da palavra darla ? f;J a renuncia .a todo~ os direi-
tos sei!ia n:este caso totaltnetüe incffieaz para -0 tim é!.. que se 
d~stirrn. tão alto saeriticio, porque .\lem a fe nos -0ontractos 
não ha segurança possivel na ordem_ civil. A sociedade não 
·s·e manterá e por conseguinte a paz niLo poded. ser obtida. 

E' d'cste dever imposto pela lai natural, de cump1,ir 
ca,da um com o maximo ri6o_r as obrigações resultantes de· 
todas ;t,S suas convcnçôe3, que resulta pn.rticularmente .a no~ 
ção da justiça. Uma coüm se resolve na outra. 'Tamhém a 
justiça· niio .consiste precisam~nt.e na observaçii.o do~ .contrac• 
tos ? Já ·os j n riscons altos· romanos faziftm consistir o direito 
en;i. da'r a cada um o qnc é seu. Ju.stitia est constans et 
pçrpetua. voluntus suum cuique tribuenrli. Ora, no estado 
de natnrcza .cada um tính11 direito sobrr, todas as coii:ms. Mas 
o direito de cada -um cxcluia o· direito· de todos os outros; 
por conseguinte ninguem tinha (!ireito sobre coisa alguma : 
o que equivale \1 dizer qnc não havia nem o meu, nem o 
teu, e portanto que não tinha significação -a idéa de jnstiç.a 
M-as a lei· nàtural, isto é, a razão impôz ao homem .a neces-
sid,ade ds -sahir do estado de, natrrroza e -{)ntrar .na ordem 
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civil. I;;to resultou de uma primeira convenção; e desta pri-
meira convenção resultou a legitimidade de todas as con-
venções. :N"asceu também d'ahi a distincçiio entre o mon e o 
teu, e é ao respeito mutuo r.ln,s relar;õmi resn!fantcs dcst:i. 
ordem de eoisas (]_Ue se dá o nome de j1rstíça. Isto leva ,í 
c::imprehensão ntilitiiria do direito qt1e limita a acção da jus-
tiça unicamente ao que tem relação com o direito de 1iro-
prieda.de, entrando também n'csta categoria os chamados di-
reitos pcssôae3. 'ramhém ahi o q11c é gr.rn.nt.ido nii.o é senão 
a nos.8:t propl'iodade, com esta ditforcnça : q uc no caso dos 
çitrcitos pessõaes on ourígacionaes, o objecto <lo direito, ern 
..;;oi de ser uma coisa materhl, corporca, com o na propr,ie-. 
r.lade • propriamente ditat ,é, ao contrario, t1ma ob1·igação, isto 
é, uma coisa incorporea. E' talvez esta a inspiração n. que 
obdece nos uosso-:1 dias o professor Korlrounov, de Siio Pdcrs-
bnrgo, quando define n'cstes termos: «o direito .. é a <lclimitação 
r.Ios interi:s~c s ». Hobbes, entretanto, está de accMdo com os 
seus princípios, porqttc, como ja vimos, o principio da utiiidadc 
é-que, sogundo elle, dá a mcdid;i. de .todo o direito. 

Voltando, porém, ao pauto essencial da questão, o que 
ira.porta consi<lerar é o scgtlintc : que para Hobbes o direito 
natural ó a força. ,E'· a situa~:ãn do homem no esfado de na-
tureza. :B~ntão a lei é :1 g-uerra. A esta lei -se oppõe a raziio 
que tlá .. como fim da existencia o bem-r,star e impõe como 
condiçifo do bem.estar a paz. Mim· como conseguir a paz? 
St1limcttendo-sc Q homem ao regimcu civil. Para isto a pri-
meira condição é a -org-aniza~[o de ·um puder irresistível qnc 
assegt1ro o cumprimento da lei. Esse poder póde ser exercido 
p01; um só homem -ou por uma assemblén. O mais natural é 
que seja exercido po1· nm só homem. Mas seja corno fôr, é 
sempre· t1U1 poder absol1üo, e o hom·em· que é d'el-le investido 
póde dizer como Luiz XIV; ·«O estado sl:Ju cu». ~/ d'este 
modo que. Hobbes deduz -da tlworia do contracto social o 
ab.~olntismo monanihico .. Hous::;e:iu dcrluz dos mesmos, .princi-
pias-a rlcmocrncia. Mc1s uma. coisa não difforc esscncia!mentr:i 
da outra, porque o ~oYerno que elle estabelece é tambcm 
absoluto. 'rrata, .. ~e aqui do principio .da soberania do pov.o. 
Hobbes adoptarn, pelo c.:mtrario, ·a souerani~ cnJ sua signi-
ficaçiio n:1.tural, isto é, a s1:1herania rio rei. S!l:h.B-se que ,-a pa-
lavra sobcrn.nia Yem de soberano, isto é, da idéa • musma de 
chefe da nação. Transportado pal'a o povo, este princi_pio 
não é menos fun~sto, porque cm qn,1,lquer hypothese trata-se 
scmpt'e-de um poder a.bsoluto, quer dizer, do despotismo, e 
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o 1]e!';pMismo de um .'ló, n:lo /, mai~ funesto, uem ma.is .sn.n• 
g11inal'io e crncl do que o dc~pot.i:-;rno 1fas massas. •( A p1isa1· 
<i:1 f1írma. po:nposa qu0 ,s1• cnmprn:t em reve.'ltir, di;,; lhering, 
ap~s.i,r d'e.sta;, grande.~ pa\anas de bem do povo, de busca 
dos principias objectivos, ,lc lei moral, etc., a no~-ào da, ornni• 
putencia. do Esta•Jo, :ih,;l)l'\'CIHIO tu<lo e creando tudo de si 
mesmo, não é e ni'í.o fic:i senão o verdadeiro producto do arbi-
tra.rio, a. thcoria <lo <lc.~1Jotismo, pouco irn1101·ta que seja 
applicada, por uma as,;cmblé11 popular ou por um monarcha 
ah.soluto. Admit.tir tal tlworia é para. o individuo uma traição 
para comsi!(o mesmo e para com 8eu de,;tíno, um suicídio 
morah (1 ). 

IIobbe.~, entretanto, interpreta. o ilircito como a expres• 
-:;iio da vonta<lc 110 soberano. E' it concepção autocra.ti<'a do 
direit.o. Isto \'eremo:;i depois. 

Extraordinaria semelhança. com o . .; princípios de Hobbes, 
tem, no qur. diz respeito â intni~:fo do direito, o systema ue 
~pínnza, com esta dilferença.: 11ue :-{pinoz.11 i1ão 1; <'mpirico, 
mas racionalista. O ant.llt' d,L /•,'//rica ctfoctivamentc foi r1ucm 
ta! vt•z (•om mai;; ri'.!or foz a :ip11licai.-ão <Ío methoilo dc1luctivo 
e racionalí:--ta. Basta. con-;iilerar que aclopton o mcthodo ·g-eo• 
ml'lricu ua:1:rna ohr:t" fllnr!amcntal, :i: Bthim, partindo de dofi-
nii,:õ0s. l'~tabelecendo axiomas e desenvolw'n1!0 em seguida a 
::ma thiutrina • cm t.hcun•mas, scholios, ·eorollarios, cte . . Ma,;;, 
pon<lo-de parte _esta dísti11c,_;,1o quanto ,,o mdlw<io, os i;eu~ 
pdncipios, q11anto ;i noi,:ão do direito e da. onlem civil, são, 
no fundo, os nwsmos <lc Hobbl',. 'l'a111l.J1;m ~pinozu.· a,dmitte, 
anteriormcok • ;i onkm civil, o Psta,ln 1ic 11at.nrrz,1, e n'e::itc a 
lei é a forço.. \' :\ !flierrn, uíz ollc, ,: o estudo normal da natÜ· 
reza.·. E' ur0<L afJirma\·,i.o !]_ ue de ~faistrc cita eorri parti• 
cular interesse. ~ia:,:;, aiL'!D da lei <la nat1Lreza, ha. • a lei <la 
razão, e 1; por clfoito • d'esta !]_11e se e,.;talielece o. ordem civil 
(1ue ~pino1.a • explica nas me:--:rnll,.-.; 1:ontli,;õcs que Hobbes, 
como o re:--nltado de um r·ontracto. 

Jla.s o mais notavel reprc.~entante da, theorfa do con• 
tra.cto social foj sem ri11Yida i{oassean, que veio um seculo 
depois de Hu\.Jbes e ~piuoza. E.~tcs sfro pensa1loro,; do secu\o 
XYil. Hunsseau Yeio no seeulo XVIII e foi um dos mais 
notaveis representantes d'cssa litteratura de liHcs pensatlores 

(lj Espírito clu Difcitu ram,mo--livr. 11 -1.• parte, tit. II. 
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a que pertencem Voltaire, lfontesquieu, d'Holbach e tantos 
outros;' que te,'e a sua organização definitiva na pllilosophia 
materialista da Encyclopedia, e foi, corno se sabe, a causa 
primordial da revolução qué explodiu mn 89 na !!'rança, 
convulsionando o muudo. Rousseau pertence a esta cohorte 
de pensadores revolucionarias e foi talvez, entre todos, ó que 
exerceu maior influencia. sobre a revolução. «Nem ha que 
cogitar de escola a proposito de Rousseau. Esta· escola, diz 
,Jânet, P a revolução toda inteira». 

A doutrina política de Rousseau é exposta em duas 
<>bras • principaes: Discours sur l'inegalité des conditions, 
obra corôa.da pela Academi;i de Dijon (17 53), e o. Contrat 
sociale ( 17 62 ). Na primeira .'Rousseau faz a critica da socie-
dade e procura mostrar qt1e tudo se mostrava, no seu tempo, 
mau e irnprestavel, na ordem social e pc,litica, como na or-
dem moral, de o.nde resulta como consequencia necessaria que 
tudo deve ser reformado. Na segunda propôz um novo pla-
uo de organização soeial que devia ser mais tarde . o plano 
mesmo da· rcvoluçã.o. 

Ha.,· pois, na obra de Rousseau, por assim dizer, urna 
parte critica e· urna parte dogmática. Na parte critica se faz 
á analysc da obra tradicional, o.estudo das condições sociaes 
do momento; na parte dogmatica é apre.sentado o plano de 
rcfórma. Rousseau admitte com Hobbes o estado de natureza; 
mas o estado de natureza é para elle iuteiramente di'rerso: 
é um ·.estàdo de· iunocencia e liberdade. O homem vivia· en-
tão feliz e sein laços. Mas isto não bastava; era preciso gue 
.se' appl."oximasse' dos outros homens. D'esta approximação 
nasceu a· ·ordeni civil, jsto é, a organização social e com esta 
o· rcgimeo legal. B' o que .se expHca como • resultado de um 
cçmtracto. E' a mesma 'iMa de Hobbes; ó à mesma ídéa de 
Spinoza. Mas scudo os homens livres, esse contracto só se 
podia firmar por livre couscntimento; e· assim a lei qµe se 
devia estabelecer ·só pódc ser comprehendida como expressão 
da vontade de todos. E' o principio da soberania do povo: 
é a concepção democratica do direito. 

Procurando descrever a sociedade de seu témpo, Rous• 
seau observa qlle com o estabelecimento da ordem civil o 
homem veiu a porder, em vez· de lucrar. E' o que não se 
poderia deixar de reconhecer, vendo a desordem geral. Pa-
recia ao philosopho que o mundo fô!'a organizado por ma-
neira que roinava a maior desegualdade entre os homens, 
dominando acima de tudo a hypocrisfa e a injustiça.. A ver-



--86-

<l;:ulo é: que o homem jlÍ não tinha nem liberdar:le, nem inrio• 
cencia. A' e~oontaneidade e sincerida_dc do estado de natu-
reza suc~ederc1 um rngirnen de convonieneias e usurpações, 
.croscentlo cm propor.;õcs assombl'osas a lucta do,; interesses, 
lucbt ·que desenvolve o egoismo ? mata os. sentimento3 mais 
nobres do h 1mem. E'_ o que tudo se deve_ explicar como 
c_{feito tl:t irnporfeiçiio . das leis que nem haviam sido insti-
tnidas de confol'midallc com ,is condições da natureza, nem 
representavam a vontrulc g-eral. Rousseau cs:plica assim que 
a civili7,açã9 corrompei·a o homem, q1w ten~o, por livre de-
li\Jçração, constituidp um poder para defender seus dírnitos, 
terminara por se tornar o_scravo d'o.!'ll.e podei:. O homé1n de-
c:i.hira na sua dignidade, perderi nó se11 primitivo valor, a 
tal ponto qne o encarregado da tlil'ecçii.ó do poder, devendo 
ser apena,;_ um delegado tio povo, cm vertlatlc se tornara o 
nniQo sen_llor, podendo impôr como Jei -a todos a sua vontade, 
podend.o dispfH' da viela e propriedade de todos. Mas em pre-
c\~o _opp1'>r ao pod_er absolu_to do soberano que diz :-«o Es• 
ta_dó so_u cu>>:--, a soberania tl1.1 multitlfo rp.10 \Jrada om re-
volta :-((O E.~tado 80mos nós)). 

E' tl'e,,t,e morlo 'qup a doütrina de Jt')~S.:.eau se afigwa 
a m~itos corno o _grito de dOr de um povo escrnviz:Hlo; ·como 
t\m prote:;;to eoergico eont!'ª o despotismo decrepito; contra 
todo$ os privi!egim; que lsaem do direito commum; contra a 
.ortlem social q Ltc, dc~tacada <lo suas rn.izes natumes no povo, 
havia cahído um podridão; contra. toda. lima sociedade dc-
pi'.avàifa • que clfa ;eJner ligar ás leiR simples da natureza.- (1) 

Era pi'eciso., ppis, reag-ir contra este ,estado de. cQisa,s e 
fazer vo\tú o homem· e a societ~atlo á ordem natural, i;e.sta·• 
belecew)o o <lii'cit_o sobre a sua nnica fonte creadorn, que é 
a livr_e do homem, Quer dizer: era. _,preciso refórma;-, 
eui :~eu_i Jurnlamentos o_ .s-ystema _de orgaaizu.ç:\o social. I!'ui 
d'ahi <1ue nasc~u o pensamento da rcvolu1ã.o. 

As conscquencias d'essa doulrina na ordem .pratica todo· 
o mando conhece. O contrn,cto social d0 Rousseau :.tornou-se, 
por assfrn dizer, o tvang-elho da rqvoluçiio. rfürlo .o rrial cs~ 
t.;i.,ni em dflr como fundamento tlo direito a. v1mtade, , qua.utlo 
a, ver<lade é que o clireito .só póde ter .o seu fándamento no. 
m-i~o, o que eq_uivale .'..l. dizei': na ethica. 

(1) Ahrens-Direitv Natural-tomo I, cap. 111, -~ ·6.0 
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-Occupci•m~ aqui de Spinoza. e Rçii.Isseau, unicamente 
pela .an1:1logia que têm os ·seus principias .com a doutri.na ,çte 
Hobbes; não .porqu~ pertençam á direcção empiric~ .<\a _thoo-
ria do direito nat.llral. Pertencem, porémt rigorosamente .a ,esta, 
direcção Lo_cke e Hume. Sobre estes, porém, poucas -palavi:a13 
bastam, não só porque já veJD longo este estudo, como J)Qr~ 
que não ha aqui nenhuma dívorgencia grave a accentar1 -sen• 
do manti<las tls idéas capitae.s do systema. 

Locke. Este pertence como philosopho ao systema. de 
Bacon. Bacon fundara o empirismo; Lock;e tirou do i:impi• 
rismo ,o sensualismo. ·S aa p reocc_u pação • princip ai fi:lram não 
as scieucia.s mor11,es e politica.s, mas propria·mente a .meta-
physica. 

Não obs_tante, escreveu um ensaio especial sobr,e go-
verno civil, e a sua influencia foi extraordin11,ria. sobro os 
pensadoras r.evolucionarios do seculo XVIIl, «Ninguem ,teve 
maior influencia sohrc o seculo XVIII, diz Janet. Em me-
taphysica, Locke inspirou pelo Ensaio sobre o .entendimento 
humano o Tratado da8 sensações -e toda ·a philosophia em• 
pirica do seeulo .. Em religiiio, seu Tratad.o do christianismo 
racional foi ,;o Evangelho .de to.dos os livres pensadores _do· 
tempo. Em pedagogia, seu livro d'A Educação dâs creançµs 
ó o original do 1'.,'milio. Em politica, emfim. seu Em.aio .s~-
brP-o gpv.erno civil mµito serviu _a Montesquieu.e a Jean-Ja. 
cqnes Rousseau» (1). 

~iuanto ao .modo de. comprehender o diroito, Lock~ ,sé 
prende tambóm á-theoria do contracto social. lia tam:bcrn, 
segundo olle,' . um estado do natu-reza ; ,ruas· ao seu systema, 
.o, estauo de natureza é· comprchondi_tlo -por modo essencial-
mente diverso .do de Hobbes. Não sigp,ifica qqe o homem -té-
nha. .primeir.amente ;existido no estfLdo de natur.eza e .que .d'el\e 
tenha. s.ahido, depoi:,i. de haver egta~elecido a ordem ,civH: 
quet· dizer que, mesmo fazendo ,abstraeção da socio.d-:i.de .civil, 
ha sempre uma -0er.ta ordem de ·rnla:ções sociaes que ~xisto 
per força -da natui-eza mesma e. espontaneamente. O ostado de 
natur.eza ·não é, p'Jis, a selvageria; não é um esta.do _absolu· 
ta!l)ente sem leis, ou m·ais .prn~cisamente, .um estado em que 
a: força .seja a unica loi. E' a sociedade considerada fodopen-
dentemente das leis eivis e politicas, .mantendo~se só .pela. 

(1) Historie de la. science politique, Hvr. IV. cap. I{. • 
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sinccridrvle e pela fidelidade, p·cla disposição natural para a 
vida em cornmum. Faz-se· abst.racç1is do governo; Íaz-se abs-
tracção do poder. Não ha então na sociedade obrigações civis, 
mas nem por i::;to deixa de Inver obrigações natu.raes. (<Há 
urria lei de natureza anterior e superior a todas as leis sociaes, 
lei que governa as paixões individuaes, lei que é obrigato-
ria para toilos os homens. N'este estado primitivo, é verda-
de, todos são lines e eguaes; 'ma:s a liberdade para o homem 
não cunsi~te em· poder fazer tudo o que lhe convém, nem cm 
safüifazcr por todos os meios os seus desejos. Porque, sendo 
livres e eguaes, os homens, em todo o caso não se devem des-
truir nem escravizar uns aos outro:3. Isto -lhes é prohibido 
pela loi natural. Assim ha uma sociedade natural eritre os·ho-. 
mens, ·mesmo a!Íte.~· da· institui~·ão da sociedade cívil; e nada é 
mais differcnte do estado de natureza segundo Hobbes do 
que o ~stad9 de natureza segundo Locke: Seg-undo ó pri-
meiro,:o homem é livre de toda a ohrigaç:ío e investido de 
um direito universal qne, •. armando-o coritra todos. cgualmente 
arma a todos c01itru. si proprio. 'I'odos os principios da soeic'-
dtulc são,· poís, o .ctfoito dtt • convenção. Segundo Locke, ao 
contra'rio, estes principias se ligam :í naturoz:1 rnci,;'ma, • o· não 
haveriá socie(lade civil, so uão houvesse ao ·mesmo tempo 
uma. sociedade natural» (1 ) . 

.Em .política., Loekc, 'partindo ri\iá~ de idéai'i analogas, não 
oh.~t.aute, se eolloca em pü.~içã-o rfounet.ralmentc O[)posta á de 
Hobbes., Este ·se· il.pre;,;cmb. corno defensor e theorico <la moe 
na.1!chia absoluta. Sua politiea é, na maii'i rig-orósi accepçw eia 
palav~a, o que se poderia chamar a philo~mphia do despot'ismo. 

Locke, pelo contrH.rio, J'ai a. apologia da revolução de lü88, 
(l.tacantlo ·os despotas e defendeullo os llireito8 do povo. Se o 
homem entrn para. a eommnnhiío socin.1, não perde por i,-to. a 
li herdade. O seu fim é viver livremente e o fim do g-overno é 
garantir isso mesmo. A soberania pe,rtcncc ao povo, niio' ao 
priucipc. Este é ap,ma.s nm mandatario da nai,.:ão e l~ da na-
~ü.o qnc deriva fodo o seu poder; e as~im se abu,-a • da aucto-
duade para cxe.1·eor oppressão, quando f1 miss~o q.uc . -lhe foi 
conliada era tratar do bem <lo todos, então já não representa. 
a lei, m".i.s a força, e neste caso é cvídel!te que o povo tein 
direito de n.pcal-o do ,poder. Loeke concede ao povo o direito de 

(1) .Janet--obr, dt .. Hvr. IV, cap. U, 
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·in.'llllTeir,.iã.o. 'E:-itão já ahi as i1!(:as essonciaes .do Confrru!fco, iw~ 
cial. V i':-.so que t.o,;kc m <1.rca p rcci-~11.rncn te -a transi~.ão q I te 
Yae dei Hobhe~ pn.ra Ron~scan. 

H11,me. Hume é _,ceptieo. Pertence, como Lockó, á tú1.di~\ào 
ernpirica dos pensaclorcs ingle7,0s 'l ue s0 iuspfram no et1sii10 
de Bacon. Mas Loche tledu:do do.crnpiri;,mo ú0·Hacon o·scnsua• 
lismo, ,fando como unica fonte ao ·conhecimento a .sen. 
~;ação; Berkeley ded11zio o idca.lísmo, negando a· ex.ist(1ncia ·"d:i. 
materia; IIume deduziu o sccpticismo,. negando ào. rqesr:lO tem_-
po a materia e o espírito. Ora, de tl.Les negações não poderiam 
rcsu.Jtar affit·n1.wõcs positiv:1s lia ordem moral. 'fambem Hume 
trntando de deduzir a_ moral, se prende pifa á metaphy~ica q uc 
e\le proprio arruina, Jr.as a rima tradição ditferente. K á tradição 
dos rept:esentantes inglcz~s da. moral do sen Umento qye ellc 
directamente se prende. São Slrnftcsbury e llntchesson que o 
inspiram, vindo depois como pl'incipal h~prcsentantc do 8yste-
ma o grande economista Adn.m f:3mith, que foz da sym_i.,àthia 
o _principio de explicação para a Yida moral. 

Eis aqui, no essencial, a :que_ se reduz a p·h_ilosophia 
moritl de .Hu'me: J~' por instindo que nos elc,·,Hnos a conéc_pção 
do bem, e por comicgLiinte á compreliensiiq do nosso de\ter, isfo 
ê, á compreliensãO d'aqnillo qnc devemos fazer ou deixar de 
fazer. Este instincto noll impõe COJUO fim prop1;io, não exclu-
si.vamc1itc o nos,-o 11roprio IJem, mas o bem. de -' todos. 
A lei ni.il:i é, pois o amor de si, mas o amor da humanidade 
sendo. ,á.'lsim do c;imceito da humanidade (lu.únanity\ já acécs-
iií vel ao espírito de Hnme, · q11e. depende a ordem • moral. O 
amor, isto é.· o serttirminto que nos leva a q"t1erei" o bem ·dos 
outros'-tal é, pois, ft fonte rla vida moral. Este sentimento se 
revela pelo íntersse que nos desperta a sorte de nqsso~ .simi-
lhant0.;,. _Bem se comprchendc • qnc o espctacnl<.,_da_ dôr'no:! 
contrist<1 E' _tainbem um facto de observa,ção ordiuarja que 
go:iamos muitas vezes com· a ··alegria do.~ oú"tros. E' à esta 
ordem de facto que se liga a nóçãc dú dever, 'I'udo ist'o, 
pot'l~m, se deve explici).r como' obra, nãó da razão, mas do 
instincto. «A razão fria e desinteressada, diz Hnme, não: po1j~ 
ser um motivo de acção; ·ella não faz senão dirigir· a'. i'mpnl~ 
são recebida do appetitô ou _da inclinação». 

Considerado debaixo d'este ponto de vista, isto é, lig·an -· 
do a moral aos nossos appetites e instinctos, ás.nossas neces-
sidad~ organicas, Hume se inclina.·para a corrente ma'teria\istá. 
E' d·'este modo que olle esta.oelece como lei o sentimento.-dG-
amor, mas desenvolvendo.as :suas .idé.a.s, ·.termina por.ide.ntiticar 
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este sontimento ·. com o· principio da utilidade. E' certo· que a 
fai nãG deve estar na utilidade p·essoal do agente, mo.s na."utilidade 
geral. Isto torna mais sympathca a sua doutrina, mais humana, 
podemos dizer; mas a tendencia natural• do rncthodo ei:npirico 
para o materialismo, não tleixa de se fazer sentir. E' assim 
que partindo do sentimento, pat-tindo da lei do amor, não 
deixa de obedecer á iufluencia decisiva_;do methodo que o do-
mina, e termina por se deixar levar pelo principio da utilidade 
principio que ó 11,. nogação da lei do amor. 

V 

Direcção racionalista 

O primeiro representante da direcçãp racionalista, . na 
theoria_ do direito natural foi o proprio Hugo Grotius, o fun. 
dador do systema. A Hugo Grotius succedeu Puffendorff. A 
Puffendorff se seguiram r:t.'homasius, Loibnitz, -Wolf. 

Puffendorlf foi -apenas· um comment<'!,dor. e um interprete. 
D'elle· diz,. -com exageradq. rigor, o auctor de uma Philoso-
phia. ·ao direito, que tove a sua epocha de :predomínio, o se-
guinte_: «Puffen\iorlf, que r~C{lbeu a _herança de Grotius, ~em 
fazer a men<ir à.Iteração no 'fundo da doutrina, não -é, apesar 
du sua celebridade, senão. um pesado ·e indigesto compilador. 
Nenhuma idóa de conjuncçã"o; um gcnio divae-ador, que se 
es.agéra em diluir as pequooas qnestões em um inexgot.avél 
pala.vrorio: nonhuma intelligencia dos, antigos. e excesso dé 
citações pelo simples prazer de citar: taes são_ os defeitos de_ 
seu für.ro ( De jure. naturlf!.), symbolo_ do pedantismo e <la amo· 
fina;ção (ennui). l3erbeyrac, seu traductor, o enriquece , de 
notas inteiramente á maneira du mestre». (1) 

Stahl,_ em sua Ri8loria da Philosophia do Direito, julga 
com menos rigor um pensador que sem duvida merece,- pór 
seu esforço1 alguma consid_eração; e mais profundo e sin-
cero, reconbc.ce algum merito no autor dp De jure naturw 
(1672)·e do De officio ,hominis et civis (4.67°3) «Puffemlorff, 
diz-elle, passa por ter levado. mais -longe os principias -postos 
por Grotius, comp~etando assim ó systema fundado sobre a 
sociabilidade'. Se. se entende por isto q.qe -elle • conhçceu melhor 
estes principios e os pôde por isto applicar com ma.is rigor de 
logfoa, nada é ma~s falso. O rigorismo-de methotlo e a força 

lij Beliwe-Ph'ilosophie d~-D'roit -Prelace. 
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tlc dialectica .não. attingem n'ellc o me.<:;mc :g-ráo de perfeição 
que no proprio· Grotius. ..Mas u morito do Puffendorlf ó ter 
sabido por em obi·a os materiaes da etlümt. e da philmmphia do 
direito, dispondo-os segundo sna ordem natural e coonlenan-
do•os de uma maneira mais completa do qao havia sido aJl· 
teriormcnt(\ imprimindo· a::;sim • a doutrina de . Grot.ius um 
cunho mu.is pr'onuncia1l0 de methodo e de e~,1ctid:1o. A 1Jcrcs-
centemos a isto .que el!e cCJmprchcnde collocar o ramo da phi• 
losophia do direito em harmonia com a philosophia geral d_o 
seu tempo, tal como a tinha fundado Descartes ... Eg'ual-
mente se lhe deve reconhecer um merito em ter exami-
nado a fundo o que constitue a bas::i anthropologic:a do direi· 
to. . . r_rudo i:sto reunido lhe_ assegura um logar na historia 
da philosoph1à do direito • ( oii pelo menos na historia dá 
theoria do direito natural). Não seria permittido reconhecer, 
quanto ao fundo, • que tenha cont;ibaido para o progresso 
d 'essa thçoria:, Ellc restringe; cm vez de enlarg-ueeer, as vistas 
de Grotius ... Sacrifica resolt1tamcnte o laço com Deus e com 
3, revelação eh ristã., laço ,1 ue Grotius, ta-1 vez por inconseq aenci a, 
deixava subsistir; e, apesar d,1 opposiçào dos theologos, pro· 
clama a razão natural do homem como sendo a fonte corri-

• pléta da ve1;darlc moral, nma necessidade moral que prende 
Deus· mesmo; mas fundando-se sobre o facto de que Deus não 
poderia conservar o·s homens no mundo pllysieo de outro 
modo a" niio ser pelo instincto de soeiabilidade, yolta a mis~ 
tnrar 'completamerite as espheras do ·direito e da moral, sepa-
radas ·por Grotit1si Aind:t ·mais: Puffendorff transforma o ra-
m_o do puro direito, -fundado po1; Grotius, cm um ni.mo da 
philosophia mornl,, d:J: sciencia dos deveres . .Elle • não fórneceu 
·aliás nenhnm ·elemento novo para, a eonsti·aJção regular do 
i:;ystcma do direito nat1ll'al: N:1 nltima fórma que o direito na-
lu:ü veio a rcvestír sob Kant; reportam se todos a Grotius, 
IIobbes e 'rhomasius, ·mas não a ]fufi:endorff. O me1:ito prin-
cipal d'cste Ultimo consü,te antes . em ter concorrido,. poi· Sf,n 
mcthodo claro o facil de e:-. posição, para a propaganda da 
doutrina». (1) 

'l'homasius foi, ao coutrario, no tlizer de Stahl, um-po-
deroso promotof da ordem mol'!tl. ((Elle realisou no ramo do 
direito natural um prqgresso importante, accrescenta o mes-
mo a11ctor1 pela distrncção que propõe cutre o direito e a 

( l) Sthal-Hisloria do /'/;.i/o;opllia do Direito-liv, IlT.-secçã.o III.-
cap. II, 
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moral, a qual consiste no ,seg-u~nte: que as prescripçõss que 
têm por objeP,to assegurar n. pai do ser espiritual ou da cons• 
cieneia, excluem o constrangimento, em quanto as que se 
referem· á manutenção da ordem exte.rior têm uni caracter 
juridico forçosamente obrigatOrio». (1) . E' certo que não nos 
achamos aqui em face de uni facto inteiramente novo, porque 
esta distincção jà. • existia em Grotius mesmo : mas Thomasius 
a tornou mais clara._ e precisa. Póde-se • dizer que Grotius ha • 
via separado o direito da theologia; 'rhomasius o separou da 
moral. «Esta distincção, diz Boistel, se bem que percebida por 
alguns pliilosophos, mesmo na antiguidade, não foiseriamentedes-
en\·olvida; de maneira a· se tornar fecunda e ser utiliza.da .pela-
scíencia, senão na obrn de 'rhomasius (Fundarnenta.Jurys n_aturoi 
,,t gentium (1705): Elle· chama_ as obrigações de justiça, obri-
gações perfeitas, por serem armadas de um~ pod }rosa sancção 
que,· o m~is das vezes, P. eflicaz neste mundo; e os deveres do 
caridade são chamados obrigaçrws imperfeitas, exactalllente 
por lhes faltar esta sanéção.l> (2) -

Leibniz· liga a noção do direito á harmonia u·niversal que 
se deve explicar como um resultà 1lo da acçilo rtivina, 80bre o 
mundo. O direito nãq ó uma lei que Deus houvesse estabe-
lecido, ni-is apenas a harmonia mesma do mundo; con.sideratla. 
na espbcra partic-ular da ordem social e moraL O priacipio do 
direito j4 não se' 'funda simple'smenle no instiàcto da Rociabi!_i· 
dade, mas na id,1a.. do a.perfoiçoamonto. N'estc systcma poder· 
·se-ia ·estabelecer como critcrio rtc • conducta; é justo e a·eve ser 
~ssegiirailo • pela lei tudo o --que concorre par.a -9 aperfeiçoa• 
menta_ do homem; é injusto e deve ser prohibido tudo o que 
11rêjudica a csso apcrfoiçoa.mento. 

A éssa doutrin11 deu maior desenvolvimonto "\V ulf ,1ue 11_ 
a :5ystcmatisou e vulgarizou, fazendo a ápplicaçãó d'estes prin• 
éipios.ao conjuncto das instituições. ~Em Wolf, diz_ Sfahl, ap• 
pareêe unia maneira ~ifforcnte ile tratar o direito natural. Elle 
lranspo_rta· para· este dominio simplesmente o principio da phi-
iósophia· moral. Estb principio que Wolf de novo formula, o 
aperfeiçoamento do homem, ó para clle, ·eui· summa, a 'lei ou 
direito. da ·natureza e· o phílosopho faz a sua applicação atra-
vés de todos os' graus· da soc'iabiHdadc~ .• (3) 

(1) Obr. c[t. loc. cit. 
( 2) Boistel-Pliilosophie áu Droit-vol. I tit. II. 
( 3) Obr. cit'. -loc.1 cit. 
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O principio do aperfoiçu.:imento, tal como é. desenvo1vido 
por "\Volf, não fornece um critcri(, seguro pi:ira a di~tincção 
prccctlcntemen te eslabel8cida IJOl' Thoma.:-ius entre o direito 
e a -moral; de inannirn que n'ef;l:ii ~cntido-se IJO(fo dizrr que 
,v_olf retrográda, E' certo q1w elle não co1Ji'uude . o 
direito com a mol'al. Ao cont.ra.rió elnra.mcnte se lJNcebe por 
sua exposição que ha distincçào ontrn os deveres perfeitos, 
sujeifos ao const.ran;. imento, isto é, que devem. ser cnmpridõs 
forçosamente, e os ilcveres imperfeitos cn,io c\lm primt>nto não 
pode ser .imposto pela for~a- :\ías c;.;ta dístincção ·não tem 1ia 1füa 
don trí na a. m cs1 ua importa néi a, q 11 e na <l c rii110111,1.~i n.~ .. N: es~e 
ó o lacto decí1,ivo. o. facto que dtí a seu .;;ysternrt um cunpo 
particular. Em Wolf é um ,facto secundario e sem ak:an()e, 
accresceudo que \\Tolf não 1í0ssue, como 'l'lloma~ius, a clara 
compreheusiLo dos-caso,.., cm·11ue o. comprime_nto do dever deve 
ser imposto pela for~a, nem nos foi ncco nm meio se~rnro para 
distinguir os deveres pm'f'eitos uu deYercs de justiça dos 
deve-res i?nperfátvs 01t dercl'c::. de r.aridndc. • 

_Não se póde em rig-oi· dí 'er que ellc teuha trazido pare 
.a sciencia to direito, quanto ao.~ prillcipios, algum ~antigen-
te novo. Todavia é preciso reconhece!' que eoneoncu para o 
dosenvoh'imento <lu methodo .. rramhem no • seu :-.y.stema é a 
demoustra~1ão que constitne o fo11do e a essencia de. tudo. Isto 
:tem os seus incom:enienks, porq11c, udoptando o methodo dos 
axiomas e das con.~e(]uencias, 0xvo11do as ~.uas 1lr-11trin:is, por 
assiin dizer, ein forma mathemaillica, está contiuuamente a. 
repetir 11,s mesmas formulas o a lll'Plo11ga1-dedui;ües .succe~,;i-
vas, sempre na mesma ordem, .~eu,pre nos mesmos termos; por 
maneirn que a sua exvosi~·ão é de nma monotonia <lcsespera-
radora. F;' o q_tle faz (}lle os sem;i ll'atados • sejam ho.ie consi-
<leni<los como il!egiveis. Não obstante, é corto qU:e niuguem ,antes 
de Kant, <lell maior <le.senvo!vimeuto ao princip10' rnciomi.\ista, 
·isto na ordem jaridica, ; dcv,cndo~.1;c: reconhecer cm ·w olf, no 
dizer de Stahl, o merito de ha.Yer .]evado Kant ri, fazer d'este 
principio um principio vcrdndcramrnte scicntifico. 

rl'emos até ar1ui cxgottado a lis lct dos chama.dos doutores 
do direito natural. Poderiamos rn•·ndonar muitos outros, por-
que cada um dos auctores até aqui estudados teve os seus disci-
·pulos e continuadc.res, bem• romo os .seus ad vernu'ios. 'J'homa-
sius, por exemplo, foz escola, e aos seus p'rincipios se 
lig-arn Gunding, Gcrhard, Flcisc:her, etc. A Wolf ligam-se 
Daries, Hovfner. rranto Darie.s, cu:n0 Hopfner, em especial este 
ultimo, insistem ~obre a <li.stinc~:ão entre o direito e • a moral; e 



sob-este póntb 1le vista refornrnrain o ~yste·ma de Wolf,· fazen-
do•o voltai' ao ponto de vista dc'l'homa.~ili.-,.Set.ia; • porem, .inntil 
c:taminar os principio;; de cada nm d'ei;tes ,u:1ctores. Tcriarnos 
d0 entrê.Lr n'um dcdalo intinito de µequenas v,aria\:ões•e 1111anças 
intcrmioaveis. ,Efol'ia fatigaole o trahalho, mas. mm resultado 
o esforço, porque nenhuma idéa nova apparece capaz. de faZer 
progredir a scicncia. Para conhecer, entretanto, ern sen~ fan-
dammtos. ·ou pelo menos, em sttri:s idéas capitaes, ·n. theó1'ia 
do. di-rdto natural. basta indie:ir os ·auctores que rep.resentain 
u.s posiçõJ,:; decisivas: H,,~ . .,ta. ag"ora considerar essa theoria na 
philosophia uc Kant. 

A noç($o do direito natural na doutrina de Kant 

K:t.nt reprc.~eJ1ta .ua theoria do direito natural o ponto 
1}1Umfüánte do· systeina. R' uma ·si-tua~ã.o : co1npan1,,iel :í. de 
,':-lpino;r,a. com -rda,;ão ;i philo3Qph ia dogm,Ltica. Spinoza· 'tirou 
do do_,;rnatis!no 9 inonism~, consolidando as í<léas· :Q"eraes da 
phi!Qsophi.a anterior, cajus ba.:ies haviam sido la1wadas por 
Bae(m e Descarte.::;, !'1.Jduziolio a um conjuncto .-,y::;tematier:r ·a 
obra ·do· pén~mmento na ori.lem C3peeutath1a.; Pois ··bem·: a 
rne.-;ma coisa .foz· Ka11t, • cQrn relação· á• tl1eoria 1lo direito na~ 
tural,. na ordem pratica : co1nplctoL1 e de.~én volveu a obrn, d.e 
Grotíus;, de11 urna base pllilo,,ophíca, mrús <lo que -isto,· tmn• 
scenÚimta.l, 1ís .iriducç,õc., do j-ll.rista, collocando no -mecanisruo 
,iné.srno da mziio o fund-à11ienlo da lei q11e se impi'ic·eonio .. ne-
eo~sidad9 da nat11rcz1t: numa p,tlavra : explicou eo1ho um iin~ 
pemtivo cate,qorico o principifl de -que silo deduzidas as leis 
dá conducta;. iinperatioo 11 ue é o funilame11to do rnunrto rr:iimil, 
na~ mesmas comliçõe;:; que o .e~pa,,;.o e o tempo· silo o fun-
dàmcuto do mundo lia intuição. 

L,ito não dei;.;a de ter certa extrn,uhew, bem ct:imjJrehen-
uída á posí~ão de JCn.nt na mnrelm do pensamento.·, Sahc-:-,e 
que J(ant se apresenta na. hh,toril do peMameilto moderno 
eomo o demolidor do Llogmatisrno : é a sig-nitirnçiio• (\a· plii• 
losophia critica. Orn, como se explica que, sendo o -derüoh-
dor da philosophia dogmatica, isto é, da philosophia fundad1t 
.por Ha.co!l e Descartes e levad:1 á:-; suas ultim.as·consequencias 
por 8pinqza, Leibnitz, Wolf, possa, não obstante, o :aucto:r ua 
Critica, da ra,i<io pura ser considerado• como aq·uelle ·que elo· 
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Vou a seu mais alto grau d'e pc!'fciçào ttma theol'ia que ê 
comprebendidu. •e jm,tamente deve ser cxp-J,ica.rla como a re~ 
pei•cus~ào, ,rn. 01:dem pn~lica, d'..i.quBHa mesma. ·philosophia 
dogmatica '? }fois daramci1tc; Como se explica. ·di1e Kantseja 
aa mesmo tempo o critico ·e demolidor do· dog1natis1po e o 
philosopho e consolidador: datlleoria rio: direito nat.11 rn.J., ,quando 
esfa é a conscqucncía piatica e a obra. mais dcci~iva d'àquel~e? 
Pois então· póde -sér estabelecido na, ordem prn.tka aqtiillo 
1i1csmo. que ,i desmoronado na ord-em especulafr,ia'·? N'uina. 
palavra: deve estar a ·acção cm cohtradicção com .o pensa~ 
mento? 

'J1udo facilmente se •explica reconhecendo-se que a phi• 
\osophia de ·Kant se acha viciada por urnà Gontradieç'ã°o ra-
dical, por uma antinomia.. insanavol. Sabc~s~ r1 nc , Kant tein 
especial predilecção Jielas • anti11ornias. E'· uma: fia.rticufari-
dade da di11\ectica dos scepticos. lla as ari'tuio1n·ias dá razão 
pura (çriticf!. da cosmologia); ha os pqraloqisrnos da tazãb 
pura (critic_a da psyohologia); e ha o, idéal· da rn.z:1o i)ura (cri-
tica da. thcologia. rn.cional). São e~ í:qenc~a.s a.b8tractas da raião 
em cont.ra11icção com as·1 con<li'cçõcs inti:iitiv,is do --pensamento; 
necessidades que não potlem ser' ju ,ti ficadas cm fot·o rf:t ·orga-
nização; aspira<;õc:i que não podem ser safüfeita., tio:;; limites 
da ex pericncia. 

O resultado d lesse-,phuio syskmatico da critica, h_em se 
sabe1 foi o desmo.ramento da mctaphysica dogm;11 irn .- rir vendo 

.Jimitar-se todas ;is nossas aspirn.çõcs cognitivas uukarneritc :a 
isto: l 0 , ,ao estudo das condições mathemaíic~s; 2°, ao estudo 
(las condições .dynamiêás da· natureza. O que qner dizer que 
só ha d11as ordeus !egitirru1.s du .conl1ecimento : •a matliemat\ca 
e·,as sciencias da ·.natureza. 

Vcr.Hica-lle •assirri que o critici~mo se rcsol_vc,.em ·scepti-
cismci. As soluçõe8 da critica de·· Kant são de Indo -negativas, 
senão em absoluto, ·pelo menos, reL1tivamentc, !~'·o ponto de 
contacto entre o criticismo e ú posit..ivismo, tlll1, li.mitil.ndo ·\tS 
forças da razão, sob o ponto de Yi~tfL subjecti\·o, outro 8ob 
p ponto da vista. objecti,·o, ambos. negando cm lHtrle o cohhe-
ciménto, e por conseguinte rcnoranJló o :~ceptícismo, como tudo 
já- foi· devidamente explicado em outro ponto. (Finalidade ·do 
mundo, H." parte·: O rnunl\o com o :acti vida de in te ii ec tnal liv. I, 
.caps. VIH, lX. e X). Vimos r1uc o criticismo é a forma objecti-
va d'es;;a tito aprei;oada theGri:i rl:1. relatividalie do conheci~ 
nieuto que não é senão uma r,::irotlucçã.o da .critica radical 
que já ·em. outra phnsc àa historia foi um t.w poderoso fos-
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trumento de demolição na mão dos scepticos gregos. E' ·o 
.mesmo ·espirita de duvida, é o mesmo systema de noga1;ihs. 
Trata-se,' pois, evidentemente do scepticismo. Neni póde f.!Ol' 
por outra fórma comprehendida e interpretada. a philosophia 
,positiva de Angusto .Comte e, de modo mais decisivo aimlii, 
a philosophia critica· de Kant. Mas, o scepticismo, theoria q uo 
~e funda Ilª duvida; o scepticismo, systoma qne se resolve mn 
soluções negativas, é impotente· para fazer a dedução das leis 
da condu~ta, e por conseguinte inca.paz de explicar a orde1ó 
moral e juridiea o fornecer o principio da. organização social. 
E isto porqne as lc_is da conducta só podem ser deduzida~ por 
-lima concepção faeioiial da natureza, coisa g_ue o sceptieismo 
considera impossivel. Demais, a ordem m·oral e juridica · se 
deve fundar sobre affirmações e não sobre negaçõe.:'i; e o sccpti· 
cismo ·não consegue elevar-se a a.ffirmações posit.ivas e mes1no 
em sua fôrma mais nulica\ e systematica (soµhistica) confunde 
.a: affi rrnação co.m a negação. Sabe-se que 05 s<,ph~stas consi. 
deram como ·egualmente legitimas, áeêrca. de '!ualqner proble-
-nia, . ao .mes1no tempo a soluçã.o ·positiva· e a solução neg-ati • 
va,, o .sim e o não. (1) E:neta1ito é ce11n que Kant e na.:; 
lilesma.s conrliçücs· AuQ"usto Com te tinham principalmente por· 
fim a ordem ,moral. E' uma particularidade _commum _a. totlos 
os gran~!:!!:l .pltilo.;;opho~. ~,oi a preoé11pa~ão de 8pinoza1 a tal 
-ponto ·qne den li:sua obra fundamental, áquclla. em quo expuz 
as linh~s·. geraes. tlb seu systema philosophico, o titulo 'tlc 
Ethica; ·o que quer dizer o seguinte: g_ue se cogitava do uma 
soluç~o para o problema do mundo, era un~ca.mente como meio 
para fazer a ded11ção das leis da conducta. Mas no caso . de 
Kant e Augástó Com te dá-se uma-grave complicação: é ql!e 
ambos eram scepticm; quanto ;i, solução do prpblema do· mun-
do; e n'e;;tc càso _como podiam tirar de seü:s princípios uma 
solução para o problerua moral? O caso é serio e as diffi-

1( 1) A sopli í~tica ê ~ssen cialmente <l istiucta do scep: icisrno. A prim~ira ne1;a 
por syst~ ma; o ser:uudo ,Ju vi .ia por i mpo.siç:to <la •·on,cíencia. Mas amhos se 
pr~ndem por multiplos loç,)s e devem ser con,i,leraJo.~ como ,.lois nioto ,nto; ne-
.ce,sai'i.>s e íne,•itavei,; de uma '" e me.srna -di,po;içlo do cspirit.>. Isto, pé,ndo de 
parte a má fé q ue-,c" ra~terita a sn1íh i~tica; mas ·entre os sophi{tas, alg,ins negam 
·nao de má fê e por sysrema, mas, c,n verdade. porque n:\o comprehendem ou nâo 
acreditam; e e;,tes não são proprjamente sophista.s, mas sceplicos. E', pois, dilli-
cil dj,e~ onde' terrl)ina a ·su_phistica e onde começa o scepticismo, podendo-se 
admiHir GUe ~ã,r du;1s mo,lalidades diflerentes de unia só e mesma disposição do 
espirito: Uma 'fórma_ /:Om.mum puderia ser adaptada: o P.spirito critico. -Este então 
1er-ia dc,is rr.oinérit,;,s:. a, neg~ção (',ophistica) e a du ~ida ( sceplicismo )-



culcladcs são realmente considerave_i~. A solução dos proble.• 
IJ1aS da ordem pratica só se pó de · com prehendcr em a;nalogia 
com a sol11ção <los problemas correspondentes na o:rd~m es-
peculatirn. Uma coisa se µeve explicar como repercussão ou 
correspondencia immediata _da outi-a. E' o que se poderia ex-
primir de modo mais claro, reduzipdo· tudo à. esta simp{~ 
fórmula :-:-dize-me como comprehendcs a natureza é eu)e di-
rei qual a noção que tens do teu dever. Mas Kà.nt e A'ugµs~ 
to Comte apresentam quanto ao problema do mundo_. soluções 
negativas : são, pois, scepticos na orden.1 especulati'\,'.a; consi~ 
deram im possi v e! o coii hecimen to das coisas • como' el13.$. são 
em si; e d'estf:l modo, segundo o cspirito de seus priricjpios, o 
homem não conhe(Je a nat1freza, u·em tão pouco· se conJ:iecê a 
si mesmo. Mas n'este ca.:io como poderá elevar-se· á compre-
hcnsiio do seu dever; como poderá fazei·. a <ie<lucção. das ·_leis 
da cond_ucta? E' o que parecia.irnpo_ssivel. Entretanto us dois 
grandes representantes da theoria ·da relatividade não _se jul-
g-am embaraçados, e se bem que se liguem . ao scepticü;mo na 
ortlen1 e::ipcculativa, apregoando-se como demolidóres da: ·phi 
losophia dog-matica, todavia não se jur'gam incompatiuilizados 
para faz.êr a deducção das leis da couduta, e pn;tentlem a_mbos 
apresentar .umn. 80\ução positiva :-:ohl'e o problema moral: Mas 
para isto, por in·~ow,cq uencla 11 a_tnral e iriov ita vel, são forçá~ 
tlos a se lig'ar de nóvo ao <log-mati.;;mo; -com · esta ~itf~rença: 
que Kant .~e liga ao dog-ruatls:no t!1cologico,· e Aug'usto Comtc, 
ao dogmatismo'.inateria!ista, E' assim que Kant recusa,. pela 
criticU: da n1 zão pura, a 1li~ologia racional. mas· é. forçado à 
a<loptar,. pela critica da ra;i;ào pratica, ·â theología moral. De 
maneira· que é .s0u -o ponto. vista· theologico que devem ser, 
no seu systema, interpretadas • :ª leis do· mundo mor~/ E' 
assim que Augusto Comte, tendo su.sten_tado no systema: 'sci-
entifico o principio da -relatividade do couhecimo·nto, se· põe, 
entretanto, cm contrn.dic~ão com este principio 110 systema socio-
)og-ico, re,;; taLelccendo ahi a idéa do absoluto .. Isto, de _facto, 
é inconiestavel; como já ti:,; sentir em outra parte (Finalidade, 
parte cit. liv. cit. 1 cap.· VIHJ, uma vez que Comte tudo 
explica na ordem moral, como na ordem da natnrezà., • po1· 
acção das leis naturaes. Qra, estas são immutaveis e eternas. 
J sto quer dizer : são ab::;o I u tas. -Logo desa pparéce ahi pol' com-
pleto o caracter relativo <fa doutrina. O positivismo deixa de 
ser simplesmente relativismo e se transforma em naturalismo, 
identificando a ordem moral com a ordem da natureza: é uma 
solução materialista do prol:ileina m01·al, 



Deixemos, poré!T!', de parte -por emquanto o sy13tema de 
Augusto Comte, e Gon.~ideremos em especial a. philo1.i"ophia 
Iilor~l dA Kant. 

D'este ponto já. me occupei tractando da. philosophia. 
como activida.dA pcrmanef).to do espirita humano; (F'inalidad~, 
1' p_a.rte, cap. XID e aqui me limito a reproduzir as idéas 
já a.Ili dP.Ren vql vidas. 

Peh critic~ da razão pura, lCant considera impossível 
torla o quti,\quer noção sobre Deus, S(mdo vãos e· atisoluta-
mento improcedentes todo$ o.; argtJmentos com que · se tem 
proc111'ado provar _sua. ex.i.stencia.. Mas para.: }(aat, alé1]! _ (la 
razão pur,i, ha n,, vícla do espirita outra coisa --a-·que "el1e c_lá 
o nome de ra;,;ão. pratica, qtie tipnbém c.one9rre ou pelo me-
noR doye eonco.rr.ér para o TI().iiSO eouheciruento. Nisio· e:stá, 
como é fa~il de vér, a tr~nsiçã.o da theoria para; a.. pratica. ·,ori 
n;i_a\s prccisa_mentc, da espcei1laçã.o para a. vida real, Pofa 
.bem : -o .qµe foi _ rl(lstruido pela critic;i, da 1:~zão pur!l, de 
novo é 1~estabeleçid1:> pela. critica da. razão p'ratica, det.tuziud6-
se da primP,ira. à impossibilidade. e da -seg-und;i. a noçessiclfl,de 
dá éx.ístencia de Deus. De maneira- qqe Deus n~!.' c~i:sto; 
mas a .cn:nça. em sua. existencia se impõe com9 uma • neces, 
s1datle. da ordem moral, pelo quE? não ha, nqm póde ·haver 
uma theologia racionai, mas ha, nem póde deix.n.r de . haver 
uma theologia moral. 

Eis aqni, .cm rapida syu~hese, como Kant chegou a 
.semelhante d9q~cção: Em primeiro Jogar é p.rati'co o que é 
po!';sivel por liberdade ( 1), sendo y1rn é pelo. prioéipio da li~ 
berdade g_ue ,;e ton\a poi;sivel a· ~xistcncitt do mun_do mon;i:1. 
Or-a, liberdade suppõe poder-ou.JLcção, e poder ou acção .u.cve 
estar subordinado o princi1iios: il'ahi a. lei mori_l.l, ,ou mais 
precisamente, o iq:iperativo categ-orico-que não é uma lei u._a: 
natureza pei !~ecanicíl-)1 ma,; uma lei subjectiv& ou a priori;. 
Eis ag_ui em proprios termos como Kant faz a: çl.cu.ucç~Q: do 
principio da libt1ru.ade: « Um arbitrio é ~implesTQente {l,nirnal 
(arbitrium úrUtum), quando não póde ser determinado senão. 
por fontes sorisiveis, istq é, patholo_qicamente; Mas o ;ú_bitrfo 
que pôde ser u.etcrminado iriclependen1,emente ue moveis sen-
siveis, pçir con~eg·uinte, por cc1,usas motoras que ·não podem 
ser i:epresentau.as senão pela ra.ztlo, chama-~e· liv_re ·(];J"bitrio 

( 1) Kant-M ethodologia -~ap. II, secção I 



(liberurn ;arbitriutii), e tllrio @ que a elle se liga prjµ, 
cipio, ou. conspquencia • chama se pratico A ·libcrdo,q~ ,pr/k 
tica póde ser, -provaq:i. .pela expei'i,mcia;, porque o que attráe, 
isto é, o .que affecta irnrnediatamente os -sentidos, •nàci .en-
cerra tudo o que datcnnina o arbítrio huma:uo;_ porque 
nós • temos, demais, o poder <lc vencer as ·impr:c;;sõe~ fei-
tas, sobre nossa faculdade n.p,petitiva sensi:v_el, repl'e~en• 
ta.ndo,nos o que nos é util ou olfensiro, mesmo de nm::i, 
manei1·a re.mota. Ora, estn.s reflexões sobre o que é d~sej~vp_l 
em rcbiçíio ·a touo o nosso csto.do1 isto é, sobre o que bom· 
e util, 1:epoisam sobl'e a razfo. A razão prescreve, pois, t;i,m.; 
hem leis que sã() imperativa8, isto é, as l~is objeetiyas d!!,· Ih 
bcrdó..de, • que prodamam 0 que deve sr;r feito, ~omq-uanto 
-Útlve:z. não o -seja sempre, e se <lisfingucm assim da:-; lc_i$ dq. 
,nalu:rera ou leis physicas que tratam sómente do ryw: _aç_0_1~, 
.tece; o quo faz que sejam elrnmadas leis praticas». (1) Kr1.11t. 
ins'inúa em ::;eguida quo estas l61S e a propria rnz.ão que ili 
·prcsc1:eve, por suo. vez, riodem s.er <lctenninada.s por 011tnis 
ilifluéncias rcmotª'~' liga!1do-sc a.o encauciamento universal, por 
maneira. ·11ue o qne se chama hbcrdade em relação á.s ímpül~ 
sões~ sensi-v~is, poderia fambém chQmar-sc n~tiireza cm v~la~ 
ção a causas cfficicntes . mais elevada~ e.• mais remotas, 
.isto,· no sen entender, não tem nenhum. íntcressc·para o_ ,ponto 
de v.ista '. pr:1ticó, ;:.:sendo 11 ue iiq qi • o i;i ne importa é unicatM.r:i l.!:l 
à regra de .c'un.dur.:ta._. Debaix·o !faquclle ·ponto de -vista tcrja, 
,mos. a negação· u:.i 1-iherdade tra1isecnde'1jtal, i.:;to é,· da lib.m:~ 
dade como pi'incipío :.de-t'aus:1ção. Este principio µodoria, de 
cer:to .-modo,.·· coneiJ,\ar-ic co1n o 1leter~ni11ismo, fouitanclo•so o 
deterniipismo ao mundo. <los pheuumr.nos t:ra.nspor-1ando•sé a 

•libel'dade para o murjdo d:i. • .coi~a cní .. ~i. , .l?ci a. ~9h1çao <}e 
Schopcnha.ner. Mas, _scnrlo .a. coisa' em . . ~·i; uin,:conc•.eito p1;tr[1..-
mcn'te negativo, pelo m!Ú10,-:; _no sy;;têrn:t· .de.: ~n;nt., (•_1tiem de 
wr que a lihenlade se resolve crri inéra pJi;ültasia, Ma,i; o 
q lle se considera :aqui é, não a liberdade ·tro.nsccnd~nl~J, ;mas 
apen~s a, libc1:dade pratica. Por .-isto não, resultam d'ahi. di{ -
ficuldadcs pal'n. o ponto de vi.~ta de Kant, porque .a rnzào 
fomece, d-:, facto, meios ao ho,!llcm . para. apreciar· o qne lhe 
é util ou otfensivo, de murlp a poder comprehcnder o que .deve 
fazer. E' precisamente -n'óste . poder uc apreciação sobi'c o 
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valor da..s ac_~-ões, o n soll ro . o -:al or dos motivos determ inantcs 
da; nossa vontade, 11 lH', con,;í.~ic a liherd:1do; e sem c;;tc prin-
.ci1Jio seria inex:plicaYcl a ordem rnornl, pois não se comprc-
hende por ontra fórma como a raião nos pod_esse impôr fois 
imperativas. 

A liberdade é, pois, o priu1ciro postul:tdo da· moral.-O 
segundo é a immortaliclade, _porque se é nossa obrigação tra-
balhar pela lei moral, assim procechndo, necessa1famente de-
vemos ter a persuasão de que promovemos o nos;io proprio 
.melhoramento, de que trabttlhamos pelo nosso p1·oprio llem; 
e devendo .ser. este illimita.do, por certo não· deverá terminar 
n'este muncl'.'. 

D' isto, ·res n ltll. que :1 1 ei m.orn I pó de ser form til ada n 'estes 
termos :-Cumpre o teu dcYer para· sere8 feliz. Ma.; se de-
pende de nós o cumprimet1to de . nosso dever, o mesmo hito 
se póde clií:r:r (\a folicirl.1de <J. uc depende das circ11msta.néias 
exteriores . () da ·vontade rlos outros homens . .N'cstas condições. 
para que não seja uma chimerá a lei n]oral, é necessario que 
exhta :nm sobcrn,t10 bem pelo qual se realize, a_ harmonia da 
virtude• e d:1 felidch11lc. D'ahi u1na vont:u!IJ superior A--natll• 
reza e fü.>s oafros homens, hto é, Dcns; tcrêeiro postulado da 
m·oral. 

Kant oxplic:1-se as,;im: «'l'odo o· homem deve ,esperar a 
felicidádc na mestn11 prüpor,;ão qúe se torna digno d'el!a por 
sua condacta; <lo onde se .seg-1ie q1rc o system::1, da mora\idàde 
esta esfrcitúnente lig-,Hlo, mas sómente na idén da razã.o pura, 
com o systema da felicidade. Ora. em um mundo intel]igivel, 
isto éi no mundo moral ern cajoi conceito fazemos abstração 
do todos os obstaculos á moralidade, tal systema· de felicidade, 
proporcionalmente ligado com a. mornlin.a.d~, pôde :ser· concê-
bido, mesmo como rrncessario1 • porque. :1 .JiberJarle, em parte 
ex.cita.da; em p:i.rte retida por leis moraes; seria ella. p_rcipria. 
a causa da. frl icida.de geral. Por conseguinte, os seres racionae8 
sci'iam, ,êlles propl'i9s, auctores ·de seu bem-estar eon~t:iute e, 
ao· me,,;!nO teri1 po, do bem-estar dos outros. M[l.s este :.-'ystema 
de uma virtude que é em si me;;ma_ sua recompensa, na.o é 
soniio .. e.ma idéá .cuja exect1i:ifo repoisa sobre a condição de 
que .cada um cumpra o soa dever,· isto ó, que todas as acções 
1los seres. racinaes .~e oporem como se resultass·em -dP, urpa. 
vontade suprema ·que encerrase cm si fodus os arbitres pri~ 
ya<los. Mas_ -a obriga,;iio da lei moral, sendo válida para todo 
o uRo da liberdade, comquanto antros não se gniem conforme 
esta lei, então nem a natureza das coisas do niuudo, uem a 
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causalidade das acções· mesmas e <ie sua relação com a mora-
lidade, determiuam ·a maueira porque :-uas co'nsequencias se 
1'elacionà'm com a felicidade; e a união necessnría de que· se 
tratou, a da esperança de ser feliz co'm a tend~nria infatig}l~ 
vel a se tornar digno da felicidade, não. póde ser conhecida; 
pondo-se em principio sómente a natureza : não se póde, 110 
tlontrario, e-,peral-a, senão admittindo uma razão suprema,·que 
ordena segundo as ·leis moraes, ao mesmo tempo que· é. reco-
nhecida ,como causa da natureza.>, (1) 

A essa raiá-O suprema .chama Kant o -idéal do sobera.no 
bem; ·por onde se vê, ·não é ainda. aqui senãb ·um :idéal da 
razão, isto é, a concepção d.e um ser-· perfeito qne possa sàt-
vir como modelo para as n,Jssa.s acções, mas a que ·não ·cor-
respond~· nenhuma existencia objectiva; ·a categoria do ·idéa,l, 
no dizer de Renan; o idéal de perfeição que se tórna1ia im-
perfeito • se adquirisse realidadl', no . dizer de V aéherot. E 
tanto assim é, que as leis moraes não devem ser cumpridas 
porque se deva. súppor que emanam da vontade de Deus; 'âo 
contrario é ·partindo de .sna necessidade pratica interna, q1ie 
se concebe Deus, que se chega á supposição de uma, cati&a 
subsistente por si mesma ou de um sabia regulado'r do mundo. 
Mas não podemos consider~l-as como fortuitas e emanadas· de 
uma vontade qualquer, sobretudo de uma vontade de q"ue"Iião 
.se póde formar nenhum· conceito. Eni uma palavra: não de-
vemos cumpiir as leis moraes, porque emanem da vontade 
de Deus; más. ao contrario, devemos considerai-as como ema-
nadas da • vontáde de Deus, por isto mesmo que somos a ellas 
ohrigadós' por· exigencia ou imposição interna. 

Oetertninado por esta fórma o ponto de vista de Kant, 
cumpre agora verificar q uai o destino que vciu a ter; seg1ir1do 
os· sous princípios, ·à theoria do direito natura.!. ,Já ficou:accêo-
tli~do que Kant elevou essa theoria a seu mais. alto .gran ·qe 
perfeição. O-facto· é de teconhe~imento gcm1.1,· nein ha diver-
gcacia entre· os historiadores ,e críticos. E' o que não nos sará 
diffi.cil documentar. «Emquanto os philosophos francezes se 
s_erviam d,!Íirazão para criticar a sociedade, a religião e a pôlitica 
diz-,Ja,net, Kant; mais atrevido que todos, sa pn>pôz a criticar a. 
razão mesma: empresa admil'avel que elle levou a seu fim, 
não sem erros e dasfallecirnentos, é ce1io, mas em todo o c~o 

( 1) Kant-0\Jr. cit. cap. II, seq;ão IL 
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com, Ul)la firmeza tle pensamento e mn:1 nlcvaçfi.o d'altna que 
1·aramente ae encontram no me$rn o pensadór. )> (: ) <( O que ca • 
racteriza a obra de Kant, acerescen tn, ,fa11'1t, é ter ligado a poljtiç~ 
ao direito· e o dire_ito á morn:l. .. De Socrntes a Kant qi1~ntfts 
reyolú.çãE:is philosophicas, religiosas, pólitic~s:! E', entretanto; 
.:1 idéa: deposta .em gi;rmen na vida e n,o. morte de Socrates 
que, de· mais a. m;i,is a.profundada pela sciencia,· pela religião 
e pelá e~periencia,. se traduz por fim 113, ptiilosoph_in, • <lo 
ultimo seeulo ( seculo XVIrl) e na re,·qlu~·ão que ·o · ter: 
-mina. )> ( obr: cit .. Ioc. cit ). Ora, • na or<lem juri<}icà a 
·1nais _.elev.ada pro_ducção d'essa phi\0sophi:1 foi pre.cisam_eqte 
theoria do, dil'eito natural, E' corno a :,:ua· màis • nobre .cprô:1 
~- a, sua mai~ brilhante conquista; :mas ·quem a co'mpletow e 
definitivamente constituiu foi K:1nt. g'· .rr' r,lziio ·porqµe ,fonet, 
começando por 8oci:ates, termina precisn.1~cnte por Kan(, ac-
centúando que· est.e e1Jlloca a j11~tíça acima do ·&ta110 ·e C!.l,n-
da o direito da,' cidride sobre o. direito humano Não 6, pojs, O~ 
extranhar· qu~ Boistel, p1;r cxomp,lçJ, enf.i·e· .os cirnterpporll!l~0~1 

r.er10vll,ndcdünda em 1899 (-.:l). as, tra,ü_içq,;s ·da .yclha 1J~ieola1 

não cesso de; apregoar o a\to. ~1erecimc11to de Kn.nt; a,ccr.esce'n-
-tando q_ue tratando .de •fazer a dcdnc_aeçiio uu tniuéi_pio. db di• 
reito, é dire·ctameute ,10 seu systeina qne se .Jigà·. «O syste•· 
ma desenvolvido por· Kant em 17HG, em selis, Ele1r_ientos·me-
faphysicos ~a poutrina c(o direito, diz ·eIIc,. é a-nicus·: olho~, 
o yerdãdeiro .ponto de vista da ~scofa a que mê ,Jig-1}.ei. para 
a philosophia clrrdirei,to.,, f:lobrc a philosophia juric).ic?-<le Kant 
.é n'estes termos que se exprime, por·~eu h1.uo, Aln:ens·.:·· r-A 
dpntrina do Kaot- -pód~ S,!jr considerada como a expressão mais 
elevil..âa e como o qltim9 tet'JIJ0 cf este gntudt· m·o,,mJen.to q uc 
se. rea)izon pelo rccoqhecimeuto de mais á mai_s .c_o1np.lE;itQ . do 
principio da, personalidade _subjoctiva em s.eus caritc.tercs co.n-
stitutivos; a razão_ e a liberdade.» (.1) Mais .posit.ivn. aiqq& ó 
a -affirmação de Stu.hl : (';Com Kant o dit'cito ;natq.rali ta:I ç0,mo 
für:á. • furi<l.ado por Grotias, c'hegou a sua 1ied'eição s?idntrnca.'» 
(8~ E des.envolventlo_ estç pensamç:ntb, S!ah\ exp~1cc1 ;~.m. :s.o-
guida que a. elahorl).ção ulterior da mesma doutr~na por.E·iclüe 
de nenhum .modo alterou o cslado da~ coisas. {(Fichte., ·dit. elle, 

l I) llisloire de la sciencc p.,litique-liv. IV, cap. VIII. 
l2) Coun· d" Philnsl'j)llie du Drt>it. 
(3) Hútoiitt da Ph!/o;oohi(J do DireÍl<J- tra<l. S,haufford-liv. Ili, ~ecçào 

III, cap VII. 
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uão pôde fazer prevalecer o .seu prin_cipio sobre o de ·K:nnt, 
que ficou em toda a sua força; ·e _a critica a que· elle-submette 
o systema d 'este ultimo, recae sobr.e o seu ·pt·oprio . systema. 
Elies guardam, um e outi:o, su~ posição respe·ctiva. Dos dois 
pontos de apoio, entre os qiu:ies o direito natural .não póde 
achar seu equilíbrio, pela • razão de que não lhe é possivel 
apoiar-se ao mesmo .tempo sobre os .dois, o livre eu e a. ne-
cessidade logica da lei, .B'ichte adapta puramente o primeiro, 
e Kant·se liga de prefereucia ao segundo. 4. doutrina de Fichte, 
quanto_ ao lundó, não é senão um ex agger.ado esforço por.levar 
as ·coisas· ao e.xtremo, em comparação com a. moderação dentrq 
·de .cujos· liniites Kant sabe manter us seus princípios. A for-
ma e_ri:t .que o direito natural foniou posse da sciencia allcmfi, 
é, pois, antes .de tudo a fórma inherentc ao systema·<ie Kant. 
O edificío todo ..inteb o d'este direit_o repoisa sobre os funda-
mentos d'.este systema.~ (Obr. cit. loc. cit.) 

Como se ·v.ê,, todas as opiniões· :são concordes em ipre-
goar o pb.ilosopho cl'itico como o mais alto representante e de-
finitivo orgl!,nisâdor da thepria do· direito natural. E' certo, 
entretanto, que_Kant se destaca tão radicalmente dos repre-
sentàutes anteriores dessa theoria, qu~ em rigor é para du-
vidat• se elle aioda perten·ce aó systema, ou antes se de~'e 
,ser considerado corno. re_preecritante, ou ao ·menos, como pre-
.cursor da mo.derna concepção natur~lista do direito. Eu-chaJDo 
concepçao naturalista· d9 direito a intuição do .direito oriunda 
da -inspiraç~o _das sckncfas naturac..q, Ora,· é sabido q·ue para 
Kant, seg:Undo os principiC's radícaes da Critica da razão pura, 
somente dµas ordens de· seienci'as são possiveis e rigoro~ 
mente legitim~s: .a mathematica •e as sciencias dá natur.e3a. 
A legitimidade da mathematica é -fundada, como se sa:be, so·bre 
os princípios da .Esthetica; e a legi(imidade das • seiencias .da 
natureza, sobre os principias· da Analytica .transcen,dental. 
·Quanto ás ·demais ·sciencias, isto é, quanto ·ás sciencías me-
-taphysicas, no velho sentido da palavra, _s·ão exclui.das pela 
critica deruolidçra d.a. lJialectiqa. D.este m.odo, se. o direito su-
,'bf.,iste e co11stitúe o objecto .de uma :Sciencia, .deve esta- sci-
en<iia" necessariamente ficar comprehcndida n'um daquelles dois 
grupos fundamentaes; e como não pode' Jica.r na ;nathema-
tica, sciencia que tem por objocto :llS relações -de extensão ,e 
quantidade entre os corpos, deve nece~sariarnentc ser incluída 
no grupo das sciencias da natureza, Pode-se assim firma.r o 
principio: o direito é LIJDa sciencia natural; ou em outros term.os: 
o direito devo ser comprehenqido de baixo do ponto de vista 
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das sdoneias n:ituraes. E' mrn,ctamente o ponto de vista dos 
natm'cllistas. Om, este ponto uc vista exü,t.ia já em Kaut; por 
eonse,;~inte é na e~cola contcmpor:tuea dos natut·alistas, dos 
positiv.h;tas e sociologos, que el!e deve ser classificado como 
philosopho do direito. 

Assim seria, se Kant tiYesse feito a deduc~ão. do direito 
de. confurmi<làdc com os principias <la Critica da raúio pura . 

. Não é isto, entretanto, o que suci.:edc. Ao contrario, cm 
sua passagem da Critica da razão pura, para a Crítica da 
razão pratica, Kant, como já tivemos do ver, abandona, o 
ponto de vista critico e 'volta ao ponto de vista .. dogrriatjco, 
rcsta.beleeendo a theologia. Deste modo· forçoso é reconhecer 
que: i1 sua philosophia j'uririica pertence ainda á velha -esc&la; 
a menos que se pretenda C()O:"Jtruil-a com os elementos mesmos 
da Critica da razão pura; o que é pcnnittido imaginar como 
pos9ivel, mas não'voderia deixar uc leyar n. difficnldades:iu•• 
snpera veis pela contradicç.ão l'adical • que , envenena o fundo 
-mesmo do ,-;ystema .. 'l'al é, entretn.nto, ,a direcção que nos é in-
dicada pelo ensino. dó Langc .. 11~.ste effottiv:imcnte _sustentá que 
a phílosophla pratica é a. p'a1:te vàriavcl o ephemera .da phj-
losophia _de Kant. Isto, por mais poderosa quo tenha sido a 
influencia que conseguiu essa_ phi_losophia exercer sobrn os 
contcmporaneos. E' a~sim condcmilada em absoluto a Critica 
da __ r_azão .prcitiia. «Devemo.,;· antes,, diz. Langc, procufür na 
Critica da raziío • theorica mesma toda a .impól'tancia. da grande 
roforma devida _á iniciativà de Kant; mcúno paro. a.m,1ral.:·é 
ahi c1ue se· deve buscar o valor .duravol do criticismo que 
não somente contribuiu para o triumpho de um systrma pre-
ciso de idéàs m·oraes, mas ainda, convenientemente dcsen\·ol-
vido,'. pode cort•espoildcr ás exigcncias variaveis ·Jos dívér.síis 
periódos de cultura,» (1) 

Entre os continuallol'es ou successores de Kant a\gun~ 
pó<lqr ão· ter seguido esta direcção, fundaridu . um .novo. systoma 
de moral sob a inspiração uos principio., da. Critica da razúo 
pura: Ter• se-á então uma in ora I critica, no • sentido prociso 
da palavra, uma. moral positiva, ou mais procisamcutc, rima 
moral naturalista. 

ljJ' talvez neste sentido que se deye interpretar a dou-
trina p'roposta por muitos auctores contcmporancos. Exemp!Ô: 

( J) Lange-//is/Q1•ia áo ,1fafrrialismo Vol. II-ia parte, cap. I. 
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W1111dt, Paulsen, Simm·o1, · Úevy . Brnlil. e mesmo Rm1ouriEir, 
Um.:i mont\ nn.t.urnlisfo., sobretudo, se justificaria como conse-
·quoucia nec0ssa1fa do dc~envolvimento logico do ·pe11.:;ai11cnto, 
q uantlo é sahido que a,; seiencias .naturaes 1;ompeni!o, n.1 iás, de 
começo, com :i philosophia, tivemm, não obstante, l!a ·ultima 
phase de seu descnvoh'imcnto, de yoltar ao f:)orito de v.ista. 
philosophico, fundando. uma nova philosophia. Sab::i-sc q1:e a 
philosophia de Kant foi precis,\mente o ponto de vista ado• 
-pta.do; movimento do regressão que começou. com o conhe.cido 
g-l'ito de Otto Lieumann :.-E' preciso voltar para Kant-; 
e terminou com a fundação • ou estabelecimento da. philornplüa 
moriistica, renovada do Spinoza; systema cuja mais alta· ex-
press1w é, • presentemente, tawez o moni8mo naturalista do 
H0:ckel. 

Em todas estas tentativas de coustrucção -moral, o qtie 
prevalece é sempre. o espil'ito critico, sendo lJ_ssim pouco co:l· 
sidoravel à, parte constrtictiva. propriamente dieta, concentran-
do-se todo o esforço dos pensadores· principalmente .u:i oura 
de dis~olução das .crenças traq.icionaos. Soja, ,porem, como for, 
temos ahi um novo systoma de moraL Será uma moral no,·a, 
m·ai:;; 'ou menos duvidosa,. mais ou menos arbitraria; mas se-
guramente não é mais a moral do Kant. Este se contentoll 
com· o seu impPrativo cale,qorico e delle não sahiu. 

Esse .. imperativo se resolve :em-um ·systema infiexivd de 
-leis impostas pela. razão; de ·1ei:1 que são as· mesmas par:i. todos 
·os povos; de leis .que ,permanecem sempre as mesmas atrave~ 
da suc.ce.-,são das, edatles. O "!cgislador,• _adaptando-as ás, condi· 
ç·õqs c,spwiaes de ~ada povo·, successivamente as ,·ao trans-
formando om iqstitui,;õcs qúe são a .base da organiza~·ãu so-
cial; · comprehendendó-le'is ·e regula.mc11 tos, estatutos e cod igos, 
tudo ·cori1 tanto m_ais perfeição -qúa!"lt9 mais: alto é o gni.o de 
ci\·ilísação e cultura. E'. ·o que se chama . o direito po-,iti\•o. 
direito que é varíavel e .. inccrto;,rel.itivo, portanto, uma ·vez 
<I ue está subordinago í1. condições do ternpo e de Ioga!' e n. :om-
panha a evolução da. vida collcctiva: principio de adnpta~ão 
e governo subordinado ás .mutaçõ;;s da sociedade; simples c[e· 
men to progre_ssi vb da vida sucial. 

Assim e na vida re·a1, as.~im é .no direito posítin1; mas 
permanece sempre na ra:r.ij,o o direito iMal como modelo per-
feito e· immufavel; e todo o e_.sfol'Ç') do legislador deve con-
sistir .em se approx.ím::tr, quau'to possiv.el, deste modelo· inat-
tirig"ivel, .mas permanente. E' a este direito dn. razão, intle-
pend_eute da:s leg-L~lações positiva.s, imlependeute das co:idi,;õe., 



locaes de cada. povo, quo se dá o nome de direito natural ou .di-
reito racional (rationale ou no,tiirlich Recht). • 

Aqui cumpre insistir um pouco -mais detalhadamente 
sobre os· princípios fundamentaes. Já vimos como foi por Kant 
deduzido o crir,erio supremo da conducta. Este pode ser con-
siderado de dois modos : cm sentido absoluto :--obra de tal 
modo que o motivo_ de ·tuas acções se possa converter em lei 
universal-é o críterio moral, ou eip. sentido relativo :--obra 
exteriormente por maneira que a· tua liberdade se possa con-
ciliar com a liberdade de todos os outros ,na <.:on·uivencia 1,w-
cial-é ó crirorio jurídico. Logo por ahi se faz patente a dis" 

. tincção entre o direito o a· moi'al. Esta distincção .está, n·ão 
na natnreza ou qua:lidade dos preceitos qne ·são; tanto na or-
dem moral como na ·ordem jurídica, catcgoricos e uqiversaes; 
inas unicamente ua diversidade dos' motivos detcrminautc·s dà 
acção; sendo quó debaixo do ponto de vista moral o que ?eva 
o ·:,,.gente a obrar.é a. idéa mesma do dev§r, ao passo que de-
baixo qo ponto .de' vista juçidico o que se deve ter em con-
sidcraião é o facto da cqexisten,cia da ·libe,:dáde de-cada um 
com a liberdaàe ile todos ·os vútnos-na convivenr:ia soci·al. D isto 
resulta que a Ilioral_ ext_e~de o séu;dominio sobre toda~ as acções 
do homem, tanto interiore~ ·cómo ex.teriores;. ·ernquanto o direito 
só •se refere ás acções ex.terforcs; '·porque- so ·estas teni· r-cla-
ção com a ccmvivencia social. Alem disto, irnportando à vio-
lação' das leis. q u~ regem .a estas ultimas acções -uma . pertqr-
• bação· da. ordem social, d'.ahi resulta. q11e devem ser assegu-
r~das por ,unia :coaeção. material. Ao direito accresse, pois, 
mais ~stê elemento externo-:.· a força. _-E' dest,e modo'que Kant 
poudé fazer cio_nsistir o direito, segnudo urna expressão j1~sta-
mentc cons.iderada como vigorosa por G1fü;eppe Carle; «em uma 
coàcção univeraal que prot<!.ge a liberdade de todos.» 

.O direito se ·pode; pois, definir, no • systema de ,Kant, 
ne.9te.s termos-: o conj'uncto. da.s · . condicções pela,.s . q_u'aes 8e 

torna possivel. o accor.do da-von,tade de cada um ·com_ a von: 
tade de t~dos .segundo• uma -lei': qeral de li~erdadc. rn' -um(!. 
defini cão em • q_ ue, de certo modo, ainda • se faz ·per,cebev um 
echo das theórias de Rousseau-, pot·que este accordo, uma ve:r,_ 
q~·e scf tráta de ,seres livres, só se pode estabelecer pot' livre· 
cónsentimento·., A:ccordo .é contracto. Traeta--se, pois, no fündo, _ 
dii. idéa do contracto social. Mas em Kant· esta. idéa se tfan-
sfot·ma, porque o accordo não e estabelecido prnpriamente por 
livre consentimento, nao resulta de um contracto, mas ao con-
trario tem o seu .fund~ltj.e1ito na ·organização mesma.do espi-
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rito. Quer dizer: ha t1rnafoi que impõe o accordo das vonta~ 
dos ria communhào s0cia.J. ~sta lei.é .um p.rin'cipio a priori 
.JHl.S mesmas condieçõés que o espaço -e o tempo, nas. :mesmas 
c0ndições que 11 lei de causalidade: ·é uma lei transcenden-
tal, um iinperat·ivo cafe!Jorico; ·e como tal niio ó acceito de 
convenção, mais imposto de necessidade. 

N\sto cstâ o pensainento -fundarne~tul da philosophia ju-
ridiea de Ka,nt, mas para determinar com -a nt?Cessaria segu~ 
rança a verdadeira sig·nificação' d'essa .doutrina, é in,cl.ispon-
savel analysar ainda duas outrq,s idéas que são a sua con-
<l'ição primordia.J e .o seu fundamento necessario. Estas duas 
jdéas são: l.º o principio da humanidade considerada como 
fim em si; 2:0 o prinéipio da autonomia da vontade. 

A humanidade consi('[erncla como fim em si. E'· facil 
expliea-r a alta· significação deste principio. Sabe-se que Q di• 
reito tem pot' fim assegurar o nccordo das vontades n.a con-
vivenciA. social. 

Isto equivale a dizer: o direito tem por tim .proteger a 
liberdade dé cada nm.-Em' ,,irtndo· do que principio · se faz 
nccessaria esta prótecçiio á liberdade ? .. Em virtude do prin• 
cípio· da in,violal.Jíli<la<lc <la pessoa humana .. 

A pessoa ·é inviolavel, por i~to tem <:lii'eitos; e entre 
estes o • direito por c.x.cclleticia, o díreito, supremo é a. libe1'-
dado. Hoi·.o qllé lcvpu Boistcl· a•diú~i· que a pessoa é o lli-
nito ·vivo, sendo -que -é <lo principio da pcrsonabili<lade qµe 
derivam todos os carncte·re.s e todos os· efoitós .de um direito 
quálqller. -Mas porque. a pessoa é.inviolavcl? • Põrque' o hÓ-
m_em _i1ão é .um meio, mas um fün. E' a significa<;ão do prin-
cipio da: hu!l)aaiuade consideradii como tim em _si. Kant se 
ex··pJica a,sim: ·«O homem ··e cm geral t9da a ereatura ra-
cionnl, existe como fim Nn si, e nrío como meio para o uso 
ai:biúario de' tu.J vontade». ·Ha, pois, de um 'ladQ, ·aquillo que 
sG nos apresontà como 1m:io para ·as nos.::ms acções ou cçm-
<lição _pà-r-a a satísf'ução tl_as nos~ás inclina~õt:s ' ou neces~i• 
dade..,;, isto .é, as. róisas, o objccto' do direito ; e de outro lado, 
ü q ui lJ o q ne con.sti tue um fim rm si, nem se .pode . coru prehen-
der como· mcjo•·para qualquer outro fim, isto e, ais pt .. ssof.!s, o 
principio, o sLJjcíto, mesmo do direito. Qu~r isto dizor : · de 
-tudo :nos podemos ser,iir como meic; para a- satisfação o.e no.~-
sa:3 necessidades, menos do homem, porque o homem não é 
mil meio, rrui.s um fim em si. Deste modo as coisas são: de 
valor roln.tiYo, co1Hlidonal, e dellas nos podemos servir Ji. 
vrernente; ma~ a~ pessôas, nno; são de valor· a:bsoluto e não 



~108-

se podem servir umas das outras como instrumentos- ou meios, 
devend(He pelo contrario mutuo respeito. E' -a significação 
desta outra formula de Kant: « Ohm de' tal modo qu.e ~em• 
pre tracte.<: a humanidade, já na f.ua pessôa, iá na pessôa 
dos outros, como um fim, e que uunca- della te sirpas como 
um meio:». 

fc'oi esta concepção que serviu de b,ase a. toda a t.hcoria 
de :Boistel em sua deducção do principio do .direito: «Para 
attingir o ~eu fim, diz elle, para éollaborar,. na obra .com-
mum, com os seres que o. cercam, o homem se serve como 
meios de . todas -as forças que tem á sua • disposição, . dos po• 
deres que Ih.e -são submettidos pelas leis .de -.sua organisação 
interna, e dos que -poude conquistar .ou crear -fórà pela ex-
tensão de sua a.ctividade. Põe em obra a· principio • tódos as 
fontes do sua natureza -immateriavel, . todas as :faculdades 
·d alma que elle dese.nvolve e cultiva: para. lhes dar sua ·ex ten-
são mais .completa; depois todos os podcres .. do corpo, tão nia~ 
ravilhosamente ·constituído para ser o·· ministro • • d<,cil e ener-
gico de ~eW3 desígnios. E em lj.m sáindo·do indiyiduo humano, 
elle ex.tende, por intermedio de seu corpo e sob a • direcção 
de sua intelligencia, o seu poder aos seres exteriores; suL-
mette á sua •vontade as forças d,.1. natureza -organica e. inor-
ganica; aprende a dirigil-as; • del!a.s se serve em seu bene~ 
fioio; coril!J!unica um poder fec!!ndo e e, eador aos agentes 
rnais yiolento~ • que só pareciam ser capuzes de se quebrar e 
do:st:ruir ; doma_ os instinctos dos animàes para delles tirai' 
iilstrumentos· obedientes e tloceis. Faz. .de todos estes seres 
como nova_s aptidões, propriedades desconhecidas ,acrescei:i-
tadá.s á sua natureza, que elle emprega para a realisaçã.o de 
seus fins, p·ara a satisfação de_ suas necessidades matetiaes e 
immateriaes, pa.ra o desenvolvimento intellectual - e moral da 
humanidade. l:lobre todos estes seres- pode . o • homem adquirir 
um direito de disposiçà_o absoluto que -não tem outro limite 
alem ao poder que, de· tacto, pude ser exercido ·sobre elles 
que não é limitado por n_cnhuma lei moral essencialJ>·; (1) 

'l'racta·a aqui do homem considerai.lo como sujeito tio 
direito, do homem considerado como pessoa. Boistel émprega 
mésino de preferencia a pabvra pessoa, ondo traduzimos 
homem, Mas neste ponto vem a' proposito perguntar: ·Esta 

( J l Doü,td-Phi!osopbie du <lroít-livro I tít. III cap. I 
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ex:tensãll· Lb pc3sôa hum1na-no. mu11do .exterior será imle1i• 
nida.? N}fo; porque e:1Ja .pessôa oncontm em ,toi·no de si ou-
tras pcs.~oas, cada uma <las qµ.aM tem se11 fi111 propl"io, cada. 
U"!I)a d11.::1 quas tem sua uspllera propria de acção. .K' da 1·e-. 
laçi:io q uo se cstaue lece catre as ; _di ff eren te3 personalidades, 
«iio contaeto de suas espberas de fteção», que deriva 
o principio do 1füeito. «Esta. livre facllluallc de 
disposição absoluta que o homem tem suurc 03 oh.icr.tos 
c~teriores, não se pode .ex tender ás outras pes~ôas h u-
ma1_1as. Por isto mesmo que estão, como cllc, por meio de 
suas faculdades superiore.-;, em communicaçii.o com o infinito 
de onde tiram stias inspiru.çõe,, sc11 fim e ~;°eu potler 1iomina-
dol'; p()l' isto ~ó que são dotacla$'da tihcrrbdc moral e para 
attin.dr seu fim s11prcmo, pod'em- ilar a suas faculdade<,; 
um.i direcção propria o arlJitm,ria; pnr isto as outras pessôas 
se lhe apresentam como absolutamente res1Jeit:iv€is ao mesmo 
titulo que cllc prupriÓ. Esta inucpcni.lencb que cada um re• . 
clama para, si, em virtnde du dignidade sublime de su:t com,-
tit\liçiio -mornl, niio pode ser c~~lusiva; ca.da um deve rc·:o-
n:h~cel-,a cm 'toilo.s o:,; oatros, uma vez qµe touos são seri:Je-
lha11t~. ,por suas fact1luades essenciaes. Se o. homem 11uer 
se1\ .i:e~poita:do, deve respeitar os o·üt.ros; nem deve trnctal-os 
e.o mo .meios de q 11e· .se possá. :-iervir para os. sous fins ; mas 
como fins cm s,í,» (1). 

Como se vê, é a ictéa .mesma .de Kant. Boistel compara 
em :'iegnida o re,c;,,peito _á pGrsonaiitl!l,de com o principio da in-
penptrabil:idade das corpo1,, Não p_ode um corpo occupar qo 
espaço o mesmo Jogar já occnpado . p_or o•itrn corpo; nas 
me:.rnas ·condii;ões nã.o tleve uma pcrsunalid:ttlo invadir ,a es-
phern do acção de outra personalidade. 'J'udo se ·.pode .reduz.ir 
a _esta formula..: n.ilo se deve {aúr um ·mal iinmerecido a um!Z 
pessoa humana. g• o preceito romano: n<P'lninen; _lwdere ; é 
a forniuh1 mornl referente a os devores p1:9h_ibitiros : não faças o 
mal; formula que -comprchemle exactilmcnlc • os deveres de 
justiça. pr9priamentc .dictos. 

A cwtonomia, da vontade .. -«Esta. theoria da humani• 
dade cmisidei:àda como fim em si, isfo· ~' co1110. · -tendo ern-
q uantô natureza.. racioçial um..-va.lor absoluto, é uma da.s mais. 
bellas idéas da moral de Kant . .-,-E' ai opinião de 'Janet ·qne 

( 1) Obr. cít., loc cit. 
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-rê a hi o Ycnfa.rlciro pl'ineipio do <li rei to, e ao rnc.:;mo tempo a 
j li;":ti lica~ão e a razão de !':icr da p h i!o.:if} p h irt do secn lo X V n I 
Mas para explicar o imperativo categorico, esta thcoria por 
si só nãj basta ; é neccssario considedr o principio tia auto-
nomia <la vout ade. Por isto se rfeve entender o scg:lintc: qtie a. 
vontade corno todos os outros phonomcuos -<la existcncia., 
c~tá. subor<liuada a unrn lei, m1si ao pas::;o rptc no.-, outros 
phonomcnos a lei é exlel'ior, imposta de fóra. (heterunoinÍli) 
na vo:1tadc, pelo contrario, é rnterior. irnpostrt pela proprin, 
vontade (autonomia). De onde rcs1tlta que a vontade é leg-i.5-
hidora. E como n~.-;ta funcção a vontade em cada um dc,·e 
sempre se conformar com o preceito geml-obrn de· màneira 
que o moti \'O <le tuas acçõBS se com·crta cm lei universal~-, 
d'ahi resulta que cm cada 'um a von!ade é uma lcgisladôra 
imiversa\. Kant . se explica assim: <rA .. vontade de todo o 
sc:r mcíonal é uma Jcgi,ladíira universal para todos os seres 
rn,cionaes». De maneira que em c:tdiL caso· deve sempre a 
vonta-fo ob~ei•yar a lei, i~to 6, ob.~cn•m· C'-~Sa lei que olla a 
HÍ prnµria se impõe; e i,to nãci por interesse, mas por do-
Yer, ad111ittindo assim Kant acções ·de.sinteressadas, o que 
,:aleu grave :v~cusi.içào da parte Schopenhauer" (1),. por -sup-
por que i~to .· cquiYa]e a admittir acções sem motivo, ou 
acçõei; indeterminàdas. Knnt, entretanto;· • deduz d'o.hi o que 
elle chamei e: a· •cti.qnidt1.de do homem:,, q ueréndo com isto fazei· 
sentit: que o homero tem um 'l'alor absoluto e 'iiicoinparnnl, 
,iexpressào que é qualificada pol' Schopcnhaner corno uma 
hyberbole ouca, dentro dn qual i=;e occulta um verme roedor, a 
coutraàictio in aàjecto» (2). 

s~m entrar na apreciação destas e outra8 expressões um 
fanto du,·as com que Schopculrn.uer, nãu .raro, se i'efcre aos 
pi:incipionnoraes de Kant, sem·alíis se afastar positivamen-
te1 q uo.ndo ao essencial, dus idGas radicaes do philosopho cri-
tico, o qno .cumpre· aqni .obscrv11r é que esse pl'incipio da. 
autonomia da vontade é essencial no svstcma de Kant. Kant 
se felicitava :mesmo, prla descoberta deste principio, de se ter 
separado de todos os systcrnas ·anteriores de m_oral, sendo 
que anteriormente a e\le ern iotcrprctad:1 a ordem moral 
co no estando ~ubordinada !!xieriormentc, heteronomicamente, 

( 1) Scll()p=n~auer-ÇJ Í""J<1111c11/o á,1 mrrr.l, 8. 
( 2 J ~chopen lrn11er-loc. cit. 
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a lei.~ impostas. de· füra: ao passo que l(ant firmou o princi, 
pio de que o homem se rege pdt' leü:; qne s;fo, por elle 
proprio, interiormente; autunom~camente estabelecidas. 

A vontade é, pois livre e como tal a, si mesma se rege, 
o que i:;ignifica que a si propria se impõe a sua lei. Isto quer 
<:lizer: a vontade é a raz~o pratica. Ha, pois a razão pura e 
lia a razão pratica. A primJira <i a raziio fundando o· co-
nhecimento; a sc;runda é a razão e.stalrnleceudo a ordem moral. 
No primeiro sentido podc-~c dizer qne é formulada a lei na-
tnral; no se[!undo sentido póde-se di:ter que é org-anisada a 
liberdade; o que importa di:ler: slio deduzidas as leis moraes. 
Em outros termos e· mais precisamente: a razão. pura é o 
entendimento explicando a natureza.: a razrto watica é .a von-
tade determinando a acção. 1:' pois. com perfeita ;egitimidade 
que Kuno Ji'iseher synthetisando, sobre e8te ponto, a doutri-
na de Kant, se exprime nestes termos: «.A razão human:a·é a 
fonte de um duplo systema de leg:islaçiio: da legislação natu-
ral e <la lcgislnç.:10 moral. O entendimento é o lcg-islaclor da 
natuteza, a vontade ou a rnzão pratica é o lcgi:,lador dit 
liberdadp;» (l) 

O conhecimento, porém, ou n. obra da razão pm a (le-
gislação natural) se refere a, ·factos· exterjom~ e cm todas -as 
suas manifestações se rescilve, como se sabe, em causalidade 
mecanica. A lei mural· é imposta ao homem por determinaç,ão 
da propria cunscien~ia e como- t)).l supvõe a liberdade. De 
uma pa_ra outra coisa vae uma differença essencial, ·pqy isto 
mesmo que a oí'dern untu!·al se resolve cm chusalidade_ me-
caniéa, ao passo qnc à ordem ,moral suppõe a liberdade. ~este 
caso como resülvcr o conflicto ? ~7 ará o homem uma oxcep" 
ção -ao principio d,i causação. universal? 

Constit"uirá elle, em oppo.ii~ão ao que já Spinoza com vchemen-
cia impugnava, «um iniperio no imperio»; impugnaçiio que é hoje 
rep'.!tid11. como ~e fosse. _a, ultima palàYra, da sciencia, pelo monis-
mo naturalista? E,,;ta questão encontra a sua solução na distinc-
i;ão' feita por Kant entre a coisa em si e os seu.<, pheuome-
nos. Quer dizer: a libcrda.de é noumcnal. pu-tencc no domi-
nio da coi.sa cm .ú; ao pas8o ·que a c;w.sali_<lade ó phcnome-
nal e como tal se refere apent1.s ás, m,rni fcstáçõo.s exte1'iores 
<lo movimeuto. E' uma dtstincção analoga á que já antes 

(I) KuM Fischer-C,'cscl,fr/,te dn· nm~m Plii,'orpl ic--:o). IV cnr. IO. 
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fora fei.ta por S_!Jiuoza eiltre a. nci.tui·e.tri nq,tu,rante e a iu~tu• 
reza, n.aturada, entre a ·substancia como · causa· e n. sabstan-
cia como elfeitó, -011 mais· pre.c.isa.mentc: entrt1 Deus Q. u 
mundo. E' a mesma distincção feita pór .Schopenhauer entre 
o· mundo como 'Vontlidc e o riürndo como ·ropi·esent.ação .. 

~m todos. é. por esta dis.tinçíto q.uc sç faz a conciliação 
do-principio da liberdade ct1m o pi'incipío tia. calli>aHdadc. E' 
o que para set· dcvidamenté comprcheudido, pre1:is:i.ria falvor. 
de um ex,arue mais det:'tlhado; mas, os· nossos estudos .mt_e-
riores .di:-1pcnsam ess~ doscnvol\·i_niento. rrrncta-sc de umJ. qucs• 
tão-já estudá.da e long·amcntc dü,cutidu (final.idade, 3.' pàrte) 
Demais. a idén. ó clar\l e bem intcrpi'f:tada,. ó dc-um_a e\'.idenci;.t 
frre::iisti vel. .Bast_a repeti!' esta. formula: O p riqci pio sn premo é' a 
foi;ça. • M::l's~. a força pode ser considerada de,<lo'ns ,modo~ : • ob-
,iécHva ou snbjectivamerite : considerada ob.fotiva~rtfe: a fot;ça 
é mo·vimento:_,.e cvmo· .. tal ~e rosoke cm: caus::iJidudl} moca.nica: 
ma.s considerada,· supjectiyan'le_nto, _ é _pensani-,-,.nto e como tal ,:,e 
i·esolye· cm· libei:dade·.· ~fois claramcute:· ~-\ fo1\a, cons-id,,i•ada 
cm sua., esse·n_cía, :é ·pensameÍl to; o, .pensa,!}Hill to, consià\jrado 
ém _s_uas .manilestâçôes &-XÍ!:\l'iores, é fotç,i. I-fa, pois, um éterno 
duq..lismo, 4"ois. p1:incipi<is em • lucta indoHi:iida,, pel'petua. nas. 
multiplas varia.çõe& dà.. existencia;. mas esse duafümo cm ver• 
dado o apparcnte:,, porqLJe nma, unidade fnmlameiital domina.-
tudo. 

Pcfo que fica exposto claramente se vê que a questão 
!la autonomia da vontade1 lcvautacla por Kant, nos leva. á 
cogita.ção de ,um dos mais graves problemas do pensarnento-
mo~erno, que .é pr(}ctsament~ o pl'oble-ma .da liberdade. Este 
problema será estudtulo opportnnàmento. 
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