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Ao notável Mestre de Direito e emérito estadista, talento polymorphico Dr. Esmeraldino
Olympio de Torres Bandeira, actual Ministro da
Justiça; ao preclaro e magnânimo coração do Dr.
T)e accordo com as leis vigentes o escriptor reserva para si o
direito autoral.

Joaquim Ferreira Chaves, espirito lúcido, mui digno
Senador Federal; ao prestimoso amigo Dr. Domingos de Sou\a Leão Gonçalves — alma de elite,
distincto Representante Federal por Pernambuco,—
offerece o Autor este trabalho, trabalho que representa uma synergia inlellectual, e digno de fundo
meditar, senão pelas explanações focalisadas nelle,
pelo menos pelos alvos e objectivos que faz aguçar,
frizantes, ao leitor intelligente.
Não ha nesta simples dedicatória somente pró
ceder vetusto e de destaque aliás, de consagrar a
este ou a aquelle Amigo, a uma ou a mais notabilidades—produccoes artísticas ou litterarias, não !
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Laços de ordem moral, considerações outras
além destas demoveram o escriptor do presente—
Compêndio de Lógica, neste offerecimento.
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Taes considerações são demasiado fortes para
serem traduzidas currente calamo.
E' que « a palavra é a sombra das coutas».
Aos illustres doutores offerece, dedica e consagra o presente estudo—reflexo de leituras e do
sentir próprio e particular do autor.
VIII-i 909.

Carta do Exm, Sr, DP. Clovis Beviláqua
Meu illuslrado collega.
Acabo de ler o seu COMPÊNDIO DE LÓGICA, em
*folhas impressas, c si pretendesse resumir-lhe, como
é seu dezejo, para mim assás honroso, o meu pensamento
a respeito, não o poderia fazer, Agitam-se ahi tantas
idéas, ventilam-se questões de tamanha gravidade, que
eu me sentiria embaraçado para enfeixar as minhas
impressões, num punhado de phrases concisas e claras,
ainda que puzesse de lado as divergências fundamentaes
em que nos achamos e os reparos que a minha mais
longa experiência das causas por ventura se sentisse
inclinada a sugerir.
POINCARÉ distinguiu os mathematicos, segundo o
modo pelo qual percebem os phenomenos e externam as
suas concepções, em intuitivos e analystas. Não ha motivo para restringirmos esta classificação aos mathematicos ; e, tomando-a de empréstimo, posso dizer que o
meu joven collega c um intuitivo, a quem não seduzem
os processos demorados da observação, um imaginoso,
que investe contra as obscuridades da natureza, para
penetral-as por um movimento audacioso da mente, emquanto a sciencia rigorista modestamente se confessa
desarmada.

vm,
Espiritas assim formados vêem claro onde outros
nada conseguem descobrir. E', por isso, natural, tam-

INTRODUCÇÁO

bém, que esses outros se abstenham de acompanhal-os
por caminhos que ignoram. Assim, eu, que me incluo
entre os que desconfiam das forcas da intelligencia humana, sinto-me inhibido de entrar em discussão sobre
a organisação harmônica do universo e ainda mais
sobre a energia psychica immanente nelle, energia que,
explica, ao meu distincto collega, entre outras cousas,
as chamadas idéas innatas e universaes, dando-lhe, ao
mesmo tempo, uma concepção da lógica bem diversa da

O recueil, a colleccão de trabalho, de escriptos, de dissertações que se vae percorrer obedece
a um plano philosophico.
Restringe-se este livro ao programma official da
cadeira de Lógica, do Gymnasio Nacional; ha nelle,

geralmente admittida, pois que transpõe as fronteiras

ao par de theorias conhecidas e vetustas, algo de

do pensamento humano, para apanhar a energia psy-

próprio do autor.

chica universal em suas manifestações cósmicas.
Não me sinto, porém, inhibido de felicital-o por
vel-o entregue a estudos especulativos de tam grande in-

Não é um esforço artístico, onde a illuzão poética, — a mais bella e encantadora companheira do
espirito humano, procure seduzir, hallucinar.

teresse, como são os da theoria do conhecimento. E, si

Talvez nos tivesse attrahido outra fascinação

a crise scientifica, em que nos debatemos hoje, se re-

— a philosophica ! Como quer que seja foi o nosso

flecte em seu livro, projectando-lhc alguma sombra, sua

grande viso mostrar tal, qual sentimos, a nossa con-

intelligencia guiada pelo amor das investigações philo-

cepção scientifica da matéria que conta nos seus ar-

sophicas, vencerá esse passo difficil, e saberá colher va-

raiáes com mentalidades da valorização mental, e

liosos f ructos na seara que cultiva.

moral de um Hamilton, de um Spencer, de um Mill,
de um Sortais, de um Kant, etc., concepção que não

9 de setembro de 1909.

sendo original tem pontos particulares e próprios do
<3loois

fêeoilagua.

escriptor.

E' assim que logo, a principio, quer no conceito, quer no objecto da Lógica, a nossa directriz, o

especialmente imaginativas, românticas, theatraes,

ponto que focalisámos diverge grandemente de todos

poéticas, não, absolutamente.
A plenitude do sonho, por mais phantasiosoque

os compêndios que compulsámos.

seja, — é a belleza excelsa, e não se poderá jamais

Para nós, a Lógica não é uma parte do racio-

contestar sua máxima utilidade.

cínio humano somente, não é ella só uma sciencia

Nestas regiões é que se acaricia de mais a mais

pratica, pois está em toda a parte, ou seja no espi-

a fôrma, a exteriorização, o pannejamento da idéia.

rito, ou na harmonia gera] do cosmos.
E tanto se patenteia n'u m objecto de arte, como
na magestade soberba da natureza.
E' phenomeno natural. Pensando com esta norma, definimol-a — dynamica psychica a serviço da
evolução cósmica c humana.

A philosophia, a lógica vão mais penetrantemente, descem mais fundo, uma analysa a gênesis,
outra estuda a energia que produz a harmonia do
phenomeno ou do conjuncto delles.
Dir-nos-ão que nesta forca psychologica que
faz a evolução, nesta ordem está também a fôrma,

lista ; mas quem admittir — vida, matéria e espirito,

a esthetica.
Accordamos plenamente.
A razão de ser dos factos é e deve ser

de accordo com o hodiernismo scientifico subjecti-

objecto da Lógica. Esta não pôde delimitar-se ao

vista, ha de nos dar razão. O livro não é novo, é,

domínio restricto do pensamento humano.

O adjectivo-/«/c/nca, neste definir, pôde não
soar bem a aquelle que não seja hylozoista espiritua-

porém, fundido nos moldes das correntes philosophicas actuaes.
Não se queira ver neste trabalho essencialmente
a fôrma como muitos a entendem. A esthetica para
nós não é questão limitada ao exterior, tem em mira
também o sentir. Não que desprezemos as obras

Este é apenas um aspecto da sciencia que vamos estudar, e nunca ella toda como querem autores illustres.
Até bem pouco tempo só se admittia a moral
entre o homem; depois é que estenderam-na aos outros animaes ; até bem pouco não se admittia a
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unidade nas forcas geraes da natureza ; até bem
pouco não se acceitava o principio que diz que o

Concatenar os factos a este explicar não é difflcil, é questão de critério philosophico que en-

Ser reproduz abreviadamente a espécie inteira (a
onto-genesis repete abreviadamente a philo-gene-

volve apenas um pouco de estudo, e meditação

sis); até bem pouco não se abraçava a telegra-

séria e demorada no dominio do saber.

phia sem fios, a telepathia, a passagem da matéria atravez da matéria, etc. ; pois bem, este livro é

Que nos leiam, tendo em vista o systema de
Descartes :
« E' preciso uma vez na vida nos desfazermos

uma resultante de todas estas theorias.
porque

de todas as opiniões que tenhamos recebido e

para o espirito não preparado os avanços pertu-

reconstruirmos de novo, desde o fundamento, todos

bam e o progresso é um atroz tormento.

os systemas dos conhecimentos.»
Quem orientar-se a Descartes ha de ver e desco-

Quem não seguil-as pôde fechal-o,

Pertencem estas paginas ao século XX e reflectem seu autor.'
Podem acoimal-as de peccaminosas, ellas te-

brir a rota, a linha segura que seguio o autor deste.

rão o agasalho dos estudiosos, e quando mesmo

ao contrario, é ella resultante de sua época.

este lhes falte, encontrarão abrigo franco, con-

Quanto temos, porém, a proseguir ?

forto animador, na lealdade com que foram es-

Não ha, a nosso ver, uma futura actualidade,

criptas.

Não diremos que seja uma obra sem defeitos;

uma época porvindoura — meta, término de conhef

O autor deste producto litterario não tergiversou um instante. Em cada folha de seu trabalho

cimentos .
Estes não cessarão de vibrar e agir, e a huma-

se photographa que, sendo o livro hylozoista, dá,

nidade é um tumultuar em meio do grande oceano

offerece absoluta preeminencia ao espirito ; que
prende-se ao monismo espiritualista ; que quer e

dos acontecimentos.
Não é « que o homem se agita, a humanidade o

bate-se pelo transformismo evolucional.

conduz », não é. O homem, a humanidade, o mundo
das couzas, o ontologico movem-se, agitam-se,
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sendo tudo e todos dirigidos —p elo que tem de ser,
pela lógica dos factos,
Que se leia o livro antes de se o medir por
phrases soltas, esparsas.
Ha assumptos que bem mereciam mais amplitude. Não foi, porém, nosso fito esgotar a matéria,
quizemos muitas vezes mostral-a de accordo com o
nosso cunho philosophico. Comtudo, ha syntheses
diziveis de todas as theses que enfrentámos.
Não se o meça também pelo volume. A grandeza, o quantitativo, em certos casos, significa bem
pouco.
E, assim como ha phrases que valem discursos, palavras que valem thesouros, sonetos que
valem livros, ha também syntheses que medem esforços, e que evitam dispendio intellectual, porque
traduzem leituras diversas depuradas através de
concepções philosophicas em vigor.
Pensamos que este trabalho tenha este valor,
além da sinceridade que presidiu a toda sua confecção.
Não temos a vaidade de presumido scientista;
não fossem as contingências difficeis da vida e não
seriamos um pensador.

Não se queira ver vaidade onde existe som ente
agitação cruenta da vida, golpeada pelo tufão da
sorte.
Rio, julho 1909.
O AUTOR.
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Classi/icação

Localisação da Lógica
Emprehendimento difflcil é quercr-se estabelecer trabalho
próprio, vistas pessoaes em quaesquer ramos do esplendente
florestal da philosophia.
Tal embaraço cresce mais e mais, tratando-se das scicncias cujo objecto c quasi exclusivamente abstracto.
Como, porém, o mundo subjectivo importa ou traz em si
o phenomenal, pode-se, independentemente do NU novi sub
sole, apresentar em quaesquer estudos, apreciações individuaes, cotejos novos, relações ainda não inferidas.
Nisto o valor de nosso esforço actual.
Candidato ao concurso da cadeira de Lógica do Gymnasio Nacional, realisado de maio a junho de 1909, e no qual
fomos habilitado, si bem externássemos idéias que ferissem
vivamente um certo grupo de illtistrcs Lentes daquelle estabelecimento de ensino publico, resolvemos, attenta a viagem
que fomos obrig-ado a fazer no campo philosophico, publicar
ou antes,— dar fôrma mais concreta ao nosso modo de sentir
sobre delicados aspectos de muitas questões travadas dentro
do departamento da Lógica.
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E' o que fazemos agora.
Para que, porém, as nossas energias intellectuaes sejam,
para o futuro, melhor aproveitadas, buscaremos seguir rigorosomethodo, acompanhando, senão servilmente pelo menos a
largos traços, o programma actual do alludido Gymnasio, referente á cadeira ípara a qual concorremos no certamen scienti tico, e á qual nos ligam laços da mais estreita aflinidade psychica.
Isto posto, em primeiro logar investiguemos a classificação das sciencias, estudando o assumpto, como preliminar,
para posteriormente entrarmos em meditações sobre a Lógica
e suas differentes modalidades. Verificaremos então o seu
corpo próprio de doutrina, a sua critica, os brilhantes aspectos no decorrer das épocas, suas fôrmas no espaço, seu
marchar emfim atravez da psychologia dos tempos e seus resultados hodiernos.
Todas estas facetas teremos que apreciar no desenvolvimento deste trabalho simples e sem pretenções dogmáticas.
Obrigados somos nós todos a pensar de accôrdo com a
percepção psychologica que nos é própria; quantas vezes,
dirão outros, praticamos e proferimos idéias inteiramente antagônicas ao nosso real sentir ?!
Nada temos com estas tangentes, ou com estas linhas
divergentes. O autor deste trabalho traduz em todo elle sua
absoluta sinceridade. As theses serão depuradas, portanto,
no cadinho de sua psyché, si bem não nos restrinjamos especialmente a interpretações e a trabalhos nossos. Párallellamente ao critério emittido e individual do livro, seguirão
outros conceitos que, podendo divergir totalmente do nosso,
não serão por isso menos dignos de acatamento.
E' tal o labyrintho de opiniões e de systematizações
que não se poderá jamais aíHrmar onde realmente esteja a
verdade, o scientifico.
Classificar as sciencias é grupal-as segundo certas leis, é
reunil-as conforme suas manifestações e seu apparecimento,
factoB que envolvera questões chronologicas e methodologicas.
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Muito commum é hoje falar-se, tratando-se da taxinomia das sciencias, de generalidade decrescente e de complexidade crescente.
E' isto, sem nenhuma duvida, uma justaposição do methodo de Descartes á classificação scientiíica, mas em qualquer caso é, a nosso ver, principio absolutamente falso e
invcrificavel. Nada fora da natureza existe; dentro delia
tudo tem a mesmissima complexidade.
Em outras palavras : as questões numéricas, as de extensão c as de movimento teem ou envolvem cm si as mesmas
difficuldades, os mesmos campos de cogitações que as sociológicas. Nada temos que ver com os myopes bellelristas
que querem resumir tudo a systemu decimal e mais do que
isto, não buscam as bellas reflexões que oflereccm os phenomcnos mathematicos nas suas gênesis, na sua transcendental philosophia.
Em synthese : todos os phenomenos são um só phenomeno. Como, pois, dizer-se que este é mais ou menos complexo, e que aquelle é mais ou menos geral ?!
O genial Aristóteles admittia uma sciencia geral, fundamental a que chamou Philosophici Primeira, esta busca verificar a essência das cousas e seus princípios ; á Philosophia
Primeira subordinava a Theoretica, comprehendendo as mathematicas, a physica, a historia natural ; vinham depois
a sciencia Pratica (moral, economia domestica e política)
finalmente a Poética, isto é, a eslhetica.
Nos termos saber, agir c produzir jpóáp-se encerrar o
desdobramento scicntifico aristotellico. No croquis estabelecido pelo chamado pae da sciencia, faltou « a Historia — a
cmula do tempo », c que nos dá conta dos acontecimentos
produzidos por povos c homens atravez das idades, sim, a
historia que no dizer de Guizot — ú o desdém soberbo, ou
no de Michelet — uma resurreição.
Não ha duvida que salientam-se faltas viziveis no incompleto classificar acima expendido. E' faeil de sentir-se
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que nesta taxinomia, a Lógica está envolta no primeiro ramo
— a Philosophia Primeira.
Passemos a Bacon, celebre chanceler inglez, o autor do
Novum Organum, e por mais de um motivo digno de veneração. Vejamos a gammascientifica segundo seu philosophar.
Tem o sábio inglez como ponto de partida as faculdades
intellectuaes : — memória, imaginação c razão.
Na primeira das faculdades encrava a historia natural
e a civil.
Na segunda — a poética, a narrativa, a dramática e a
parabólica.
Na terceira a philosophia.
Esta ultima sciencia envolve, conforme o sentir baconeano— Deus, a Natureza e o Homem.
Criticam do philosopho londrino dizendo que quaesquer
esgalhamentos da arvore do saber encerram e se prendem ás
três faculdades; que não existe unidade de apreciações.
Ora, a sciencia é uma só e os phenomenos do cosmos
moral, intellectual e physico se ligam de tal modo que sempre
e cada vez mais salta ao nosso espirito a phrase profundamente real de Claude Bernard : « si eu soubesse alguma
cousa afundo saberia tudo».
Ninguém negará seresta classicaçãodeficiente.
Para Bacon, a Lógica pertence á razão como esgalhamento philosophico que é.
Augusto Comte, apegando-se ao systema apregoado
por Descartes, vem estabelecer a generalidade decrescente e
a complexidade crescente, e partindo da grandeza calculavel
chega aos phenomenos moraes. Reduz o cortejo scientifico
ás sete sciencias irreductiveis : mathematica, astronomia,
physica, chimica, biologia, sociologia e moral. Para o philosopho positivista a Lógica não pôde constituir sciencia
á parte.
Diz a escola comtista que qualquer departamento do saber
carecendo da Lógica, esta verifica-se em todas as manifestações

da razão e dahi o não poder destacar-se como ramo separado.
Si tal razão prevalecesse não se poderia também formar
de mecânica, ou de physica, ramos á parte, pois, não ha
também phenomeno algum em que se possa fazer auzencia de
forças ou de matérias, ainda mesmo que estas ultimas sejam,
como pensa o autor destas linhas, conseqüências subjectivas.
Herbert Spencer divide as sciencias em abstractas, abstrato-concretas e concretas.
No primeiro grupo se engastam a lógica e a mathematica ; no segundo a mecânica, a physica e a chimica; no terceiro a astronomia, a geologia, a biologia, a psychologia e
a sociologia.
Como se vê, o sábio inglez se distanciou muito do sentir
comteano, e até aqui esta é uma das boas classificações.
A sciencia que nos occupa especialmente a attenção tem uma
localisação própria, e as differenciações verificam-se ou estabelecem-se nitidamente no ensinar.spenceriano.
Poderíamos falar do modo de sentir de Guilherme Wundt,
de Ampère e de outros; não o fazemos, indo de preferencia
a escriptores brasileiros.
Liberato Bittencourt divide as sciencias, que por elle
formam um só todo, em fundamentaes e essenciaes; comprehendendo as primeiras as mathematicas (calculo, geometria,
mecânica, astronomia) e as sciencias physicas (physica propriamente dita, chimica e electrologia); as segundas (essenciaes) comprchendendo a geographia, subdividida em astronômica, physica, política e sociológica.
O termo-geographia é ahi de uma extensão scientifica,
elevada. Parece-nos que para este classificar a Lógica se ligará mais directamente ás sciencias fundamentaes. O Dr.
Bittencourt tem pontos de vista seus.
Vejamos a brilhante synthese que faz do assumpto o
digno mestre Dr. Sylvio Romero.
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Parte o Dr. S. Romero da philbsophia, resumo de tudo
no espaço como a historia o é também do tempo.
E partindo da philosophia estabelece quatro ramos principaes de sciencias: a propedêutica, a naturaMstica, a de
transição c a socialistica ; cada um destes ramos tem seus
grupos, indo todos elles desaguar na historia.
Neste modo de ver é a Lógica estudada como sciencia
propedêutica, a primeira de entre todas, a que o Dr. Sylvio
Romero chama lógica ou formas do mundo subjectivo.
Si bem façamos de todos os departamentos scientificos
uma unidade, um conjuncto, não lhe negamos nem suas leis,
nem seus Mames com os demais departamentos.
O que não vemos, nem se poderá jamais verificar c a
simetria que querem notar no desenrolar do panorama das
sciencias.
E esta ordem que fazem notar — idolalríbus, ou melhor idola e — qualitalis a nosso ver, seria illogica.
Não ha o que Comte diz, isto é, que a sciencia SUPERIOR
precisa da INFERIOR ; todas necessitam umas das outras, e se
auxiliam e se completam reciprocamente.
A mathematica não subordina as outras sciencias; a cila
ate, na alta antigüidade, se ligavam a astronomia e outros
estudos.
Não. c impossível pedagogicamente falando, ensinar-se
esta ou aquella ramificação scientifica a quem ignore a mathematica.
O caso de Gccthe é bem conhecido ; o sábio allemão não
sabia nem sommar, e comtudo
« U cmnonçci ou pressentit
plusieurs dês grandes découverles contemporaines ».

Este nosso asserto encontra detractores; pedimos somente um pouco de reflexão. Nesta terão a resposta.
Podem as sciencias, como tudo o que existe, ser clasificadas, quando não seja em virtude de uma successão histórica ou chronologica absolutamente precisa, visando-se o
methodo, o ensino.
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Aflirmar-se que esta ou aquella sciencia é a mais antiga,
que foi a primeira a estudar-se, é entrar-se num terreno de
duvidas e de conjecturas.
O primeiro homem, os primeiros animaes inferiores, de
onde a humanidade parece provir, sim, as primeiras manifestações animaes mais elevadas do planeta sentiram, sofreram
as amarguras da adaptação ao rude meio cósmico e social que
as cingio; dahi o poder ter-se como seguro que a primeira das
sciencias fosse a psychologia ou a physio-psychologia. Reatemos o nosso fio, por um instante affastado da directriz que
seguimos:
A Lógica, do que fica dito infere-se, é uma sciencia que
prende-se ao grupo abstracto (Spencer) ou ao grupo propedêutico (Sylvio Romero).
Este estudo só poderá ser melhormente analysado posteriormente a estudarmos o methodo.
Depois desta meditada c rápida dissertação, e na qual
deixamos claro o nosso sentir pessoal devemos, para não
mais delongar este trabalho, entrar na definição e divisão da
Lógica; é para onde levaremos em breve o leitor que nos
deseje acompanhar.
O assumpto não é safaro. Pelo contrario, ha nelle perspectivas cambiantes e merecedoras das mais serias cogitações.
Muito vulgar é o sentir dos que, dando um norteamento
diverso do que damos a esta sciencia, vejam nella ou uma
funccão das operações da intelligencia humana, isto é, considerando seu objecto; ou uma sciencia pratica dirigindo as
transacções mentaes, considerando seu fim.
A sciencia particular, a nosso ver, é uma systematização de conhecimentos attinentes a phenomenos que se
prendem, ou que se agrupam por meio de certa approximação. E" geral, quando analysamos todo o conjuncto de
factos, sem distincções parciaes, e neste caso é a pontencial
das épocas unida ú autoridade sábia dos Aristóteles, dos
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Platões, dos Spinozas, dos Bacons, dos Newtons, dos Lavoisiers, e modernamente dos Crookes, dos Wallaces, dos Richets
e companheiros.
Teve bastante eng-enho e affirmou philosophico sentir
quem escreveu : « A sciencia é a classilicação de nossa ignorância ».
Em outro trabalho nosso, e tendo em vista o que ensinava Latancío, que toda a philosophia ou todo o saber tinha
religião, e toda religião philosophia, escrevemos : — entre a
crença e a sciencia não ha bipartição.
As energias que reunimos neste livro virão, ainda uma
vez, demonstrar este facto.
Na concepção que cada um tem do cosmos e do homem,
das forças e do pensamento, das palavras e das idéias, do
conhecido e do incognoscivel, em tudo que nos cerca, desde
os ions aos mundos, ha não somente campo scientifico, como
material comburente para o imaginativo, o eterno sonho ! ...
Não sabemos si diremos melhor affirmando que a classificação das sciencias é a seriação vasta e indeterminada das
phantasias do homem.
Huxley magistralmente escreveu isto mesmo, com estas
palavras: « Que sabemos nós, que poderemos saber »?
Como, portanto, vir e querer bater-nos, já não diremos
pela disposição, ordem, ou classe do que ignoramos, porém,
mais do que isto, — questionar acerbaraente, ferozmente,
pelo phenomeno de uma generalidade decrescente, e de uma
complexidade crescente ?!
Todos os factos, todas as cousas teem idêntica generalidade, tudo o mesmo segredo e a mesma complexidade.
A gênesis social ou cósmica será eternamente um mysterio; e reduzir a contentar-nos com o registrar dos acontecimentos é impor-nos uma lei que a cada momento teremos
necessidades indeclináveis de transgredil-a.
Será obrigar o espirito a uma immobilidade, á copia de
observações sem vida; é mais.- será'a submissão, incompatível
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com o caracter do homem, ás forças brutas da natureza,
e o completo descrédito do poder scientifico.
De tudo isto, desta falta de resignação a sermos meros
registradoras de factos, simples photographos — impassíveis
deante do drama magestoso que nos cerca; sim, desta continuada rebeldia nossa é que nasceu a sciencia, sciencia que
participa da nossa avidez, do nosso anceio.
Ella busca investigar particularidades minimas e concretas, e generalidades máximas e abstractas, mi particularidades abstractas e generalidades concretas, e é depois disto
que se pôde dizer: tudo é mysterioso.

II
<£ogica, suas definições e divisões.
Afinidades com outras scien.cias.
Suas varias denominações.
De Zenon c Aristóteles até nossos dias não lia somente
o espaço de séculos a separar-nos, ha também cliíTerenças
transcendentaes sob o objectivo que nos prende a attenção.
A Lógica não mais se delimita ás simples categorias c
ao estudo, das proposições e dos syllogismos; já não é somente uma arte, tendo como alvo a demonstração; sahiu e
libertou-se deste estreito e acanhado molde, entrando magestosa em outros campos de observações.
Foi especialmente do décimo sexto século para cá, com
Leonardo de Vinci, Galileu e Bacon que novos horisontes
se abriram ao espirito moderno, começando então a reacção
contra o absokitismo formal, deductivista dizem, da vetusta
escholastica. E' certo que espirito possante como o de Hegel
quer absorver a Lógica no racionalismo, no a priorí mas não
é menos exacto que Stuart Mill, Alexandre Bain e outros dãolhe outra directriz. Permaneceremos com as duas escolas.
Como é sabido, Augusto Comte acceitando-a, nega sua
independência, pois recusa-lhe uma existência distincta das
demais sciencias. Poeira de duvida não poderá obscurecer,
não diremos só a indeclinável e palpitante necessidade do
estudo da Lógica, mas sua valorisação, sua belleza, sua utilidade especulativa, sua localização entre as outras sciencias.

12
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Nem era necessário que a autoridade indubitavel de um
Spencer a definisse, assim escrevendo :
« As condições que nos permittem affirmar certa relação
de coincidência ou de approximação no tempo e no espaço,
ou negar essas relações, formam o objecto da lógica» ; e
ainda mais, a apresentasse como sciencia. Essas condições de
que nos fala Spencer são inteiramente pessoaes e dahi ser a
Lógica para o pensador inglez— completamente abstracta.
Aristóteles chamou-a — organum —, isto é, instrumento
da intelligencia humana, definindo-a como a sciencia da prova.
Este conceito, que se tem geralmente como bom e perfeito, não o é, e basta saber-se que o espirito acrobata, imaginativo e sonhador do homem provará tudo quanto quizer.
Desta arte a Lógica estaria tanto na supposta verdade como no
presumido erro, não se tendo critério seguro para distinguil-os. Este sentir nos arrasta ao dizer de Victor Cousin:
« O raciocínio não é senão um instrumento tão bom para
o erro como para a verdade». Mas somente raciocinar não ó
logicar. O raciocínio sim, a razão—«n'est que lê regará de l'cs
prit»,—conforme sentiu Bautin, e este olhar pôde se transviar
e ser imperfeito e falho.
Louis Liad, define a Lógica como a sciencia das fôrmas
do pensamento.
Os mesmos vícios notamos neste conceituar, porquanto
as fôrmas podendo ser incertas e dúbias dão logar a imperfeições que nos arrastam ao illogico.
Depois, taes fôrmas do pensamento, ou sua roupagem,
seu pannejamento é dado pela grammatica. Na lógica está ou
vibra a espiritualisação da phrase, do sentir ou do trabalho
artístico ou commum. E faz-se mister notarmos agora mesmo :
a Lógica vae mais longe e se estende ao extra-humano. Uma
vez escrevemos poeticamente o que transcrevemos hoje, aqui:
« Si existe lógica, do ion ao Todo,
« Como não vel-a, não sentil-a, como
« Da luz á treva, do brilhante ao lodo! ?»
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Está sim, e abraça-se á harmonia geral do universo. Si
é certo, ou plenamente possível admittir-se, como admitte o
escriptor'destas linhas, — que todas as forças da natureza não
sejam senão uma só força; se somos um desdobramento de
uma unidade desconhecida; si da lama á caricia não ha solução de continuidade; mais ainda: si o homem é apenas o elo
mais perfeito da humanidade, como não admittir-se que
tudo e todos pensem, queiram, amem, sintam e se transformem ! ?
Sendo assim, bem se presente a telcologia, a ordem na
vida e na morte, nas idealisações e na realidade.
Chega-se, assim pensando, até a affirmar-se categoricamente que no plano soberbo biológico, social e moral existe
e palpita a lógica.
Reflectindo com esta norma, é que chegamos ao subjectivismo Kanteano. O escriptor allemão diz-nos que o mundo
objectivo traz em si a subjectividacle que lhe empresta o
cognoscente. Só deste modo é que defendemos sua definição,
architectada assim :
« Lógica é a sciencia do pensamento, em tudo que é pensamento. »
Não tem a largueza que damos ao assumpto, o dizer de
Stuart Mill que asserta:
« Lógica é a sciencia das operações intellectuaes que
servem á avaliação da prova, isto é, do processo geral de ir
do conhecido para o desconhecido e das outras operações do
espirito, em tudo quanto lhe sejam auxiliares. » Mill diz-nos
que ella encerra a linguagem, vehiculo do pensamento.
Este definir não parece certamente com aquelle que se
expressou deste modo, uma vez: « O mundo exterior se
reduz ao conjuncto de nossas sensações actuaes e possíveis ;
é elle uma possibilidade permanente de sensação, o que eqüivale a dizer que a matéria, si se a entende como uma substancia independente de nossas percepções, não existe » ; e,
quem assim falia é o próprio Stuart Mill !
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Deste seu ultimo trecho claro está que a Lógica para elle,
como o mundo ontologico, é de domínio pleno do subjectivismo.
Limitando a extensibilidade que damos á Lógica podemos
estreital-a e dizer, conforme autores outros, que é ella a sciencia da verdade, ou a scienda do raciocinio ?
Falta-nos o critério para medir e pesar não só esta verdade como este raciocinio.
Será ella, como aflirmou—Condillac— a sciencia da conseqüência í
Não. Io absolutamente não, porque nada c mais variável,
mais irregular e mais falso do que um corollario, uma conseqüência. Nem precisa sahirmos da decrépita syllogistica para
ver o relevo brilhante c seguro de nossa afflnnativa. Bastam
haver premissas viciosas para a resultante proposição vir
eivada de vícios. No caso de ponderar e valer o conceito condillaqueano, a fôrma implicaria (no raciocinio) o fundo, o espirito, a hermenêutica, facto absurdo e inadmissível.
Alexandre Bain diz na obra—« Lógica Deductiva c Inductiva, a Lógica é considerada: i°, como sciencia abstracta e
theorica; 2°, como sciencia pratica da prova c da evidencia;
3°, como systcma de methodos auxiliares, próprios a guiar a
pesquiza da verdade ».Como se vê, este é um tríplice aspecto
de considerar uma sciencia, condemnavel pela sua mutabilidade de faces.
Depois, surgem as debatidas contendas de prova e de
verdade, já por nós reputadas, além do que apparecem mais,
as questões sobre evidencia e methodos, das quaes trataremos opportunamente.
Para o Dr. Vicente de Souza era a Lógica uma arte de
raciocinar com precisão e clareza.
Deduz-se isto de seu livro, c no qual o saudoso lente do
Gymnasio Nacional mostra satisfazer-se com o ensino divulgado pela escola de Port-Royal, synthetisado neste expressar : « Lógica é arte de conduzir bem a razão ao conhc-

cimento das cousas, tanto para a instrucção do cognoscente
quanto para a de outrem ».
E' ainda a prepotência, o abuso do classicismo antigo,
é o volver á ars demonstrandi. Sentimos discordar do illustrado medico e professor, cujas tradições no magistério
são bastante fulgidas e dignas de culto e de saudades.
Isto determinado, poder-se-á de nós exigir um conceito que venha fechar as lacunas que acabamos de notar;
é para onde vamos. Como preliminar ao nosso conceituar,
sentiremos que não poderá haver definição sem accidentes,
sem defeitos e tudo está no ponto de vista genérico ou
limitado em que se colloque o observador, o analysta.
Eis tudo.
Attendendo, porém, á philosophia que seguimos e que
temos exposto até aqui, pensamos ser a lógica a dinâmica
psychica a serviço da evolução cósmica e humana.
Porque a lógica está em toda a parte. E todo o universo sente, evolue, e transforma-se indefinidamente.
Assim como está provado, conforme pensa Lê Bon, que
« a força que ascendeu no espaço ás nebulosas, foi a mesma
que em outro campo veiu formar o facto jurídico; assim como
líaíckel buscou provar que tudo provenha da cellula, ou que
a ontogenesis repete a philogenesis, sim, si todas as couzas
decorrem e vieram de uma unidade commum, não pôde haver
cliversidades, antagonismos absolutos, e se o homem pensa
e quer, quaesquer outras partes deste mesmo todo podem
também querer, amar e pensar! A lógica é um dynamismo
psychico melhormente estudada nos actos humanos, mas d'ahi
a se negar a sua eclosão, a sua pontencial no mundo ontologico vae um abysmo, incompatível com o século XX, no
qual todos os phenomenos se reduzem á electrologia, ao psychismo.
Do que temos dito vê se como longe vae a época que
prendia no circulo:— conceber, julgar e raciocinar as expansões da lógica. Vejamos suas divizões.
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E' claro que conforme o nosso dissertar até aqui, e em
parallelo á nossa philosophia — a monista espiritualista, a
lógica é e só pôde ser uma, indivisivel. A sciencia não
é mais do que as idéias, a experiência e a observação vulgares. Bem conhecido é o provérbio francez : « Experience
passe science. Não existe uma lógica natural e outra scientiíica. A sciencia é feita, sem nenhuma duvida, pela analyse
e pelo armazenamento, pelos sedimentos das investigações
mais ou menos seguras de todos os tempos e das previsões
geniaes.
E neste caminhar chronologico não existe coloração differente para o natural e para o scientifico.
Só falamos de divizão na these que nos interessa, pelo
amor ás normas já estabelecidas, e porque esta particularidade não deturpa grandemente a concepção que temos da
matéria no seu conjuncto.
Querem logicistas diferentes bipartir a lógica em —
formal ou exclusivamente deductiva e em —-_material ou consagrada á inducção.
Estávamos longe de dizer: fora do inductivo nada conhecemos e não queremos nem poderemos chegar a estes extremos. Não precisamos, nem poderíamos para o plano que
temos em vista neste livro, chocar a maioria dos logicistas.
Affastemo-nos um instante, portanto, das cogitações anteriores e limitemos as nossas apreciações á lógica debaixo
deste aspecto, isto é, estudando-a, não como evolução geral
do raciocínio e do universo, conceito aliás certo, mas como
energia psychica humana. E' neste particular que costuma
ser a Lógica tratada, assim, dividida; sendo a formal a que
trata do raciocino (que chamamos energia humana psychica)
sem investigar-lhe a origem, a material que se applica ás diflerentes sciencias.
— Para nós não ha dous phenomenos diversos entre
a inducção e a deducção. Poderíamos represental-as ambas'
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por meio de uma linha geométrica, recta, estando numa das
extremidades o inductivo, e na outra o deductivo. Melhor
explicaremos o nosso pensar, definindo uma e outra destas
divizões; chama-se inducção o processo lógico que parte do
particular para o geral; é a deducção o que vae do geral ao
particular. Ora, assim sendo, vê-se que ha um só plano,
um só todo, a marcha da idéia é que varia. Outra
couza:
Quem quer que seja só poderá generalisar depois de trabalhos psychicos, cotejos, analogias, observações precizas do
raciocínio.
E' bem certo também que a inducção não se estabelece
com phenomenos materiaes somente, ella pôde ser elaborada
no domínio inteiro do abstracto.
E' sabido que a escolastica divide a lógica em — doccns
c tu tens.
Abaixo da critica acha-se esta divizão ; assim como este
sentir:
« Pesquízar, julgar, reter e traiismittir; eis o fim da
Lógica c, portanto, sua divizão dentro dos limites do methodo.»
Rabier a estuda sob os dous aspectos — Pratica c Critica.
O Dr. Vicente de Souza estuda c divide-a em Geral,
Pratica e Critica.
Entremos a ver o parentesco, as relações, as affinidades
entre os outros estudos c a sciencia de Zenon, Aristóteles e
Bacon, c da qual os nomes entre os modernos sobem a centenas, tal a sua magnitude e importância.
O saber não é nada mais do que a busca de cauza
da regularidade, da directriz, da ordem entre a diversi'
dade supposta entre os phenomenos; estes, porém, são
um só.

Isto nos c ensinado pela lógica dos factos, fundida na
experiência das épocas e no cadinho sublime dos gênios que
passam, deixando após elles os fulgidos tra.ços, os vestígios
4339
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alcandorados de suas transições rio planeta. E no saber ha
um só todo :

- O nome Lógica vem de um vocábulo grego que s ignifica — razão e foi primeiramente empregado pelo chefe
da escola stoica. Muito diverge hoje de sua etymologia.
Dahi é que atravessando épocas, veiu até nós.
Tem, pois, o vocábulo vinte e quatro séculos.
A escola peripatetica ou aristotelica chamava ao estudo
que fazemos agora, de Analyticas.
Organon é chamado o conjuncto, a reunião dos livros
de Aristóteles, em que o sábio grego trata dos conhecimentos humanos.
üanonicas foi o nome que lhe deu Epicuro.
A palavra — canon, no grego quer dizer regra, e a
lógica naquelles tempos constituia-se de certo numero de
princípios limitados ao campo deductivo.
Novum Orgatiuin é o trabalho que o fecundo Bacon
ergueu contra o architectar da escola antiga.
Principalmente dahi é que, dizem, começou o novo itinerário seguido pelo espirito scientifico da humanidade.
A Bacon, com muita razão, se tem chamado fundador da
inducção. Pactos merecedores de nota, e que mais caracterizaram os últimos 100 annos, dizem,—foram o emprego sempre
mais e mais crescente do methodo inductivo, o abraçar-se a
evolução spenceriana, o acceitar-se otransformismo danvinico,
a volta ao monismo espiritualista, reduzindo todo o cortejo
de phenomenos a uma unidade animica, psychica, unidade que
prende-sc á inducção, á deducção á observação, ao tangem,
é á qual não se tem mais o direito de negar-se, attentos os
trabalhos de William Crookes, A. R. Wallace, Aksakoff,
Friedrich Zõller e mil outros. (*)
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Ouçaraos um dos mais profundos escriptores c philosopho — critico do Brasil — Sylvio Romero:
« Já não é mais licito em nossos dias falar de uma
sciencia da Natureza e de uma sciencia do Homem, como de
couzas de todo separadas e antitheticas. » A Lógica está pois,
nesta Naturalogia da qual se destaca, como ramificação da
mesma arvore — a socialistica; e as affinidades, as attrações
entre todo o bloco «cientifico são relevantes e insophismaveis
E' a sciencia una, como é a Lógica.
Dizer-se v. g-. que a psychologia é mais vasta do que
esta ou aquella sciencia; afirmar que quaesquer dellas são
mais ou menos antigas, é, ou parece-nos falso; bem sabemos
que as observações, as doutrinas, as leis, não surgiram ao
mesmo tempo e que ainda ha muito a estudar, e muita cou/a
existe ignorada, mas existe e vive, e sempre existiu e viveu ;
neste advérbio -sempre estamos abrigado.
Pelo facto da Esthetica, da Psychologia ou da Moral só
- serem observadas de uma certa phase para cá, ninguém
tem o direito de negar sua vida latente anterior.

Todos as sciencias precisam da Lógica, e eis porque
Comte não lhe deu uma topographia á parte. Tal motivação,
porém, é injustificável. Haverá phenomeno que não careça
da mathemathica também f E esta não tem sua independência ?
Investigar si tratamos de uma sciencia ou de uma arte
não o fazemos. Já temos sentido ou traduzido o bastante,
photographando em largas explanações o nosso intrepretrar
neste particular.
O primeiro capitulo, no seu titulo, basta para responder
satisfatoriamente á curiosidade daquelle que desejar interpelar-nos sobre esta accidencia.
Duas palavras nos pedem- as diferentes denominações
que tem recebido-o objecto-de nosso estuda, •
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(*) Do que temos cscripto infere-sc bem claramente que nem sumos, nem
pudemos ser positivista, comtista ; mas pelo ampliado doconccitu da Logic»
nào quisemos terminar o assumpto sem graphar este definir que damos
abaixo e que tiramos das Ultimaa (.onccpçdes de Augusto Comte, publicadas por Teixeira Mendes.
Realmente o amplíamento, a synthese da definição é já muito outra e diversa daa que nos ministram os compêndios.
Vejamal-o : o concurso normal tius saitii/roatos, das imagens-, e dos
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signas) fiara nos inspir&y as conceagoes que convém ás nossas
moraes, int&Uectuaes, e physicas» forma objecto da Lógica.
Envolve-se a lógica no exclusivismo individualista pelo definir da- escola
comteana. Já o fizemos sentir, esta sciencia está não só no espirito humano,
mas na harmonia geral do Todo.
K do mesmo modo que a mathematica c questàu de quantidade, de
fôrma e de movimento, achando-se não só no espirito do h orne m como em
toda a natureza, a LogÍc:i acompanha também nau sj a maíhematica como as
outras scieneias, tendo todas estas vida própria, se bem formem um grande
c mesmo organismo.
Este o «osso philosophar.

III

Cérebro e pensamento.
O problema do conhecimento.
Um profano na matéria poderá classificar-nos de meta physico : nada temos que ver senão com o veredictum dos competentes. Si ha sonho no que graphamos, é mister notar, a
própria realidade é utopistica.
Assim seguiremos a orbita que traçámos, levando comnosco companheiros do topo intellectual de um Lange, de um
Paul Jane t e de um Kant.
Não se poderá dizer que o assumpto nada tenha senão
com a physiologia, é o que negamos de ante mão, e buscamos demonstrar sem tons autoritários.
Será o pensamento producto exclusivo cerebral, physiologico ?
Será resultante do mundo exterior ?
Parece que se fosse resultado privativo do encephalo os
macrocephalos e inferiores na escala zoológica seriam ato mais
aptos para operações mentacs que o homem.
« Notável é a cabeça da formiga, attento o seu tamanho.»
Outra cousa : sendo o cérebro o centro donde irradia a
nossa vida intellectual e moral, como desejam nossos antagonistas, quanto mais perfeito organicamente o tivéssemos, mais
aperfeiçoadas deveriam ser nossos ideaes, nossos sentimentos.
Assim não acontece.
O principio tão batido da mens sana corresponder a corpo organicamente são é totalmente falso. Nesta hypothese, os
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únicos grandemente equilibrados, as grandes energias psychicas, deveríamos encontrar— na classe dos rústicos, dos homens que só dão pasto á animalidade...
Quantos não teem o organismo—- verdadeiro modelo de
perfeição anatômica, e o cérebro vasioü... A questão é muito
outra.
O nosso pensar ou nosso raciocionar, não veio do mundo exterior; nada nos arrastaria, (si tal se desse) a imaginarmos senão, o infinitamente grande ; si só attendessemos ao que
víssemos (sentíssemos), as cogitações altas da sciencia ruiriam
todas por terra, o campo theoretico dissipar-se-ia.
Além do que ha idéias que vão chocar justamente o apparente, o visível.
Escreveu C. Flamarion : « a exterioridade é enganosa,
a realidade é o invisível ».
Vemos o azul, fitando a abobada celeste, entretanto diz
a physica que esse véo ceruleo é effeito de luz, o que existe
é o vácuo, vácuo trevoso.
As estrellas apparecem-nos minúsculas, luminosas; comtudo, sabemos serem outros tantos soes—- centros de desconhecidos systemas sideraes.
Qual a explicação para os presagios, os presentimentos,
os sonhos, as previsões que succedem-se tantas vezes com detalhes especialissimos ?!
No scenario da vida é commum o que acabamos de figurar. Si o pensamento fosse simples funccionamento, mera
força, ou apenas mecanismo, sim, nesta hypothese longe delle
desenvolver-se com exercícios, com trabalhos, se conservaria
estático, ou antes se estragaria.
Si o pensar fosse a resultante do mundo exterior, teríamos
que um viajante, um marinheiro, por exemplo, valeria intellectualmente muito mais do que um philosopho que não mais
conheceu de visu senão os limites de seu paiz ! !
Philosopho francez brilhante affirmou ser o cérebro nada
mais do que um apparelho registrador.
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Onde collocarem-se as obras de pura imaginação > O calculo t O raciocínio ?
Não pensamos, nem refletimos pela lei da imitação ;
mas ainda assim—imitar a quem}
Onde o original para as grandes idéias? As descobertas ?
Também parece-nos, não só exagerada, mas completamente insustentável a phrase hoje tão corriqueira: dizeme de que te nutres, e eu te direi a cor de tuas idéias".
Somente assim seria si o estômago fosse espelho cerebial; e na hypothese, quem melhor comesse, melhormente
produziria. Quantos, porém, não teem pão, sobrando-lhes o
gênio ?
Quantos conhecemos debatendo-se na penúria, na miséria anêmica, e possuindo espirito superior ?
Objectar-nos-ão: si a arvore dá o fructo, a terra o
vulcão, a nebulosa os astros, porque o cérebro não produzirá o pensamento ?
Tal objectar é capcioso.
Acima da arvore, do fructo, da terra, dos vulcões e da
nebulosa, das idéias parece haver outra determinante, outra
cauza além da que surge ao primeiro lance de vista. O
porque & muito outro. Ignoramos de quem seja esta sentença: « k monde esl petit et lê cerveau est vaste"
No pensamento não ha somente combinações de phosphoro com substancias outras. A intelligencia resulta de algo mais elevado, eis porque o universo é pequeno diante de
um cérebro. Este pôde comportar e imaginar milhares de
universos, sem se encher jamais.
E' assim pensando que chegamos á conclusão de haver idéias innatas autographas, originárias,
Não somos exclusivos productos do meio; este pôde
modificar-nos, nunca fazer-nos.
Chrísto, Çaquia Mouni, Mahometh, são exemplos
que argumentam em nosso favor : do mesmo modo estão
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comnosco os levitas, sacerdotes, os sábios que tantas vezes
se insurgem contra o meio mephitico que os asphixia.
O pensamento não é como alguns prezumem^-apanagio
do homem; com esta igualdade de sentir estamos com a
maioria dos intellectuaes.
Ha egoísmo mesquinho da parte humana cm conceder
aos animaes — linguagem, canto, educação, sentimentos de
amor, do ódio, de associação, o bellicoso, alegria e dores,
audácia e medo, a previdência, e depois de tudo isto arrancar-lhes— a alma, o pensamento ! !...
Somente admittindo o cérebro subordinado ao psychisrao é que accordaremos com Schopenhauer, quando escreveu
elle : «tudo o que nos cerca é um phenomeno do cérebro »,
o que eqüivaleria a nosso vôr, tudo ser phenomeno de natureza psychologica.
Certas emoções, os casos de alta telepathii, as previsões não pertencem ao domínio physiologico, senão de certo modo, isto é, porque ellas manifestam-se por intermédio
de seres vivos.
Os sentimentos estão para o cérebro assim como a musica está para os instrumentos.
Acha-se provado:'que, nem quanto á dimensão, nem
quanto ao seu volume, fôrma, etc., o cérebro obedeça a um
modelo, a um typo.
A um acabado de perfeicões physicas pôde não correlacionar-se psyché perfeita.
A probabilidade das idéias innatas affirmamol-a pela
lógica dos factos.
E si o mineral já tem desde o seu apparecimento attributos seus; si os vegetaes trazem em si peculiaridades—
porque não admittir-se as tendências innatas ?
O Barão de Feuchtersleben ensinou : « o pensamento
é um fluido que escapa á compressão» e seu poder é
excepcional — pois todo deíSjo enérgico pôde realisar-se.
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A fé religiosa é deste ultimo sentir exemplo bem frisante.
O brocardo popular—querer é poder—exemplifica melhor o que escrevemos.
Affirmou Kant « que a força da imaginação é muito
mais penetrante que qualquer outra força material».
Doutrine-se a vontade e transformar-se-á o mundo.
Wallace, n'um accesso de febre, encontrou e formulou a lei
de selecção natural, uma das soberbas investigações, descobertas de Carlos Darwin.
Quem ignora o facto acontecido no Brasil colônia, com
Vieira, e lia vido por miraculoso ?
Pensar não ó simples funcção cerebral, nem depende de
combinações de hydrog-enio, oxigênio, azoto, etc.; si tal fosse, reunindo-se estes diversos elementos poder-se-ia constituir o pensamento, o que não se dá.
E' que a todo esse desdobrar de acções e reacções preside lei mais enérgica e diferente das exclusivamente physicas.
Goethe disse que o « olho era um producto da luz.
Houve quem afirmasse que a língua creára a razão».
A linguagem é apenas a roupagem de um corpo ao
qual envolve, ou panneja.
Prendendo-se o pensamento á linguagem ter-se-ia tanto
melhor lógica quanto melhor grammatica possuíssemos; ou
antes, quem mais loquacidade c íluencia de palavras tivesse,
mais pensador seria.
A pratica mostra-nos, por exemplo, brasileiros como
Augusto Severo e Santos Dumont, admirando o mundo pela
força de seu engenho c de seus grandes vôos intellectuaes;
salienta um Carlos Gomes cm condições artísticas idênticas;
e parece-nos não ser necessário demonstrar que a üngua poríugueza não é a mais rica em vocabulário, si bem não seja
como alguém já a qualificou: « o túmulo do pensamento ».
O mundo que nos cerca não é obra cerebral. O dicto
de Schopenhauer é nullo; o homem quando appareceu no
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planeta já encontrou meio physico e animaes outros dos
quaes parece ser elle hoje,—o elo mais perfeito.
A bondade, o amor, o altruísmo, a dedicação, a lealdade,
a gratidão não pertencem ao cérebro, como a luz aos astros,
como o perfume á flor. Que turbilhão de homens ha sem
a mais ligeira noção dos sentimentos !
A palavra pôde formar a toilette do que idealisamos; no
mutismo, porém, ha não raro muita eloqüência. A grammatica é de origem grega, e nem por isso a Grécia avantaja-sc
intellectualmente á Allemanha, á Franca e industrialmente
á Inglaterra.
Notemos que, si a lógica é filha da linguagem, um
mudo deveria ser louco, facto que não se verifica. «Nem
sangue, nem lympha, nem bilis, nem systema nervoso é que
vão formar o ser humano intellectual ou moral.»
Sangüíneos, biliosos ou lymphaticos pode-se ser louco
ou genial.
O ponto culminante paira acima de todas essas conjecturas.
A sciencia hodierna é obrigada pela grande lei da dignidade a volver-se para um rumo outro já sulcado com vantagens brilhantes, para a metapsychica. O cérebro com suas
substancias branca e cinzenta não é estação telegraphica
central da offlcina do systema nervoso.
Platão— extraordinário discípulo de Sócrates, o mestre
de Aristóteles, dizia : «a idéia não existindo no espaço, propriamente dito, mas na intelligencia como em sua sede natural, e de algum modo natal, não pôde vir de fora de nós,
e é falso dizer que ella provém da sensação ».
A intelligencia nada tem com o cérebro: bem sabemos,
ha quem a queira localisar precisamente assignalando os extremos dos hemispherios cerebraes como seu ponto mater.
Outros dão como sede delia as partes da cortice cerebral ;
finalmente terceiros fixam-na nos lobulos cérebro — frontaes.
Escolas ha que só admittem o pensamento como uma resul-
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tante lógica e immediata do sensismo; que tudo quanto pensamos tenha passado pelo sensorio. Aristóteles pertence a
este ultimo sentir.
Embora seja conhecida a phrase : «nihil est in intellectu
quod non antea fuerit insenso», somos forçados a proclamar
a originalidade de princípios, de raciocínios, de idéias que
vão muitas vezes chocar de completo o mundo real que
nos cerca.
Si tal não fosse nada nos levaria v. g. a imaginar
mundos e mundos superiores á terra, nada nos arrastaria
a crer no movimento planetário, etc. Dizer que, o que nos
cinge é phenomeno exclusivo do cérebro é a velha escolastica do anthropocentrismo.
Não è, parece-nos, o facto de querermos estar alegres
ou não, que vae, só isto, constituir taes estádios; não é o
cérebro que vae determinar ser ou não ser-se artista a Caruso
ou a Coquelin, orador a Castelar ou philosopho a Spinosa.
Animista com a tendência moderna, e filiando-nos aos
princípios de W. Crookes, de Léon Denis, Paul Gibier e
outros, acreditamos ser o pensamento resultado de energias
psychicas que agem constantemente em nós, e que nascem
comnosco.
Somente assim é que vemos explicações para os casos
de precocidades artísticas geniaes.
A hereditariedade, o atavismo vão mostrar que as idéias
são subjectivas e innatas; não dependem, pois, senão indirectamente do exterior.
Já o dissemos: somos animista e hylozoista, e para nós
a psychologia é a sciencia d'alma, não alma—conjuncto organoleptico, mas, sim, a força radiante, na phraseologia
crookeana. O cérebro é um instrumento e as idéias só dependem delle tanto quanto uma musica qualquer depende das
imperfeições ou das perfeições do órgão que a executa.
Ensinar-se que o brilho intellectual acha-se preso, ligado
ao phosphoro contido em nosso sangue, é desconhecer-se o
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pratico terrível da sociedade que rmpelle de continuo os Horaeros a implorarem a caridade publica, e poetas da estatura
do vate de Sorrento a morrerem de miséria!
Onde faltam tantas vezes a luz, o pão, a alegria e o
conforto sobram, não raro, a lâmpada majestosa do gênio.
Sustentam ainda os nossos contendores que tanto o cérebro e o pensamento se desenvolvem com os exercícios que,
sendo estes continuados, arrastam-nos a surmenage-, ao desequilíbrio e á opacidade nas idéias.
Apoiando estas explicações, mostram-nos os indivíduos
idosos, velhos, com o pensamento e o cérebro já gastos para
as grandes transacções psychicas.
Transcrevemos para aqui, porém, o que diz um jornal
do sul, e leiamol-o :
Tendo um professor allemão sustentado recentemente
que, a partir da idade de quarenta annos, as faculdades intellectuaes e a força de producção declinam no homem, o sr.
W. A. Dorland, sábio inglez, demonstra em um magazine
de Londres que é justamente o opposto que se dá, e que a
maior parte das obras immortaes legadas á . humanidade não
teriam sido creadas se os seus autores tivessem sido roubados
pela morte, não já na idade de quarenta annos, mas aos
cincoenta e mesmo aos setenta.
Palmerston, Disraeli, Ziers, Gladstone, Bismark não
attingiram á culminância do seu saber e experiência senão
aos setenta annos. Buffon não houvera escripto os cinco últimos volumes da sua Historia Natural e Alexandre de Humboldt o seu Kosmos, se não tivessem alcançado a idade do
Psalmista.
Ticiano creou o seu Christo coroado de espinhos aos
noventa e cinco annos, Tintoretto o seu Paraíso aos setenta,
e Corot produziu obras primas na idade de setenta e sete
annos.
E'-nos impossível citar todos os nomes em que o
Sr. Dorland baseia a Sua demonstração. Ahi vão mais alguns:

Giusepe Verdi, Meyerbeer, Kant, Hobbes, Gcethe, Chateaubriand, Swedenborg, Murilo, Wagner, Haydn, Carlyle,
Cervantes, Corneille, Milton, Voltaire, Dessage, Victor
Hugo, Ibsen, etc., que todos dispunham de todas as suas
faculdades de producção ainda depois dos sessenta annos.
Aqui termina a transcripção.
A crítica que nos possa ser feita pelo tacto de pertencer
esta matéria mais especialmente á Psychologia, não tem
fundo nem interesse. A Lógica pede, implica também o
estudo da idéia, do juízo, do raciocínio, factos que se ligam
absolutamente ao physio-psychico.
Temos necessidade de mostrar que o cérebro é secundário e não como alguns presumem-no, indispensabilissimo
no estudo do conhecimento. A idéia — para Arthur Schopenhauer é, «a unidade que se transforma em pluralidades,
por meio de espaço e de tempo, fôrmas da nossa consciência
intuitiva; conceito é a unidade extrahida da pluralidade, por
meio da abstracção que ú um processo de nosso entendimento.»
Continua o mesmo esCriptor : « Podemos chamar a idéia —
Unitas ante rern, e ao conceito Unitas post rem.» Si bem que,
a nosso ver, seja o conhecimento um corollario, uma imniediata conseqüência do subjectivo, pensamos que elle precisa da completa inteireza funccional ou orgânica de cada
um de nós.— O organismo é o mediador, jamais a gênesis.
Para termos o conhecimento completo, precisamos da
mais perfeita integridade physio-phsychica.
Só se a conhece perfeitamente por meio da sensibilidade,
da intelligencia e da vontade.
Physiologistas ha que restringem o conhecimento á intelligencia ; tudo, porém, nos leva a crer .que precisamos indeclinavelmente do conjuncto.
Geralmente bipartem o conhecimento em sensível, dado pelo munto exterior por intermédio dos sentidos; e intsllectual dado, immanenle ao espirito.
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Partidário franco das idéias' innatas admittimos a intuição ou conhecimento intuitivo.
Os princípios fundamentaes do conhecimento são: a
identidade, a. contradicção, o meio excluso, a cauzalidade e
a razão sujftciente.
A identidade mostra que tal couza, ou tal phenomeno c
o que é ; elle deve ser idêntico ás notas, ás relações, aos característicos que delle temos.
De modo que só assim podemos figurar o mundo ontologico, em mente, ou independente de apresentar realmente
a couza em si.
A contradicção quer mostrar que uma proposição, ou
um facto qualquer não pôde ao mesmo tempo e ao mesmo
respeito, ser e não ser. Ora, bem se sabe que tudo pôde ser
negado e affirmado. A contradicção, portanto, como a identidade, como tudo o que existe, submette-se a estas variantes
c só se a pôde sustentar dentro de certos limites.
O meio excluso indica que proposições contraditórias
não podem ser falsas ambas, sobre o mesmo objectivo e com
igual significado.
A cauziiaüdade vem ferir quaesquer phenomenos, mostrando que não ha effeito sem cauza ; ou antes e melhor, que
na cadeia dos lactos deve existir ou existe um mais forte,
ponto de partida e de explicação presumível dos demais.
A razão sufficiente não é outra couza mais do que o
principio estabelecido pelo extraordinário Aristóteles que na
serie das demonstrações, o raciocínio tem precizão de parar
sem mais retroagir ; e se não fosse esse principio de que
valeriam os axiomas ?
« Aristotc a montré par dês arguments sans replique
que, dans Ia régression dês verités démontrées, il fallait
s'arrcter quelque part .»
Estes princípios são chamados — nervos do pensamento.
Todos elles, já o dissemos, são moldes estreitos para conter
o espirito irrequieto e sedento de luz e tio desconhecido .<
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Laços bem frágeis, e que não supportam o embate dos levitas sondadores do ínsondavel !
E' de Leibnitz esta phrase :
«Toute chose qui existe doit avoir une raison sufflsante».
E' a mesma lei da cauzalidade.

IV

j\ linguagem; os termos: as proposições
A linguag-em não é um phenomeno isolado, ao contrario, envolve outros, e nella podem engastar-se a mimica, a
língua falada ou escripta e as diversas bellas artes.
Não pertence exclusivamente ao homem, mas aos outros
animaes; ninguém dirá que, pelo menos, a gesticulação e os
acenos não sejam entendidos pelos inferiores, isto na mais
estricta hypothese, porquanto ha quem vá muito mais longe
e conceda á animalidade linguagem completa. Do grito emanou todo o vocabulário que possuímos.
Dos hieroglyphos primitivos proveio a linguagem escripta.
« As bellas artes ligam-se estreitamente ás formas da
linguagem, de tal maneira que pôde dizer-se, por exemplo,
que o canto precedeu a linguagem vocal, concebendo-a como
um grito aperfeiçoado ou um canto rudimentar, e que o desenho precedeu a escripta, pois que esta começa por meio de
um desenho imperfeito. » A musica aperfeiçoa também o vehiculo do pensamento. A superioridade do homem sobre os
outros animaes firma-se não só pela sua elevação moral, mental e psychica, como pela communicação fácil, prompta e
intelligente que a sociedade humana possue em escala
muito, muitíssimo mais elevada que quaesquer outros animaes.
« Max Müller sentiu que não ha lingua sem razão, nem
razão sem lingua.»
4339
3
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Nem ha duvidas de que sejam as palavras as azas do
pensamento.
A lógica precisa de vestir as idéias; dizemos aqui,—
lógica, no seu sentido mais commum e como synonimo de
raciocínio, e esta roupagem lhe é fornecida pela lingüística.
« Bernhard Schmitz afflrma que defeitos de pronuncia
podem tornar-se defeitos de caracter.»
Como se nota de tudo isto. parece indiscutível e grandemente certo haver a mais estreita harmonia entre o sentir e
o expressar.
E ponto importante, para nós, especialmente sob o aspecto que consideramos a Lógica, é a amplitude que se pôde
dar á linguagem, pois não se estende esta á poesia-musica, esthetica do sentimento, somente; sim, não se confina entre sons.
Nada é mais eloqüente que um vulcão, que um abysmo,
por mais mudo que este nos possa parecer. Que linguagem
não existe e que harmonia, que lógica também (são termos
análogos) não se estadôam ante os panoramas da terra, e
em presença da poeira de luz quefulge, scintilla sobre nossas

A esta limitam o cérebro humano, onda querem localizar,
á força, o pensamento; a aquelja prendem sua manifestação
aos sons!!
Chegam a affirmar que as imagens acústicas da palavra
são registradas na primeira circumvolução temporo-espberoidal, no hemispherio esquerdo ! !
Mas tal ferrenho physiologismo tende cada vez mais a
se perder no esquecimento.
Certo é que, se o apparelho humano ou animal não estiver
perfeito, as manifestações psychicas não se darão com regularidade .
Do mesmo modo se um instrumento musical achar-se
gasto ou falho, taes defeitos tornarão a muzica desagradável ou má. Disto, porém, a se querer que raciocínio c
muzica emanem, provenham dos apparelhos que servem
apenas de meios transmissores, ha differenças transcendentaes, intransponíveis.
Das imperfeições da linguagem descem os physiologjstas
a estudar a patliologia do assumpto, e então surgem os
estádios— dislogia, alogia, aphasias, disarthrias, etc.; a gênesis, porém, é muito outra, e longe de ser physica, somática é de natureza psychologica.
Poderíamos entrar na indagação da natureza da linguagem humana, e verificarmos se esta decorre e nasce do
som (onomatopéia); se veio das faculdades humanas, como
sustenta Ernesto Renan, entre outros, ou se tem outras
origens.
Seja como íor temos absoluta necessidade de nos communicar e nos entender, e, as palavras ou os termos são indeclináveis, tratando-se da sciencia que nos occupa presentemente.
Nos tratados de lógica deixa-se quasi sempre á parte
o vocábulo palavra, para tratar do termo ou dos termus.
Chamam termo, synonimo Jc limite, raia, etc., porque
realmente, occupando ellc quasi sempre uma posição na pró-
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cabeças?
E' a teleologia, a lógica cósmica e universal.
Tudo que nos cerca—fala e sente. Tudo é ser. O homem
é a porção do todo mais perfeita; mas elle veio do barro,
como nos diz a Biblia.
Ha hoje tendência para a linguagem de graphia (graphologia), como também existiu outr'ora a linguagem da
mão (palmistria), como agora mesmo a anthropologia. Podemos affirmar que em face da sciencia moderna o próprio mutismo tem nuances,
Vê-se actualmente nos perfumes, c nas cores, nos sons,
na estructura das cousas um vocabulário inteiro, completo,
perfeito.
Não querem dar os logicistas, os tratados que compulsamos, esta largueza de comprehensão, nem á linguagem,
nem á lógica.
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posição, sua topographia, sua localização ahi é de extremidades. Podem ser univocos, equívocos e análogos.
Univocos, quando applicarmos a cousas diversas, tendo
o mesmo sentido, a mesma hermenêutica.
Equívocos, quando o sentido e o objecto forem differentes.
Análogos, quando applicados a objectos diversos, os
sentidos são também diversos, mas se perdendo comtudo, a
determinaas semelhanças. Não exemplificamos pela facilidade dos casos.Convém lembrarmos que chama-se extensão, ou denotação ao numero de seres que um termo comprehende, e conotação ou compreltcnsão as qualidades, as notas que encerra.
O termo pôde ser, conforme a idéia que expressa :
concreto, abstracto, positivo e negativo.
Designando o objecto, acompanhado de qualidades, como
realmente existente — é concreto, ex: jorro de luz, fio metálico, etc.
Mostrando qualidade independente do objecto, ou a couza
por si só, é abstracto, ex. : ar, gaz, nuvem, diaphano, etc.
Indicando qualidade real e perfeita é, segundo os logicistas,— positivo, ex.: luz, perfectibilidade.
Mostrando ausência destas qualidades, diz-se negativo,
ex. : treva, ignorância.
Será ainda complexo ou incomplexo, conforme esteja ou
não acompanhado de outros termos explicativos.
Exemplo do termo complexo: Recife-cidade mais oriental
do continente americano.
Exemplo do imcomplcxo: Esthetica.
Vejamos as proposições.
Proposição é uma palavra ou uma reunião de palavras
formando sentido perfeito; « é a expressão verbal de um
juizo».
Pôde ser simples ou composta; a primeira é a que só
encerra um sujeito è um predicado, ex.: « Lutar é viver.»
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A composta é a que comporta mais de um sujeito ou
mais de um predicado, exs.: O homem e o planeta tiveram a
mesma origem; os corpos são sólidos, líquidos, gazosos e
radiantes.
A proposição simples pôde ser considerada debaixo do
ponto de vista da extensão do sujeito e neste caso será —
universal, particular e singular, conforme o sujeito seja tomado em toda sua plenitude ou em parte, ou individualmente.
Não precisamos exemplificar.
Relativamente á fôrma ou relação affirmada entre o predicado e o sujeito — pôde a proposição ser afflrmativa ou negativa.
No primeiro caso indica uma relação de conveniência
entre os seus dois termos, no segundo uma relação de dêsconveniência.
Facilimo é ver o que sejam as affirmativas universaes
ou particulares, assim como as negativas universaes ou particulares ; dois versos mnemotechnicos resumem estas ultimas
proposições e são, conforme a technica lógica :
« Asserit A, negai E, sed universaliter ambo;
« Asserit /, negat O, sed particulariter ambo.
As lettras A, E, I, O, vêem das palavras Afflr&mo
Nego.
Estas particularidades são sem interesse, e affirmamos
até, — sem alcance.
Si somos forçados a ahi chegar é para não ser nosso
trabalho acoimado de imperfeito.
As proposições compostas não precisam todas serem estudadas na Lógica, pois que a matéria prende-se mais á
grammatica; basta vêr-se as que entram com mais freqüência
no syllogismo
Neste caso teremos a disjunctiva, a causai o a condicional.
Quem quer que seja que estude Lógica já deve ter bastante conhecimento destas particularidades grammaticaes.
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Será trabalho inútil o de illustrarmos com exemplos os
nossos assertos.
O estudo da Lógica, quando trata da. proposição e sob o
titulo de conversão c opposição, busca estabelecer processos para só verificar a verdade ou inverdade das mesmas
proposições. Taes meios deductivos são, porém, falibilissimos
c sem princípios seguros.
« O Dr< Vicente de Souza diz qtle são propriedades—
absolutas das proposições:
« a) sua quantidade ;

«b) sua qualidade.
« E elle mesmo define pôr quantidade a extensão do sujeito e por qualidade a sua affirmação ou negação, a sua
verdade ou falsidade ».
Aristóteles, estudando a questão, estabeleceu um quadrado, em cada angulo do qual inscreveu as vogaes A, E,
I, O, indicando assim suas quantidades e suas qualidades.
Esta figura é chamada de quadrado da opposição e é assim
representada:
A

CONTRARIA

f

w
l

K.
ííí

q

m
30

§

w
SUB—CONTRÁRIAS

Em virtude dos versos mnemotechnicos que acima vimos,
sabemos pela simples inspecção ocular que a proposição A
é afflrmativa universal, contraria a E, que é negativa universal ; / será affirmativa particular e O negativa da mesma
espécie.
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E' convcnientissimo lembrar que Hamilton a quem uma
escola inteira de logicistas reconhece como chefe, Hamilton,
de quem Cousin affirmou que na Europa ninguém melhor do
que elle conhecia Aristóteles, pretendeu reformar a lógica, e
sua reforma firma-se, não só na inducção formal, como na extensão e comprehensão dos termos na syllogistica, e ainda
na quantificação do predicado.
Differente e destacando-se do modo de comprehender as
proposições, chega a e usinar não só que existem proposições
oto totaes, como totó parciaes, parti totaes como parti parciaes.
Exemplifiquemos generalisando : Antigamente o predicado era tomado nas proposições affirmativas em toda sua
extensão e só podia ser assim; o logicista inglez proclama
que mesmo nas affirmativas universaes o predicado pôde
ser tomado particularmente.
Assim, todo A è B, pode significar que todo A é todo
B, on todo A, algum B.
Estes novos modos de sentir vieram derrocar umas
tantas velharias a nosso ver. Outra couza: a extensão e a
comprehensão de um termo e de uma proposição muito e
muito dependem da philosophia que seguimos.
Vejamos por exemplo as palavras — animal e racional.
Para o catholico são termos diversos e de extensões diferentes.
Dirá elle (catholico) que animal é muito mais extenso
ue racional.
Terá razão ? Vejamol-o. O Hyllozoista espiritualista que
alyse os mesmos nomes, raciocinará assim: o que vive tem
-icrentemente matéria e alma, logo o animal, como todo
mundo ontologico, raciocina.
Com este sentimento, pois, concluirá serem os dois
rmos iguaes, em extensibilidade.
Achamos inteiramente dispensável definirmos as partes
constitutivas das proposições. Conceitos demasiado batidos,
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e que não poderiam tangenciar.a nossa marcha de idéias,
eis porque nelles não tocamos, além de que %am-se directamente a outra ordem de considerações.
'
As proposições, si bem estejam em harmonia com o phenomeno grammatical, teem estreitíssimos laços na Lógica
com a deducção e o syllogismo.

V

Verdade ,e erro. puvida e certeza
Foi justamente a primeira parte desta these o objecto da
nossa prova escripta no ultimo concurso de Lógica, realisado
em 17 de majo de 1909.
Inscrevemos, então, o que para aqui transcrevemos, e que
foi publicado no Jornal do Commercio de 2 do mez seguinte:
« Poder-se-á dar definição exacta e perfeita, não diremos
da these sobre a qual vamos disscrtar, e que nos coube por
sorte, mas de quaesquer alvos ou objectivacões philosophicas?
Eis a primeira interrogação que se estacleia ao espirito
do investigador, do analysta e do sábio merecedor deste
nome.
Para sermos correctos com o nosso credito scientifico,
com as normas, dentro das quaes agimos e pensamos, responderemos á pergunta acima formulada negativamente. Em
outras palavras:
A verdade e seu termo antonymo—o erro são duas entidades abstractas, de existência sut'jcctiva, sem corporificação.
Uma e outra só existem em nosso c;/, em nossa psyché.
Outros diriam que se nosso expressar traduzisse a fidelidade real e lógica não existiria a sciencia que é, conforme
pensou Littré,—«opoder dos séculos, combinado com o poder
dos gênios ». Sim, nos séculos e nos gênios se harmonizam
perfeitamente os dois grandes e intensos factores de toda a
civilização—o tempo e a autoridade scientifica.
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A illustrada Congregação dó Gymnasio Nacional não
formula, porém, nenhuma pergunta, nem busca investigar se
os dois termos que epigrapham esta prova são ou não defini veis.
Não ha duvida que erro e verdade são as duas extremidades do pensamento humano, os dois pontos de mira da
immensa pugna não só da sciencia como da religião.
Já houve quem o dissesse: « a lógica é a culminância do
verdadeiro »; mas também o que não soffre contestação é que
falta um critério seguro, fixo, immutavel, para determinar-se
•onde a verdade ou onde õ erro.
Aquillo mesmo que uma systematização philosophica e
scientiflca estabelece, determina e proclama ser certo, demonstravel, inilludivel, evidente, categórico, outra systematização, outro architectar, dito também scientiflco, vem
provar ser illusorio e phantastico.
No intrincado e majestoso labyrintho das idéias, no drama
constantemente desdobrado do progredir, no evoluir das
épocas, no estupendo armazém dos conhecimentos humanos
não se pôde dogmatizar e dizer imperativamente:—«tal doutrina é falsa, tal outra é a única verdadeira». Vejamos:
A humanidade tem passado, e isto é corriqueiro e histórico, pelos estádios^ i° animismo naturalistico, 2° polytheismo e 3° monotheismo.
Onde a verdade destas doutrinas e destas phases religiosas, onde o erro?
O animista dirá que tem a verdade do mesmo modo que
o poiytheista ou o monotlrjista. Desta luta não se poderá dar
a victoria a este ou áquelle grupo. A nós outros occidentaes
e da raça latina parecerá que a questão esteja mal encaminhada, ou em posição instável, e com esta orientação, dogmatiíA-se e. diz-se:
Effl sua quasi totalidade os povos e as nacionalidades
são fnonotheistas e nesta explicação da phenomenologia social-religiosa—querem buscar a verdade.
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Paginas bellissimas sobre a verdade esdreveu o brilhante
espirito de Max Nordau, na sua obra Paradoxos, Buscaremos transcrever para aqui o sentir profundamente didactico
da extraordinária cerebração allemã.
Conta-nos que em tempos idos, na phase collegial, um
seu companheiro divertira-se crivando um papel em branco
de pontos, com tinta diferente, muitas vezes, e depois reunia
estes mesmos pontos (fossem qtiaes fossem suas disposições),
construindo paizagens, figuras de animaes e de couzas diVersas.
Nordau affirma que a hodierna systematização philosophica imita o divertimento de seu companheiro de collegio;
faz sentir que taes pontos no papel em branco representam os
phenOménos cósmicos, biológicos ou sociaes, e que as figuras,
as paizagêns lembram o architectar da sciencia.
Isto posto, entremos a analysar quaes as modalidades
philosophicas mais importantes.
O preclaro mestre deste Gymnasio, Dr. Sylvio Romero,
ensina que a quatro podem reduzir-se os systemas philosophicos:
Monismo, Dualismo, Positivismo e Criticismo evolutivo
kanteano ; e assim fazemos para mostrar ainda uma vez a
veracidade, a lógica do sentir de Max Nordau.
O monismo explica o mundo, o homem, os phenomenos
e as coufcas como tendo uma origem única e nesta unidade
quer descobrir a verdade. Thales, Pythagoras, os Eleatas,
o Budhismo no Oriente, são monistas. Notamos, embora de
passagem, que é esta a tendência mais pronunciada da corrente scietttifica. Sua divisa é dada pelo vocábulo latino —
Scimus.
Qual seja, porém, a unidade fabricadora do universo e
dos seres é o que não se estabeleceu até hoje; é, podemos
sentil-o, o eterno sonho martyrizante da humanidade.
Eatarâ, acaso, no Monismo, a verdade, seja elle explicado a Haeckel, como plasma e formador do planeta, dos
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mundos e do ontologismo (mundo dos sores); seja explicado
a Spinoza como uma espirituaüzação pantheista de tudo e
de todos ? Disse o philosopho: «Omnia quanvis diversis
gradibus animata sunt».
Iniciamos esta prova graphando que as definições eram
sempre imperfeitas e falhas, e como as definições escrevemos
também que as verdades participavam desta duvida. E' preciso, faz-se mister gravar e dizer agora que, se tivéssemos
de nos inclinar, sim, se quizessemos nos abrigar em um florestal digno de admiração, o faríamos no vasto campo do
monismo.
Ou se reduza tudo que existe á força, ou á energia animica, como querem William Crookes, A. R. Wallace, Alexandre Aksakof e companheiros, ou se corporifique numa
unidade — X ou Deus. O que nos parece mais justo e mais
verídico é que a modalidade phüosophica monistica sahe
triumphadora entre as outras no renhido debate das idéias.
O dualismo explica os mesmos factos com uma dualidade
de vistas. Tem egualmente como divisa o mesmo termo
latino:
A elle também pertence grande numero de religiões e
de scientistas, desde Sócrates e Platão até S. Thomaz e seguidores.
O positivismo foi estudado ou melhor presentido desde
a antigüidade grega. Tem tido seguidores da importância de
um Condorcet, Saint-Simon (foi por onde o Positivismo iniciou-se), Quetelet, isto para não talarmos nas theorias de
Montesquieu e de seus adeptos.
Já Aristóteles, o excepcional gênio grego, falava e ensinava as leis moraes, querendo ou iniciando a Codificação da
Moral, isto ha dous mil^ annos.
Seguiram-lhe os passos na descoberta destas leis Diderot,
George Leroy, Cabanis, Gall e finalmente Augusto Comte,
—o fundador official da Sociologia—e grande séquito de
actuaes scientistas.
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Mas, ge bem que o positivismo tenha dado largas explanações á sciencia—é, dizemos nós, e provaremos opportunamente, dogmata.
Quer encerrar o pensamento e estreitar o âmbito da sciencia ; vae de encontro á lei evolucional. Seu ponto dorsal é
a lei dos três estados e esta não se verifica.
O homem parece mais e mais tender para a religiosidade,
seja seu credo synthetizado num tosco lenho, seja symbolizado
no trabalho, por meio, verbi gratia,de um esquadro ou de
uma espada e de uma balança, se o divinize num principio
immanenteda couza.
Até a humanização das couzas as espiritualiza.
O positivismo é, pois, transitório e para elle a verdade
é o phenomeno.
Esta phenomenologia nos arrasta fatalmente ao apparente, pois o verdadeiro é o invizivel, o que se nos mostra,
isto é, o phenomeno em si, é sempre enganoso e falso.
Nordau diz-nos que o homem fala da distancia da terra
a Sirius, e não obstante não se sabe ao certo a distancia
que mede entre o observatório de Washington e o da Boa
Esperança.
Kant tem seu máximo merecimento, porquanto foi o
primeiro a estabelecer o agnosticismo, a relatividade dos
conhecimentos. Parte da duvida e chega á certeza. Admitte
a possibilidade dos phenomenos, a sua conhecibilidade. Nega
porém a conhecibilidade da sua natureza, e faz sentir que o
mundo exterior, o não eu, vem sempre impregnado absolutamente de nossa subjectividade.
Depois deste ligeirissimo desdobrar das philosophias,
nos seus vários aspectos, perguntamos:
Onde a verdade ? onde o erro ?
Estará com Spinosa, com Hsckel, com Comte, ou com
o pensador de Kcenigsberg > Pascal notou um dia, com subtileza de, espirito e profundidade de sentir, que o justo e o
injusto mudavam de aspecto, mudando de climas; que um
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meridiano decidia da verdade; divertida verdade, diz elle,
esta que os rios e os montes separam !
Deixemos agora este modo amplo de philosopliar e indaguemos mais particularmente, mais detalhadamente, o
que seja a verdade e o erro, de accôrdo com os compêndios
em vog-a: Stuart MUI, Bain, Sortais, Morselli, J. Balmes e
outros.
«Verdade, disse-o De Maistre, é uma equação entre a
afirmação e seu objecto.»
Para Santo Agostinho— é o que é.
Pôde ser considerada debaixo de certo aspecto como a
relação exacta entre o sentir e o expressar.
Dividem-n'a em lógica, metaphysica e moral.
A lógica é a que estabelece a identidade perfeita entre o
sentir e as cousas, é a relação directa entre o objectivo e o
subjectivo.
Contrario da verdade lógica é o erro.
A metaphysica é o que se firma em realidades abstractas,
ou que busca mostrar a essência das cousas.
A moral é a que se acha dependente cio nosso critério
intimo. Estabelece laço harmônico entre o que se expressa c
o que se sente realmente.
Erro, segundo os compêndios já citados, é a não comformidade do que se pensa com os factos.
A verdade é o grande objeetivo da Lógica que muitas
vezes é definida — a sciencia da verdade. E esta pôde também, conforme autores diversos, ser dividida em experimental, physica, mathematica e moral.
As palavras evitam que entremos em aiialyses niais minuciosas .
Cauzas dos erros.
Nos sophismas iremos ver a gênesis dos erros feita especialmente — por Bacon — o pai da Lógica Inductiva.
Os erros teem como origem a precizão de um estudo de
Lógica, feito cuidadosamente.
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Na inducção os erros são: uma observação mal feita,
uma experimentação precipitada, uma analogia forçada, uma
hypothese inverificavel ou falsamente estabelecida, etc.
Em summa: o erro tem como origem na inducção — a
má interpretação, a marcha irregular nos processos que vão
constituir a mesma inducção.
Estes erros podem estar no cognoscente ou no meio
irregular e imperfeito que se poz em pratica.
Na deducção os erros mais importantes são de má
interpretação, de amphibologia, de falsa cauza, etc.
Ma também, segundo Bacon, Locke e outros já acima citados os erros chamados extra-logicos — que Bacon encerra-os em clases especiaes, c chama-os de Idola Tribus, Idola
Specus, Idola Fori et ídolo, Theatri.
Os primeiros, os idola tribus, são os communs á espécie
humana, v. g: o do anthropocentrismo, o de quererem um
Deusa sua semelhança, etc.
Os segundos, idola specus, são os preconceitos pessoaes, v. g-: o mathematico quer explicar tudo mathemaücamente.
Neste numero entram o misoneismo e o philoneismo.
Os terceiros, idola for i — provém de se falar de couzas
sem a noção exacta, só por ouvir dizer.
Finalmente, idola, tbeatri são os erros que provêm das
falsas idéias e theorias espalhadas no theatro da vida.
As gênesis dos erros podem ser classificadas de um
único modo, a nosso ver, pois são sempre pessoaes. Quer
taes erros se dêem pelo emprego errado dos processos,
quer se dotem pelo daltonismo scientiíico do observador
ou do scientista.
Podemos graphar que o erro e a verdade são duas faces
do espirito scientifico c que bem podem representar a treva
e a luz.
Constituem uma só linha cujos extremos se tocam : sim,
se tocam para denunciar o antagonismo.
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Napoleão, o soldado illustre, ambicioso e de vistas g-cniaes, o epiléptico divino, como alguém já o baptizou,
escreveu conceito grandioso sobre a verdade dizendo:
« A verdade é a maior das offensas ».
Sob o ponto de vista moral, parece-nos lógico c eurythimico este sentir com asciencia corrente.
Bacon, que definio a exprimentação como o flag-ello da
natureza, conceituou a verdade, assim se expressando:
« nenhum prazer é comparável ao de nos acharmos na altura
da verdade ».
Difficillimo é conceituar-se com rigorosíssima precizão
quer a verdade quer o erro, e desta difflculdade é que nasce
a multiplicidade de conceitos.
Já affirmaraffl que não existia erro, senão sentimentos
differentes; que quando se dizia — tal livro não corresponde
ao nome do escriptor, por exemplo, ou tal maneira de sentir
não é verdadeira— tudo isto nada mais queria traduzir senão
que o autor do livro figurado ou do conceito emittido sentia
contrariamente ao seu critico. E sentir contrariamente não
é errar.
lia conceitos individualistas, singulares e que tantas
vezes chegam a adquirir proselitos que arrastam a absurdos,
a extravagâncias.
Ha quem queira ver em tudo a mathematica, não somos,
note-se bem, dos que teem ogerisa á grande e dignificadora
sciencia de Euclides, mas querer como alguns reduzir a formulas—a verdade, a lógica, como Pastore, v. g; sim, ver por
toda a parte números, grandezas, signaes e chegar-se á mania
de David Hume, que assim se expressa « Abri um
livro : se não tratar de • números, fechai-o: é um livro
inútil»...
A lógica é a sciencia que projecta luz no espirito, evidenciando a verdade ou espancando o erro, isto para muitos.
Mas se ella chegasse em realidade a este ápice, então ter-se-ia
chegado á perfectibilidade.

Pensamos ter em nossa prova escripta senão dito o
que o assumpto vastíssimo, que é, comporta, pelo menos
haver salientado a sua amplitude e relatividade.
Nem o tempo de que se dispõe pelo Código de Ensino
permitte ensejo para se entrar em mais dilatadas apreciações.
Reiteramos pgora tudo quanto escrevemos naquelle momento . ,
Para muitos o critério da verdade ou do erro está no
methodo, para outros na autoridade, na rés judicata ou no
senso commum. Para terceiros são taes phenoraenos pessoaes, ou subjectivistas, hyperphysicos e psychicos, ou objectivistas, concretos e se prendem neste ultimo caso ao sensor io .
A duvida é o estado do espirito indeciso entre juízos
oppostos.
E' o principio da sciencia. Conhecidissimo é o methodo
cartesiano que se resume assim : c Para attingir-se á verdade
é preciso, uma vez pelo menos, destazermo-nos de todas
as opiniões anteriores e reconstruir de novo, desde o fundamento, todo o conhecimento».
E' a chamada duvida metlwMca de Descartes.
A certeza é também estádio psychologico que nos faz
abraçar sem hesitação um juízo.
Podemos nos achar cm erros manifestos, permanecendo, entretanto, cm certeza supposta apodiüca; é que a
certeza é, como já dissemos, — modo de ser do espirito.
Sim, modo de ser que excluindo a duvida, a probabilidade,
a incerteza, não exclue todavia o erro. Philosopham outros,
ensinando justamente que a verdade ou a presumida verdade
não passa deste estado da alma humana.
Como se infere de todo o assumpto—objecto deste capitulo—verdade c erro, duvida c certeza, não podemos nos
acastelar num critério exclusivo c dizer : a este systema
unicamente cabe o medir e o pesar a verdade lógica, em
quaesquer de seus aspectos. Infere-se de nossa viagem
4339
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atravez da these—que são múltiplas as perspectivas dos conhecimentos, e só o conjuncto dessas métricas é que nos pôde orientar. Não se deve, a nosso ver, nem desprezar o sentir intimo, nem o testemunho de nossos sentidos, nem a autoridade
dos sábios, nem o senso commum, nem a duvida methodica, etc.
O ecletismo na philosophia e na lógica é de vantagens
incalculáveis.
Pensamos que não se possa contrariar com sinceridade
a nossa corrente de idéias, únicas compatíveis com o século
da radiologia ou da electrologia.

VI

Categorias
A palavra categoria, com a significação que tem actualmente, em Lógica, vem de Aristóteles e quer dizer allribuição. Para alguns systemas tem sentido outro.
Ha quem affirme, como G. Fonsegrive que «lês philosophies de 1'identité, lê monisme ne peuvent avoir de catégories».
Veremos no correr deste capitulo que tal asserção merece
séria contestação.
Podem-se admittir classes, ordens, seriacões nos seres sem
implicar este facto negação a credo scientifico que explica o
cosmo, (o homem e o mundo) nascendo de uma unidade.
E' exacto que, descendo até ella, a pluralidade vae confundirse, misturar-se com sua gênesis unitária. As categorias presuppoem diferenças, distincções, mas estas diversidades residem
e sempre residirão nos phenomenos como estes se nos apresentam .
Em linha recta e em todo ser, desde a pedra ao pensamento, do mineral ao vegetal, ou ao animal, a origem mater
c, ou parece-nos ser a mesma.
Tratando do assumpto diz La, Cirande Encydopédie :
A primeira escola, em data que admittiu—categorias
foi a de Pythagoras. Esta escola, podemos dizel-o, tinha a
mania numérica. «As categorias pythagoricas são em numero de dez e procedem por opposição :
i°, o determinado e o indeterminado;

2°, o impar e o par;
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3", a unidade e a pluralidade;
4°, o direito e o esquerdo;
5», o macho e a fêmea;
6°, o repouso e o movimento ;
7°, o recto e o curvo;
8°, a luz e as trevas;
g°, o bem e o mal;
10", o quadrado e as figuras de faces irregulares».
Teem os mais profundos pensadores tratado e discutido
a espécie com a qual nos interessamos agora.
Diz. II. Geenen, lente de Lógica em S. Paulo : «A classificação falsamente attribuida a Aristóteles, deve-se em realidade a Archytas, philosopho da escola itálica, fundada por
Pythagoras » cinco séculos antes de Christo. A aristotelica
classificação é também em numero de dez:
i a , a substancia;
2% a quantidade;
3% a qualidade;
4a, a relação;
5% o logar;
6a, o tempo;
7% a situação;
8a, a pertença;
9a, a acção;
ioa, a paixão.
Estes versos mnemotechnicos são usados para graphal-a
melhor no espirito :
« Arbor sex servos ardore refrigerai ustos;
u Ruri eras stabo, sed tunicatos cro »
Os cstoicos admittem duas categorias—a substancia e a
qualidade.
Conforme Kant, ha quatro grandes classes de entendimento—a quantidade, a qualidade, a relação e a modalidade,
que se subdividem.
Kant não chama categorias, mas —fôrmas apriori.
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Antes de entrar no estudo do entendimento, o sábio
allcmão estabelece as fôrmas a priori, assim comprehendidas:
I a , a da Sensibilidade abraçando—o espaço e o tempo!
Com effeito, não se pôde sentir com abstração de um ou
de outro destes factores ;
2", as fôrmas á priori do entendimento cujas divisões
já demos acima (quantidade, qualidade, relação, modalidade);
3a, categorias da razão transcendental, comprehende o
eu, o não eu e o absoluto.
Stuart Mill tratando da categoria que nos legou a escola peripatetica diz que ella tem defeitos capitães e mérito
insufficiente para exigir uma critica.
Diz mais o escriptor inglez:
« Cest un sitnple catalogue dês distinctions grossièrement marquées par lê langage de Ia vie ordinaire, sans
qu'on ait même éssayé de pénétrer, par Vanalyse philosophique, jusqrfau Rationale de cês dislinctions vulgaires.»
Os resultados que nossa analyse nos dá enumeração e
a clasificação são, diz. S. Mill :
i°. Os sentimentos, os estados da consciência ;
2°. Os Espíritos que experimentam estes sentimentos;
3". Os Corpos ou objectos exteriores que excitam alguns
destes sentimentos e as forças ou propriedades por meio das
quaes os excitam ;
Estas forças ou propriedades não são, de resto, aqui
indicadas senão pela condescendência, pela opinião commum,
e porque sua existência é considerada como accordada na
linguagem commum, da qual eu creio prudente não me affastar, e sem admittir por isto que sua existência como couzas
reaes seja garantia em boa philosophia.
4°. E emfim successões e coexistencias as Semelhanças e
Dissemelhanças entre os sentimentos ou estados de consciência.
Estas relações, consideradas como existindo entre as couzas, não existem em realidade senão entre os estados de
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consciência que estas couzas excitam, se são corpos, excitam
ou experimentam, si são espíritos.
Alexandre Bain enumera três sortes de categorias a que
chama, de accordo com aetymologia—attributo.
Taes attributos são ou communs ao objecto e ao sujeito,
ou especiaes aos objectos somente, ou próprios ao sujeito,
(cognoscente).
No primeiro caso estão as noções de semelhança e dissemelhançi, quantidade, coexistência c successão,
No segundo caso estão enumerados a qualidade própria
aos corpos, v. g.: a resistência, a extensibilidade, a porosidade, a cor, o sabor, o odor, as attrações, as repulsões, a estructura mollecular, etc.
No terceiro caso temos a sensibilidade, a vontade e a
intelligencia.
Aqui terminam as classes enumeradas por Bain.
Como se vê este ultimo grupo de predicação é de domínio physio-psychico.
A idéia das causas e sua classificação vem de muito longe e ella nos arrasta ás grandes concepções philosophicas. E'
a mesma idéia do ser. Couza e ser são vocábulos synonimos.
Stuart Mill nos conduz ao absoluto subjectivismo.
E' a escola de Kant, de Schelling, e Fichte Berkeley e
tantos outros modos de ver, a que nos filiamos, e que estão
absolutamente harmônicos com o monismo espiritualista que
também sustentamos. A idéia do ser ou a noção da couza varia
de philosophia em philosophia, desde o espiritualismo transcendental ao realismo, ao materialismo decadente e grosseiro
que faz do átomo -homem-centro do mundo e de creação!
Que fique, pois, bem nítido o nosso asserto : para o
escriptor destas linhas existe a categoria, como o mundo
ontologico se nos apresenta, apparentemente, c tal categoria
é, aliás necessária, mcthodica. Na essência, porém, as couzas,
as idéias são ou constituiram-se de uma igual gênesis; a
natureza do ser é uma só.
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Ha uma unidade em todo o esplendente labyrintho que
nos rodeia por todo o universo. E, assim como somos impellidos a dizer que o immenso vocabulário das línguas (sejam)
estas monosyllabicas, aglutinantes, 'de flexão ou analyticas
proveio do grito, ou de phonemas básicos, ou mesmo de uma
só vogai, do mesmo modo podemos reduzir o variadissimo
lexicon da natureza a uma unidade de ser.
Sim, si o homem nasceu de uma simples cellula, a qual
formou a família, a tribu, a humanidade inteira, porque não
admittir uma gênesis ao cosmo ?
E o homem parece ser placenta do planeta.
A idéia do Ser prende-se mais directamente ás investigações de elevado transcendentalismo ; mas ainda assim é um
estudo absolutamente de alta lógica, porque é a idéia mater,
lógica, não somente tellurica, como também cosmogonica.
Bem sabemos que nesta posição já não são os moldes do
methodo, nem a engrenagem de uma geometria á priori e
feita para o raciocínio, como queria Hamilton, que possam
supportar o desenvolvimento, as movimentações deste estudo;
ahi patentea-se a pequenez destas concepções vulgares para
dar ensejo a panoramas completos, vue d'ensemble que nos
offerece a Lógica, em quaesquer thescs, próprias, de seu dominio e na qual nos aprofundamos.

VII

J)a definição
Definir, conceituar, é delimitar, é explicar. Toda definição implica um limite e busca orientar melhor o espirito; o
que constitue a definição é a enunciação das qualidades, ou
das conotações de unia parte qualquer do mundo ontologico.
O objectivo das definições é trazer clareza ás idéias. Insistiu grandemente sobre esta particularidade o profundo Descartes e realmente parece, as incertexas podem ser espancadas
á luz de boas definições, senão quando se trate de transcendentes questões philosophicas e lógicas, pelo menos, em
certos problemas, em certas thesesjá sulcadas de menos fundo,
anatomixadas por cerebrações pujantes. Sua utilidade, portanto, acha-se fora de objecções em contrario.
A definição vem completar não só o nome, a denominação dada ás couzas, como as proposições, e se integra completamente com a classificação.
S. Mill diz-nos que a idéia — mais exacta e mais simples que se possa dar da Definição, é que ella é uma proposição declarativa da sig-nificação de uma palavra, significação
usual ou particular.
Os logicistas da escola peripatetica dividem-na em—«ominal e real.
Tal decizão, conforme pensa Mill, não deve ser mantida.
« Toutes lês définitions sont dês définitions de noms et
uniquement de noms.» Surge-nos ao espirito o dizer de
Condillac — o chefe da escola sensualista e autor de um
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tratado sobre a linguagem—« a definição é uma analyse». As
razões, porém, que dão em abono desta analyse são fracas, e
a nosso ver, a definição seria melhor caracterisada pela synthese, pois que é ella como que o índice, uma summula, uma
chrystalização de idéias.
« Hobbes sustenta que ella não faz outra cousa senão declarar a significação de um nome » — nada tem, com a cousa,
ou com o ser. O que é certo é que a definição é um dos objectivos mais complicados e difíiceis das sciencias. E estas
sendo o cortejo de estudos múltiplos, os quaes estão sujeitos,
não só a systematizações já existentes, como ao sabor do
analysta particular, decorre d'ahi a divergência de vistas, de
opiniões e de conceitos.
Estas difficuldades não se accumulam somente nas
sciencias sociaes ; as chamadas exactas participam deste tumultuar de conceitos.
Ouçamos a Hobbes; elle affirma que as premissas originaes dos mathematicos e de todas as sciencias foram definições ; donde este singular paradoxo — que o systema de
verdades scientificas e todas as verdades adquiridas pelo raciocínio, são deduzidas de convenções arbitrarias dos homens
sobre a significação de palavras.
E' de Condillac este sentir:
« Lês sciences ne sont que dês langues bien faites. »
E parece que nos envolve em todas as direções apenas
um rendilhado tênue de palavras ; tudo é jogo de phrases !
Fora disto o negrume da ignorância. . .
As palavras, por si, já comportam idéias, salvo as que
ignoramos inteiramente. Exemplifiquemos : quando o escriptor destas linhas diz: Deus, Sciencia, Natureza, já nestes
termos vêem envoltas relações, conceitos, definições a elles
inherentes. Taes palavras querem dizer : (Deus) — necessidade espiritual, philosophica, creador e conservador do universo, luz a illuminar o espirito; para outros este mesmo
vocábulo significa — ar luminoso; (Sciencia) como palavra

COMPÊNDIO DE LÓGICA

59

significa — conhecimento raciocinado, ordenado, dos phenomenos, podendo ter diferente sentir para terceiros; (natureza)
— complexo de couzas que existem ou se presume existir. Vêse, dest'arte, que a palavra, a linguagem já vem vestindo,
enroupando, materialisando a manifestação subjectiva, ideial,
ou este domina a lingüística.
E este facto tão simples e natural comprova e fortalece
o philosophar daquelles que podem pela linguagem pesar
com precisão a diaphaneidade, a subtileza do mundo havido
como material. A definição não pôde ser feita ao acaso, os
lógicos fundam seu critério na observação ; esta, porém, depende da percepção de cada um em particular, comtudo não
se pôde afirmar que o objecto de nossas presentes cogitações
fluctue sem directriz no oceano encapelado das idéias.
A' definição deram leis e normas dentro das quaes ella
se agita e vive.
Ha quem a divida em real e nominal, sendo aquella a que
busca explicar a natureza de uma couza, ou que caracteriza o
objecto e descreve-o por meio da linguagem. Exs.: — A vontade é força psychica que está na pedra, na planta e no homem;
— O homem é um animal de razão mais lúcida que os outros
animaes, cuja origem não é a cellula animal nem a vegetal,
desce ao mineral.
A definição nominal é a que firma-se directamente no
sentido da palavra ; pôde ser etymologica ou arbitraria.
Esta tem sentido particular, privado ; aquella busca a
origem histórica do vocábulo.
i°. A definição lógica deve convir ao objecto definido só,
e a todo objecto definido — definitio conveniat soli et omni
definito. O fundamento reside na comprehensão igual para um
mesmo grupo de seres; a definição apenas amplia esta comprehensão, generalisa dentro de determinados marcos, e não
pôde ir além. Este é o motivo dado por logicistas.
2". Deve-se definir indicando-se o gênero próximo e a
diferença especifica.
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Parte-se do geral para o particular. E' a anciã, o desejo
de saber que faz o espirito partir do vago, do geral que elle
ignora para chegar ao particular, ao limitado que elle conhece
ou julga conhecer.
Toda definição deve ser reciproca, conversivel; ex.:triângulo é um polygono de três lados, o que convertendo-se
dá— um polygono de três lados é triângulo.
AÍuitos compêndios de Lógica dizem que a definição deve
ser curta, breve. Basca-se este facto na conservação mnemonica; mas desta facilidade a se querer determinar o facto
como absoluto e preciso é o que contestamos, sem precisar
adduzir argumentos, tão frágil achamos o principio estabelecido.
Não será todo o trabalho scientifico existente meras definições? !
Toda a definição deve ser nitida. E' cxactamentc pela
clareza que buscamos determinar, definir idéias, couzas c palavras. E' só por meio da clareza que nós poderemos communicar melhor nosso sentir.
Occupando-se da demonstração disse-o Pascal que se
devia reter em mente as definições, evitando accumulo de expressões por definir e o equivoco em termos ou em proposições.
Sua utilidade é palpitante, si bem que não possa ella
encerrar a perfectibilidade; isto é, e melhormente explicado :
toda a definição é falha.
Isto porque a linguagem vulgar ou scientifica tem transições, sentidos diversos, e as observações, como já o dissemos, variam de cor, variando de analysta.
Não se deve definir uzando da tautologia.
Não exageramos sentindo que a definição é demasiado
mutável. Quantos concertos não ha, v. g., — da sdencia do
direito? Da mathematica! Dir-nos-ão que estes são assumptos geraes e que mudam com o aspecto pelo qual é estudado.
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O que, porém, succede com estes exemplos se verifica
particularisando.
Vejamos : o termo matéria para uns é expressão impenetrável ; para outros o que occupa um logar no espaço ; para
terceiros tudo quanto cahe sob nossos sentidos, etc. Além
do que o mesmo vocábulo pode-se tomar em accepções totalmente diversas ou especiaes.
No citado exemplo que acabámos de fazer — matéria,
pode-se—o tomar no sentido physico, no sentido philosophico,
no grammatical, etc.
Definir não é só expor, é também pintar, descrever,
explicar, e nisto importa affirmar que nesta operação mental
vae algo ou muito de subjectivismo do explicador ou do
cognoscente.
Em ultima analyse e em certo sentido, uma definição é
uma decisão em que o julgado devia ser a couza definida, e
no entretanto apenas julgamos a nós mesmos !..
Diz a grande Encyclopedia, repetindo velhos conceitos:
A definição é uma proposição pela qual se exprimem os caracteres essenciaes de um ser. Ella traduz sempre a essência,
ou como dizia Aristóteles, a fôrma do ser.
Gozou a definição do mais saliente papel nos tempos antigos e era havida como uma das fontes do conhecimento.
Ora, ella apenas desenha imperfeitamente o nosso sentir,
a nossa percepção ; sua funcção não pôde ser—entrar no âmago da couza, intimidade que nos tem sido até hoje vedada.
Ella, portanto, não conjectura, apenas registra e nos
illude, pois longe de graphar, de nos dar o esboço das couzas, nos offerecc a reproducção de nessas idéias intimas!...

vm
J)o n\ethodo
Alexandre Bain na sua Lógica Deducliva e Inductiva,
considera a sciencia que é objecto deste nosso trabalho, sob
vários aspectos, e um dos quaes é — « como systema de methodos auxiliares, próprios para procurar a verdade ». Haverá
mais de um methodo ? Quaes as opiniões mais ponderosas
sobre o assumpto ? Qual a sua importância e utilidade? Estas
e outras faces da matéria, por nós focalisada agora, serão desdobradas no decorrer deste capitulo. Não iremos graphar
novidades, e quem em philosophia, ou em sciencia se preoccupar com o phenomeno da ultima hora, com o exclusivamente novo, tem de permanecer estático !!
Nestes caminhos tudo tem a coloração vetusta dos tempos;
ha, sim, em toda a observação um cunho individual. A equação pessoal não é sempre de conseqüência idêntica. Entre o
ver e o registrar-se, os resultados variam. Não se vá suppor
que sejamos infenso ao philoneismo, absolutamente não o somos ; mas deste sentir a querer-se, v. g., um compêndio
sobre Lógica, inteiramente nova, vae um abysmo de differença.
O phenomeno scientifico é complexo e millenar ; não
será jamais um kaleidoscopio continuo e movimentado a se
modificar em cada vibração.
Etymologicamente—quer dizer a palavra methodo com
caminho ; é a marcha raciocinada do espirito que investiga
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para chegar a um fim. Ha quem veja no raethodo, não somente esta marcha, com a systematizacão e o ensino d'aquillo
que o espirito tem como verdade. Para os que assim pensam,
o methodo é tripartido, apresenta três faces, tendo cada uma
suas subdivizões especiaes.
De longa data são conhecidos os methodos chamados—
a posteriorí ou experimental, e o a príori ou racional; a
estes juntam logicistas - o chamado - scientifico, mixto que
uneainducçãoádeducção. E explicam: o aposteriorismo
firma-se sobre factos, sobre analyses e observações, e surge
como resultante posterior a indagações;
O apriorismo basea-se na razão c não tem esta approximação com a realidade objectiva.
O scientifico é a ligação alternativa da inducção e da deducção.
Stuart MUI estatue no seu «Systema de Lógica» quatro
metliodos de investigação experimental, assim distribuidoso de concordância, o de diferença, o das variações concomitantes e o dos resíduos.
Analysemos estes modos :
Ouando uma circumstancia acompanha, corre de commum accordo na eclosão de um phenomeno, toda a vez que
este se estabelece, esta circumstancia pôde ser a cauza genética do facto.
Vejamos os princípios dos methodos no próprio livro d<
S. Mill, traducção franceza de Louis Peisse.
Premiar canon (regra) :
« Si denx cas ouplus de phenomcne, object de Ia recherche ont seulement une circonstance en commun, Ia circonstance dans laquelle seulctous lês cas concorde.it est Ia cause
(ou l'effet) du phenomcne.»
Deuxième canon (regra):
Si un cas dans lequel un phénomènc se presente et un
cas ou U n e se presente pás pnttoutes leurs circonstauces
communes, hors une seule, celle-ci se presentant seulement
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dans lê premier cas, Ia circonstance par laquelle seule lês
deux cas differents est 1'effet, ou Ia cause, ou partie indispensablede Ia cause, du phénomène.
Troisiéme canon (regra):
Si deux cas ou plus dans lesquels lê phénomène a lieu
ont une seule circonstance commune, tandis que deux cas ou
plus dans lesquels il n'a pás lieu, n'ont rien de commun que
l'absence de cette circonstance ; Ia circonstance par laquelle
seule lês deux groupes do cas differents est l'cffet ou Ia cause,
ou une partie nécessaire de Ia cause du phénomène.
Quatríème canon (regra):
Retranchez d'un phénomène Ia partie qu'on sait, par dês
inductíons antérieures, ôtre l'effet de certains antécédents, et
lê résidu du phénomène est Peflfet dês antécédents restants.
Exemplifiquemos de accordo com Mill. Si analysarmos
a queda de uma columna dágua, o despenhar duma cascata,
veremos que estes phenomenos são a cauza do ruido que os
succede; o ruido, portanto, e a queda da água são concordes,
são parallelos, e posita causa, ponüur effectus. Este é O methodo de concordância.
Vibrando-se uma sineta no vácuo, não podemos ouvir o
som, e o phenomeao não é percebido por não haver o corpo
transmissor — ar —. Examinando-se o caso em que se escuta
o som commummente, vemos que tem elle todas as condições
anteriores, e mais o ar transmissor, logo esta differenca é acauza do phenomeno. E' este o chamado melhodo de diffcrença, e traduz-se assim: sublata causa, tollitur effectus.
Si notarmos a dilatação ou a diminuição de um corpo
quando se o aquece ou se o resíria, em igualdade de pressão
atmospherica, sendo as outras condições idênticas, veremos
que — variata causa, variatur effectus. E' o methodo das
variações concomitantes.
Si suppusermosos phenomenos antecedentes : i, 2, 3,4
e uma série de conseqüentes delle decorrentes — a, b, c, d,
e suppondo-sc que os antecedentes— i, 2, 3 sejam as cauzas
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conhecidas dos phenomenos a, b, c, — o antecedente de
sobra, e residual será a cauza presumida dos resíduos dos
phenomenos observados. E' o methodo dos resíduos.
E' preciso dizermos que Bacon já havia tratado destes
mesmos methodos nas conhecidas — taboas de presença, de
auzencia c de gráos, e o methodo de resíduos não é senão
uma modalidade do differencial, está elle, pois, incluído no
sentir baconiano — na taboa da ausência. Estas formulas
teem por lim chegar á cauza, á gênesis dos Jactos — investigação trabalhosa e árdua demais.
Parece que é como Stuart Mill nos ensina — « Apenas
podemos conhecer na série dos phenomenos uma condição sufficknte, conhecida, mais forte e a que chamamos cauza »; isto,
porém, não quer dizer que esta condição conhecida não se
basêe em outra ou outras ignoradas .
Augusto Comte dá a cada uma das sete sciencias irredu •
ctiveis, conforme sua classificação, um methodo especial.
E' assim que, segundo o grande pensador francez, ou melhor
conforme seu systema, tanto vale dizermos : mathematica —
como sciencia deductiva; astronomia — como sciencia de observação ; physica — como sciencia de experimentação; chimica—
como sciencia das nomenclaturas; biologia — como sciencia do
methodo comparativo; sociologia — ou sciencia do methodo de
Jüiação histórica. Neste particular não estamos com Augusto '
Comte; mas esta união, e para aqui chamamos toda a attencção
do leitor, sim, esta união da Lógica com as outras sciencias
também quer dizer que ella não é somente limitada ao raciocínio ; pertence, nem deve haver duvida, a toda a nuance psychologica — é, pois, a disciplina, a dynamica dos conhecimentos.
AÜastamo-nos absolutamente de A. Comte quando este
pensador multiplica o methodo. Este, para nós, e de accordo
com muitas notabílidades, é e só pôde ser unitário. O laço
entre os methodos suppostos antagônicos, demonstrou-o o
citado S. Mill e, na opinião de Bain, constitue o grande
trabalho do pensador inglez.
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Transcrevemos do Dr. Sylvio Romero, um dos mais
profundos pensadores brazileiros, este trecho:
« Dizer que só no estudo de cada sciencia é que se lhe
pôde marear o próprio processo methodico — é commeíter
o velho erro de suppôr que ha muitas espécies < !2 methodos,
quando a verdade, inilludivel e provada á toda a luz, é que
os processos fundanientaes—observação, comprehendendo (experiência), comparação e verificação produzem apenas um
methodo só, que é o m-ethodo inductivo, que é o caminho
único que o homem, culto QU inculto teve e tem para encontrar a verdade e formular o conhecimento ».
Diz jnais ainda o .mesmo e erudito escriptor :
« O chamado methodo deductivo não é um methodo de
avanço, de conquista, de descoberta ; é apenas a operação
inversa do anterior, a marcha descendente da operação primitiva ».
A operação primitiva aqui alludida, é, está .claríssimo- - a
induccão. Estamos, em parte, com Sylvio Romero.
Descartes dava exagerada valorização ao methodo ; e
basta ler-se seu livro Discours sur Ia méthode para nos inteirarmos disto.
Funda seu modo de ver em quatro princípios assim
estabelecidos :
« 1°, não receber couza alguma como verdadeira sem
que não reconhecesse evidentemente ser tal; isto é, evitar
cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não comprehender nada em meu juízo além do que se patenteasse tão
clara e distinclamcnte a meu espirito que eu não tivesse
nenhuma occasião de o pôr em duvida;
« 2°, dividir cada uma das dificuldades que eu houvesse de examinar em tantas parcellas quantas pudessem
ser c fossem exigidas para resolvel-as melhor ;
« 3°, conduzir .por ordem meus pensamentos, começando pelos objectos mais simples e mais fáceis de serem
conhecidos, para subir pouco e pouco como por degraus até
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o conhecimento dos mais compostos, e suppondo mesmo
certa ordem entre os que não se precedem naturalmente
uns aos outros;
« 4°, e o ultimo, fazer por toda parte enumerações tão
completas e revistas tão geraes, que eu ficasse certo de nada
omittir.»
O sentir carteziano é commum a todos os ramos da
sciencia humana, isto é, elle pôde ser applicado a quaesquer
conhecimentos e nisto sua unidade de vistas. A mathematica,
a moral, a psychologia precisam delle; não é exclusivo.
A critica contraria a Descartes, está, dizem, na evidencia;
quer seja psychologica, ou physiologica é sempre pessoalissima.
Depois, no terceiro principio determina que a condução
dos pensamentos seja por ordem—começando-se, diz elle,
pelos objectos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos ; isto mesmo repete A. Comte de modo geral, firmando
sua classificação scientifica dos phenomenos mais simples para
os mais complexos. Não ha esta escala em a natureza».
E o monismo, ou teleologico, ou mecanicista, ou teleomecanico nos vem mostrar palpitantemente que da cellula
aos mundos, desta mesma cellula aos organismos sociaes
existe uma só energia e um só phenomeno, sem solução de
continuidade. Onde o simples, onde o complexo, em que
parte suas diferenças ?! Para os subjectivistas—do numero
ao cosmo tudo é abstracção; para os objectivistas — do numero ao cosmologico tudo é concretização.
Em todas as laces do problema geral não ha esta partição « de objectos simples e fáceis» ou de mais simples e
mais complexos.
Propositalmente deixamos para falar mais especialmente
do grande chanceler inglez, de Francisco Bacon, agora ; não
tivemos, portanto, em vista a chronología, mas a ordem
das idéias. Foi elle considerado o inicíador do methodo
inductivo, e o derruidor da escolastica, escrevendo o
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NovumOrganum, em resposta ao livro de Aristóteles— Or« Charles Jourdain asserta, com verdade, que Descartes,
na primeira parte de seu Discurso copia e traduz a Bacon » e o
aphorismo LXI que Descartes transcreve como seu é disto
a prova.
Quem assim se expressa, mais ou menos, é o Dr. Vicente
de Souza no seu Curso de Lógica.
Não somente no aphorismo citado, como em outros
pontos, mostra o Dr. Souza imitações de Descartes ao chanceler de Inglaterra.
O systema objectivado pela reforma que absorveu toda
a vida de Bacon, consiste na iniciação da pesquiza, na mar'
chá da demonstração, na conclusão.
Bacon subdivide o methodo em duas linhas, ascendente e
descendente; mas elle firmou-se especialmente no aposteriorismo; tentou mostrar á humanidade que a observação, a
experimentação, á qual chamou de flagello da natureza, a analyse, a classificação são processos indispensáveis, indeclináveis na busca dos conhecimentos Cada um dos departamentos, ou das subdivisões dos processos do methodo lhe
merece acurado estudo, dando-lhes desenvolvimento intelligente, cujos resultados teem atravessado épocas e chegam
até nós, ricos de apreciações e de illustrações geniaes.
Escutemos o autor do Lês Sciences Nouvelles et Lês
Problèmes qu'ellesfont surgir, citado pelo Dr. Sylvio Romero e que vem derramar grande clarão sobre o nosso fito
principal nesta particularidade da Lógica:
« O objecto da sciencia differe de umas para outras;
mas os seus processos são sempre os mesmos e são
estes:
i°. A observação dos factos, e sob esta inducção vae comprehendida o bservação artificial, a que se dá o nome de
experimentação;
2°. Os processos que consistem em reunir os factos simi»
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lares em feixes rotulados e aptos a servirem, processos que
se intitulam comparação e classificação;
y. A inducção, que não é mais do que a formação de proposições geraas que resultam dos processos precedentes ;
4". A deducção, que nos reconduz das proposições geraes
aos factos e nos ensina, por assim dizer, a prever, segundo
o rotulo, o que se acha no feixe.
• Não existe sciencia que saia fora deste caminho.»
Fala-se aqui de processos, meios de que se serve o methodo que é um só.
O Laronsse Illustré diz: « chama-se methodo um conjuncto
de processos destinados a conduzir o espirito ao conhecimento
da verdade. A verdade podendo ser definida, o accordo do
pensamento com o seu objecto, convém distinguir as condições deste accordo que resultam da natureza do espirito c
as que dependem da natureza diversa dos phenomenos estudados, que o sábio é obrigado a encarar sob certas faces particulares ». E continua:
Ha methodos particulares, variáveis com os objectos das
diversas scicncias.
Mas existe também um methodo geral que domina todas
as sciencias particulares; o espirito, qualquer que seja o objecto a que se applique, tem as mesmas exigências, é submettido ás mesmas leis.
« Ora, o fim essencial do espirito é comprehender ou explicar.
O espirito ahi chega substituindo as noções incompletas
e confuzas por idéias claras e completas, fazendo voltar o
complexo ao simples, o passageiro ao durável, unindo os
effeitos ás cauzas, as conseqüências aos princípios. Para estabelecer uma tal relação ha somente dois meios:
Ou o espirito parte das cauzas ou dos princípios para
descer aos effeitos c ás conseqüências, prendendo-se assim á
necessidade lógica, em virtude da qual o complexo resulta do
simples: este primeiro processo chama-se synthese.
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Ou o espirito se acha era presença de dados confusos ;
elle se esforça de os arrastar aos elementos simples e intelligentes que os constituem.
Nós temos então a analyse. A synthese traz theoricamente uma intelligibilidade maior.
O methodo perfeito é o que depois de ter analysado, decomposto um todo em seus elementos, pôde fazer a synthese
e comprehender assim melhor a realidade.»
Diante do que temas desenrolado pensamos não ser necessário repetir os nossos argumentos em favor da unidade do
methodo. Seja qual for a sciencia precisa de todos os processos, de todos os meios de investigação para posteriormente
chegar a formular com máxima segurança a lei verificada ou
o conjuncto de leis que nasce, decorre dos factos depurados
pelos alludidos processos.
Graphemos a nossa concepção sobre o assumpto.
Para o escriptor destas linhas é bem certo haver um só
methodo, o inductivo com as suas ramificações, incluindo-se a
deducção, pois todo elle é precedido do phcnomeno psychologico, de face racional; é elle a execução, mas como toda a
execução firma-se também na idéia. Esta é o berço da
actividade. Dirão que já aqui estamos em psychologia:
não importa. A nosso ver, a deducção, o deductivo pôde
ser conseqüência, pôde vir depois: — induz-se para deduzir,
mas pôde preceder também a qualquer operação, porque
é racional e a priori.
Quasi sempre quando se analysa um facto social ou cósmico já se tem idéias sobre elle, ou quando se o não tenha,
analysamos de accordo com o nosso critério intimo. Neste
critério intimo está o racional e o subjectivisino.
A apparencia tem realmente muita força, e pôde nos
fascinar; o lado apparente, que está á evidencia, susceptível
de gradação real de peso, de métrica é — a inducção, que se
mescla mais directamente com o mundo objectivo. A deducção
6 latente, interna, subjectiva. Stuart Mill affirmou que
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em toda a sensação ha apenas i/iõ de sensação e g/io de
inferencias.
Não se nos chame de incoherente, affirmando a energia
da deduccão e reduzindo o methodo á inducção, pois não concebemos a difterença, que fazem entre os dois termos.
O caminho que temos a seguir é a observação, a experimentação, a comparação, etc., fôrmas inductivas ; esta é a
rota que seguimos, si bem que possamos ter sempre idéias a
priori, idéias que precedam a esta engrenagem.
Este o nosso sentir pessoal.

IX
pá inducção. Seu fundamento. )\ observação. )\ experimentação. }\nalyse e synthese, difjeren.ças. )\nalogia
e probabilidade. Comparação e classificação. Cheoria
da hypothese.
A inducção vem a ser a operação mental pela qual o
espirito parte de caso, ou de casos particulares para inferir uma lei gera),
O processo inductivo abraça a observação e experimentação, a analyse, a analogia, a probabilidade, a hypothese, a comparação e a classificação.
Iremos nos occupar, neste capitulo, de todas estas
modalidades proccssuaes de investigação ; antes, porém, teremos que nos demorar na apreciação dos princípios em
que se funda a inducção e no seu fundamento. Parece-nos
temeridade de factos particulares, de casos singulares, de
phenomenos esparsos que se dão no tempo e no espaço, determinarmos invariabilidade, inflexibilidade de leis.
E isto é tanto mais certo e seguro quanto sabemos que
no registrar os casos particulares ha sempre impressões subjectivas, pessoaes.
E' deste facto que nascem as diversidades de theorias
e os antagonismos dos conceitos.
Illustremos, com exemplos, o raciocínio inductivo ; dos
factos particulares, que continuamente vemos, v. g. a queda
de um corpo qualquer, quando não é gazoso, inherentemente
de sua attracção para o centro da terra, somos levados á
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lei: todos os corpos que cahem, e entregues a si mesmos,
não sendo gazosos, procuram o centro de gravidade. Depois
de se haver notado que a intelligencia se relacionava com o
cérebro nos indivíduos A, B, C. ele., determinou-se, genera
lisou-se a lei de que a intelligencia era de natureza cerebral.
Haverá critério seguro neste meio de raciocínio, assim
como em suas conclusões? Eis a resposta — : Absolutamente não.
Não sabíamos dos exemplos dados, tão communs, nos
livros e nos centros estudiosos.
O corpo pôde achar-se entregue a si completamente,
abandonado no espaço, sem ser gazoso, e longe de cahir,
permanecer immovel ou em movimento. Veja-se a Physica
Transcendental de Zòllner e ter-se-ão exemplos seguidos de
nossa afflrmativa. São os phenomenos de levitação. Veja-se
neste trabalho do illustre physicista allemão, —a passagem
da matéria atravéz da matéria; analysem-se outros casos
observados e estudados pelo digníssimo sábio alludido e convencer-se-á, quem quer que seja, que não sophismamos, e
que não é só a excepção dos gazes que excapam, cahindo,
á acção da gravidade.
Quanto ao segundo exemplo, pensamos que, si bem
que o desenvolvimento, o cérebro de certas pessoas possa
parecer relacionar-se com a luz intellectual, esta não poderá
jamais ser considerada corno resultante exclusiva do órgão.
Veja-se em paginas posteriores o que escrevemos sobre o
cérebro e o pensamento e o problema do conhecimento. Não
nos delongamos nesta segunda illustração do assumpto para
não repetir argumentos já explanados por nós, com largueza
de argumentos. O raciocínio inductivo tem, conforme ensinam logicistas, três momentos básico? :
i°, a affirmação de um phenomeno que se prende á observação ;
2°, o principio em que se funda e que faz o espirito buscar a generalização ;

3*, a conclusão que quasi sempre se transforma em lei,
ou a conversão dos momentos anteriores na lei. « A Grande
Encyelopedia, em artigo assignado por A. Joannis, define a inducção o acto pelo qual o espirito descobre as leis
da natureza, e um pouco adiante diz : se a define ordinariamente o acto pelo qual o espirito passa do particular ao
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geral.
E' assim que, vendo em tal dia e a tal hora, em tal logar
um litro de água encerrado num vazo de prata, collocado
sobre uma chamma de gaz ferver a 100 grãos com a pressão
760, diz-se que com a pressão 760 a água ferverá sempre a
TOO gráos.
Que haja nisto um acto mental, continua a Encyclopedia, um movimento activo de espirito é o que não parece
contestável; que este acto seja um raciocínio e sobretudo
um raciocínio de uma certa espécie, inteiramente opposto
á deducção, é o que é discutível e não se poderá decidir
senão depois de se fazer uma theoria completa da inducção.
E' evidente, com elTeito, de uma parte que a maioria das
leis physicas são tão certas, tão seguras como podem ser as
mais evidentes proposições das mathematicas, e de outra
parte, que o raciocínio inductivo, se existe, não poderia
rematar em uma completa certeza.
Pois a deducção é o único architetar do espirito que lhe
c próprio, no qual todos os articulados estão perfeitamente
seguros e ligados por invencível necessidade:
Esta conclusão vae, ou graphamos por conta do livro
acima citado, o qual continua desta forma :
« Só a deducção pode engendrar a demonstração e, para
que a deducção exista, é preciso que a concluzão não exceda
as premissas, em extensão ».
« Ora, na inducção é evidente que as premissas não encerraôi senão um único caso ou um certo numero de casos
passados, e são excedidos pela conclusão que abraça a universalidade dos casos passados, presentes e futuros.
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Todo este sentir é fundido em antiga concepção da
Lógica»
A corrente moderna do espirito é outra e completamente infensa aos acanhados princípios syllogisticos, onde
vae desag-uar o sentimento expresso pela Grande Encyclopedia, não porém a deducção. Max Nordau no capitulo —
Não generalizeis, de seu livro « Paradoxos» escrevendo
sobre o caso, diz :
« Não conheço couza mais extranha do que o facto de
andarem os philosophos por muitos séculos disputando para
resolver, se deve ser preferida a inducção á deducção.
« A inducção seria a observação desprevenida dos factos
e a formação de uma lei resultante da observação; a deducção seria a invenção de uma lei e a applicação absoluta
desta lei aos phenomenos do mundo. No fundo somente se
trata de um simples jogo de palavras que teem todas o
mesmo significado.»
Pergunta o mesmo escriptor:« Como chegamos á deducção, isto é, a um conceito generalisado e prolongado ao
complexo dos phenomenos ? Evidentemente por meio de
uma impressão, ainda que superficial, e por meio da observação, embora inexacta, das couzas.
Diz mais :« Não vinde atormentar-me os ouvidos com a
vossa phraseologia e com as vossas puerilidades que nada
dizem.
«Todo o nosso modo de pensar é inductivo e deductivo
ao mesmo tempo; elle começa pela inducção, isto é, com
impressões e percepções e generalisando os seus conceitos
fôrma prototypos, entrando assim no methodo deductivo .»
O philosopho allemão disse tudo. Como sentir melhor?
Para que outras explicações ?
Vejamos como os logicistas fundamentam a inducção.
Conforme a escola de Reid, existe em nosso eu, um
principio que nos faz võr em a natureza leis geraes—, chama
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a escola The iuductive principie a esta determinante. Isto é,
como se está vendo, explicar a couza com a própria couza.
S. Mill — diz-nos, que é sufflciente dois phenomenos
serem contíguos em nossa consciência para querermos explical-os com a mesma ordem !
E repetindo-se a contiguidade mais vezes, a associação
vem a tornar-se mais forte, até ficar indissolúvel.
Não ha duvida que se dos phenomenos naturaes tiramos
leis, é que admittimos inconscientemente ou conscientemente
a immutabilidade dos seres ou da essência das couzas,
pois, só assim é que poderíamos universalisar; sim, se
os múltiplos e diversissimos phenomenos, pelas suas apparencias e observações nos arrastam a tirarmos delles leis
geraes, constantes, é que baseia a todos elles uma mesma
essência, uma absoluta igualdade, uma immutabilidade incompatível com o principio geral e scientifico da evolução e
do transformismo.
Philosopho allemão, já citado, escreveu : «todo prototypo é erro ».
De onde vem a importância, a garantia, a rigorosa precisão que damos á sciencia ? De onde nasce a cega confiança
que se deposita nas leis "t De onde decorre a certeza axiomatica e mathematica ? Da evidencia ? !
Tudo isto íirmar-se-á na inducção ? Não nella somente,
porque ella própria já é o resultado de percepções nossas ou
da deducção.
A deducção não é apenas uma relação, uma conseqüência. Conclue-se do que temos escripto que, não temos
o direito de nos orgulhar diante do armazenamento e da
fabricação continuada, que, quasi, diaramente fazemos de
leis. Raciocinemos:
Si todas as cousas, em a natureza, são diflbrcntes; si não
existem duas pessoas ou dous espíritos que pensem igualmente ; si <( nenhum dos corpos celestes é completamente redondo» ; si « a orbita de nenhiim astro é inteiramente conforme
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á formula com que querem represental-a na sciencia»; «si
o rosto do homem não tem a parte direita perfeitamente igual
á <3squerda ; si nenhum pássaro possue as duas azas inteiramente ig-uaes; si esta auzencia universal de symetria não se verifica somente nos phenomenos viziveis a olho nu, mas também
nas fôrmas mais occultas da matéria e especialmente da matéria orgânica », como estabelecer-se axiomas, e affirmar-se:
Duas couzas-iguaes a uma terceira são {iguaes entre si!!
Si existe verdade, nada é menos verdadeiro, diante da particularização dos phenomenos.
Participamos senão absolutamente, relativamente deste
philosophar, a que nos arrastaram as cogitações, e o desdobramento da these sobre a qual dissertamos.
Seria azado o momento para buscarmos saber o que entendem os scientistas por lei; é o que vamos fazel-o.
Montesquicu foi o primeiro a conceitual-a como « relação
necessária que deriva da natureza das couzas» ; para Augusto
Comíe, — leis são as relações constantes de successão e similhança entre os phenomenos, relações que nos permittem,
por alguns desses phenomenos, prever os outros.
Si não nos falha a memória é de Littré a definição seguinte : —lei é uma constância na variedade dos phenomenos.
Para Stuart MUI—leis são as relações uniformes de successão e simultaneidade.
Basta analysarmos qualquer conceito destes, para ver
nelles graphada a mutualidadc, a relatividade dos factos.
Como, depois disto, fundarmos a induccão na permanência,
.na immutabilidade da natureza ?
A Induccão aristotelica ( pois que o grande pensador foi
até lá, passando assim as raias estreitas onde se circunscrevem
a antiga Lógica) funda-se neste principio:
« O que c verdadeiro de cada um dos indivíduos de ura
grupo é verdadeiro applicado a todo o grupo.»
E' o principio em que se fundaram modernamente Fritz
Müller e llaeckel quando affirmam: a ontogencsis repele
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abreviadamente a pliytogenesis, ou a ontogenais é a recapitulação breve da phüogenesis.
Cada um de nós, parece-nos, é um mundo de incógnitas,
cada um indivíduo, cada um ser é um conjuncto de enygmas
que as épocas buscam decifrar, resolver e., passam, deixando, apenas, o vestígio da passagem. Tudo procuramos afanozamentc saber, e ignoramos a mais insignificante e comesinha particularidade. O orgulho da sciencia é descomedido,
mas também é demasiado ridículo.
Não lia descrença no espirito do escriptor destas linhas,
como poderá parecer aqui ou alli.
Não, confessamo-nos desde o começo deste trabalho
como monista espiritualista ; mas é que pensamos com William Hamilton e Stuart Mill: transportamos para a crença o
que não podemos explicar pelo conhecimento.
Que poderemos explicar conveniente, satisfactoriamenteí
Interrogação sem resposta.
Deste lacto o transporte que fazemos para o domínio
da crença torna, fal-a de uma amplitude illimitada..
E não é somente Hamilton, nem Mill, nem o autor deste
trabalho os adeptos deste philosophar, o são também todos
os investigadores, os sondadores do cosmo physico, moral
e intellectual, e o são sem saber, queiram ou não.
Passemos á outra parte deste capitulo e vejamos o que
se entende, o que se estuda como—observação.
Ponto inicial do processo inductivo segue-o em todo o
seu desenvolvimento.
Observar —- é considerar com attenção : é ponderar-se,
reflectir sobre si mesmo.
A consideração minuciosa, demorada de qualquer phenomeno, afim de conhecel-o melhor e de descobrir-lhe as
propriedades e as leis, quando tudo isto apparece, sem ser
por provocação do analysta, cognoscente—é a observação
scientilica.
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Ha quem inclua a experimentação nesta parte da processualista inductiva; como outros autores, distinguimos,
confessando comtudo, a mais intima ligação entre as duas
faces do espirito humano.
Dividem os logicistas a observação em interna e externa,
ou em subjectiva e objectiva.
Diz Camille Monier, escriptor francamente comtista,
estamos muito mal collocados para nos observar a nós mesmos
quando refiectimos.
E continua: « Além disso, a operação que consiste cm
observar phenomenos tão complicados é bastante difficil por
si só, para absorver toda a nossa potência cerebral. K o
pretendido philosopho que se observa quando pensa, não faz
na realidade nem uma nem outra couza». Divergimos completamente deste raciocinar.
Nós sabemos de quanto somos capazes ; cada um de nós
pôde medir sua energia psychica; quem não sabe e não gradua
os desejos que tem ?
Quem não se conhece capaz de um sacrifício ou impotente
para arrostal-o ?
Sabe, v. g', o escriptor destas linhas que seu pendor
psychologico lhe concede o direito de defender em um jury
criminal, esta ou aquella cauza, sabe e julga-se com o direito de bater-se por um ideial do mesmo modo que qualquer
pôde pesar suas inclinações, suas tendências.
Ha quem, se observando, se ache disposto a entrar, com
fleugma e ousadamente, em uma guerra, outrosim, ha quem
sinta calafrios e se atemorise ante a menor agitação popular.
E antes dos factos podemos nos certificar da nossa integridade psychologica. « A idéia é um começo de execução ».
E nem lia duvida de que o executar nasce sempre, e em todos
os casos, no mundo das idéias. Vejamos, portanto, qual o
meio empregado para a auto-observação. São accordes os logicistas e psychologos em dar a consciência como meio para
esta investigação interna, c, como objccto, localização, — os

sentimentos, as paixões, as inclinações, a gamma que constitue
o homem interno, a inteireza de nosso eu, a nossa alma.
E' bem certo que muitas vezes temos latentes, qualidades
por nós ignoradas e que somente circumstancias especiaes as
evidenciam. Mas, ainda assim, e posteriormente a uma pratica
delongadae criteriosa, podemos medir taes qualidades. O psychotnetro está em cada um de nós.
Os que negam a auto-observação dizem que só podemos
julgar os homens pelos seus actos aposteriori, e pelo cotejo
das impressões que experimentamos com os dos outros seres
humanos.
Que os animaes inferiores também sintam, queiram, escolham, amem c raciocinem é couza que não soffre contestação séria.
A vetusta e insustentável qualificação de irradonaes é
falsa em presença da lógica dos factos e das continuadas observações psychologicas.
O animal inferior é apenas uma transição entre a cellula
animada formadora do mundo physico e o cosmo psychico.
Tudo ó animado ; e tudo evolue em um sentido determinado. E muita justeza tem o poeta Guerra Junqueira, quando
affirma:
« N'um grão de trigo habita — alma infinita.»
A observação externa é unaniminente acceita pela escola
positivista. Parece-nos que todo e qualquer acto, sendo resultante de nossa vida interna, esteja subjugado absolutamente
pela actividade animica. Outros vão mais longe e negam a
realidade das couzas: e dizem, o que nos cinge é conseqüência
subjectivista exclusiva.
Onde a verdade ?
Que outros respondam.
Aquelles que aflirmam a existência do mundo real dão
como meio de observação objectiva — os sentidos. Ainda
quanto au numero destes, não ha unidade de vistas. Os sentidos são: a vista, o ouvido, o olfacto, o paladar, o tacto; ha
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quem accrescente, o da electrição, o da calorição, o da musculação, o da vida (geral) e o genital. A vista occupa-se das
cores e de suas nuances, o ouvido do som, o olfacto dos
odores, o paladar dos sabores, o tacto para certas propriedades dos corpos como a rugosidade, a maciez, etc., a calorição dos phenomenos produzidos pelo calor, a electrição dos
da electricidade, o da vida— invade todos os mais, o da
musculação os phenomenos de peso, e o genital da procreação, existindo para este até órgãos especiaes.
Para a boa, ou presumida boa observação tem-se necessidade de instrumentos auxiliares.
As condições requeridas para a inteireza da observação
são de três ordens: — physicas, intellectuaes e moraes.
E nesta ordem incluímos:
1% a mais perfeita integridade no sensorio;
2a, a habilidade e perspicácia do cognoscente;
3% a sua paciência e imparcialidade.
Quanto á Ia é bem trizante, um cego, ou um paralytico são incapazes de dicidir em questões attinentes aos seus
sentidos affectados de moléstias, não teem a subtileza
preciza.
Quanto á 2a (condições intellectuaes) diremos que o
analysta deve ter intelligencia clara, e não perder ensejo, distinguindo, classificando, registrando particularidades aos phenomenos, deve ler e não interrogar, e avaliar com inteireza
a precizão dos instrumentos empregados.
Quanto á 3» (condições moraes) diremos que sem o methodo, o critério precizo, é falha toda a observação. A exactidão fria dos íactos é indeclinável; que o observador não
amolde o que observa ao seu sabor scientifico, que não procure explicar de accordo com suas leituras, ou com sua religião ; mas que coteje as diffcrentes opiniões e que se limite a
registrar o que vio.
Os instrumentos, os mecanismos muito auxiliam as
observações.

Os sistnographos v. g. destinam-se a registrar a hora, a
duração e a amplitude dos movimentos sísmicos : o Vernier
instrumento de medida de precisão; o cinematographo registra e perpetua os acontecimentos; o sphygmographo registra a força das pulsações; o barometro mede as variações da pressão atmospherica; o cyanomelro a intensidade
da cor do azul do céo.
Os observatórios astronômicos muito concorrem para aobservação tornar-se clara, quando se trata da mecânica celeste.
Do observador muito depende o êxito de taes operações,
pois o que um vê de coloração verde, outro pôde ver diversamente e são de tal ordem estas impressões que ellas actuam
sobre os instrumentos.
Exemplifiquemos com outros casos :
« Vede um medico que observa uma moléstia nova, que
antes delle ninguém verificou, nem descreveu. Em poucos
mezes, cem outros médicos reíirirão casos da nova moléstia,
que neste breve espaço de tempo elles terão verificado. »
Quantos não se impressionam pela simples leitura, ou
pela variação de factos até chegar a completa allucinação !
Bacon, estudando os factos, divide-os cm 27 classes.
Worms reduziu-os ás cinco classes seguintes: ostensivos,
clandestinos, de transição, anormaes, cruciaes.
O Dr. Vicente de Souza, no seu Curso de Lógica, junta
aos enunciados pelo escriptor acima, os seguintes : os solitários, os conformes, os concomitantes, os imitativos e os intimativos.
Os ostensivos são os que se patenteiam com toda a sua
potencial.
Os clandestinos são os contrários aos acima definidos,
são os que não se mostram com toda sua energia, são os
que possuem propriedades de transição, sim, suas propriedades se convertem em outras.
Os anormaes são os presumidos desvios da natureza,
os casos chamados — teratologicos.
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Os cruciaes « provêm o vocábulo, explica o autor do
Novum Organum, das cruces que eram levantadas nas estradas, indicando, assignalando as separações ou desvios
dos caminhos ».
Os solitários « são aquelles que não teem de commum
com outros senão o fundamento da natureza ».
Os conformes são os analógicos, ou fundados em semelhanças .
Os concomitantes são os que acompanham, seguem outros. São coexistenciaes.
Os limitativos « são os que parecem participar da natureza
ou de caracteres entre duas espécies, duas classes, dois gêneros, ou dois corpos ».
Os intimativos « é textual do grande mestre inglez Bacon,
são os factos pelos quaes se intimam as partes a comparecer
em juizo, aquelles que deixarem de fazel-o á primeira chamada ou intimação ».
São definições quasi que exclusivamente grammaticaes
e por isso mesmo conservamol-as como os compêndios em
geral expõem.
E', portanto, como se vê, pura questão de nome ; não
só relativamente ás classes que ligeiramente estudamos, como
ás restantes e de que se occupou o fulgiclo talento de Bacon.
A experimentação será objecto de nosso estudo nas paginas que se vão seguir.
Da experiência
Não só a observação como a experiência podem ser consideradas limitadamente, como geralmente se as estuda nos
tratados de Lógica communs.
Teremos necessidade de nos aftastar, collocando-nos no
ponto de vista, no plano que traçamos a nós mesmo, de ha
muito. Quando no concurso a que nos submettemos no

Gymnasio Nacional, sustentámos—que a Lógica era de uma
ordem psychica muito outra e differente da que ordinariamente se presumia; que não se poderia jamais submettel-a
ao estreito domínio do physiologismo cerebral, fizemol-o com
o máximo critério e com a responsabilidade de um estudioso.
Este capitulo, mais especialmente nesta parte que agora nos
interessa, irá demonstrar nosso asserto de modo inillndivel.
Experiência é a provocação e a pratica dos factos scientificos, unidos á observação; é uma prova, um ensaio supposto mais pessoal do que a observação; é a reproducção do
phenomeno para verificar-se sua cauza.
Haverá phenomeno que não possa ser observado, experimentado, presentido, estudado ? Note-se bem que não
dizemos explicado convenientemente, pois se chegássemos á
meta de satisfactoriamcnte explicar toda a phenomenologia,
seriamos o Deus do universo.
Mas, se em toda a parte penetra a cogitação, a hypohese, a experiência, a analogia, a probabilidade, — a inducção ou a deducção (uma completa a outra): se este cortejo
é o principal objecto do estudo da Lógica, mesmo para os
nossos antogonistas, perguntamos como não se ver esta sciencia em toda a parte e se querer acanhal-a, localisal-a no
cérebro humano ?
Nada é mais falso de que se affirmar : — taes sciencias
são de observação exclusivamente, taes outras de experimentação exclusivamente. Taes são inductivas, taes deductivas.
Contrariando esta nossa affirmativa dizem scientistas : a
astronomia, a mineralogia, a botânica, e psychologia são estudos de autonomia plena, de absoluto dominio de observação; dizem mais: a physica, a chimica, a physiologia são
estudos experimentaes.
Não ha esta illusão.E se o dizer dos que nos contrariam não fosse antigo e batidissimo não teria o menor
valor.
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As sciencias formam uma só sciencia e se modalisam
aqui c alli; nem precisava que a autoridade de Oliveira Martins assim tivesse cscripto :
« A unidade da cauza de todos os phenomenos do universo 6 uma força immanente, que, actuando de modo diverso, produz resultados differentcs; de uma força, que
agora se diz gravitação, logo ethero-dynamica, logo vida,
logo razão humana.»
Qualquer departamento do saber precisa de todos os
meios de investigação.
Poderão dizer-nos que a astronomia não pôde ser experimental — mero engano ; e ahi estão as experimentações
feitas na luz dos astros para chegar á sua composição; as
analyses sobre as linhas curvas, as experimentações feitas
por Plateau para attestarem o contrario da allegação que
nos possa ser levantada. Como a psychologia — sciencia
d'alma —, pôde ser experimental ?
Eis uma interrogação que escutamos, facilima de resolver-se .
Basta saber-se que o orgânico que sente e pensa e quer e
ama sahiu do inorgânico que também sente, pensa, quer
e ama.
E' o mesmo mundo em todas as suas manifestações, é o
monismo que assim nos affirma e nos parece que tenha muita
razão e muito argumento, muita luz para chegar ás suas conclusões .
Os sítios, a topographia nestes panoramas do espirito
e do mundo são ás vezes brumosos, é certo, mas quantas
vezes não estonteam pela claridade que projectam ?
Devemos seguir mais terra á terra, e assim entraremos
nas differentes fôrmas porque se teem encarado a experimentação.
A Bacon se deve o architectar, as differentes fôrmas
que assume a experiência que pôde ser conceituada : « conhecimento immediato de um facto singular e as diversas
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conseqüências psychologicas que dellas decorrem », assim se
expressa a Grande Encyclopedia.
Delia fazem parte não só os factos externos, como os
da consciência.
As suas varias modalidades são : a variação, a extensão,
a inversão, a translação a applicação, a compulsão, a reunião e as sortes.
Vejamos a variação (per variationem) que consiste em
variar-se, ou mudar-se, na experiência, não só a matéria como
o loca] em que é feita e a intensidade.
Sabendo-se da pressão do gaz A ou B mudar-se a experiência para outros gazes, variando-se também as circumstancias diversas que rodeiaram a Ia experiência.
A extensão (per productionem) obteni-se-na prolongando, reiterando a experiência em escala maior.
A inversão (per inversionem) cinge-se a se fazer uma
prova em sentido contrario á operação. Reunindo-se os elementos constitutivos de uma combinação devemos obtel-a.
A translação (per translationem) consiste em transladar,
ou melhor applicar-se, a certa espécie de factos, processos
idênticos que serviram em outros.
Facilima é a exempliflcação.
A applicação (per applicationem) é a transferencia a casos
práticos ou mais geraes de observações verificadas cm gabinetes.
A compulsão (per compulsitmem) basêa-se em delongar
a experiência até o desapparecimento da propriedade por nós
observada; 6 assim que podemos comprimir um gaz até a
sua mudança de estado, ou ferver um liquido até igual resultado.
A reunião (per copulationem] cifra-se em reunir phenomenos que produzem o mesmo effeito para verificar-se si
unidos dão duplos effeitos ou qual a energia delles.
As sortes, (per sortes experimetiti) chamadas também
experiências para ver— consistem, como as palavras o fazem
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sentir, em tentativas; é o tatear nos differentes modos de
agir, em uma operação qualquer.
Dizer que a experimentação é mais proporcional aos
sentidos que a observação, e que são phenomenos mais novos
e mais simples, mais significativos os que a ella se ligam, é
asscrto que não merece menção, attenta a orientação que
temos dado ao nosso dissertar.
Os factos existiram e existem sempre, a antigüidade ou
a novidade delles é illuzoria, e nenhum é mais simples ou
mais complicado do que outro, pois todos teern uma só gênesis. Apenas differem apparentemente.
Como mais ou menos proporcionados aos sentidos,
quando todos dependem de nosso eu ! ?
A traducção, a significação delles, é sempre uma e a
mesma — a nossa ignorância. São todos estes phenomenos
vibrações nossas.
Que é analyse, quaes suas diferenças da synthese, que
vem a ser synthese ?
Eis para onde, e de accordo com o programma offlcial,
levaremos o leitor.
Analyse é a operação lógica que vae do todo a cada.
uma das partes. Como taes partes podem ser de natureza
abstracta ou não, a analyse se biparte, segundo autores
diversos, em experimental e racional.
A analyse marcha do condicionado ao condicionante.
A experimental que é aquella que parece se corporificar
em alguma couza é dupla — quantitativa e qualitativa. Si
procurarmos saber somente os componentes de qualquer
corpo, não lhe investigando—suas relações de volume, e peso,
teremos a qualitativa; ao contrario, buscando nós as proporções dos componentes de um todo, teremos a quantitativa .
A analyse é a decomposição, e a operação inversa é a
synthese, que é uma recomposição.

A synthese também á maneira da analyse dividem-n'a
em experimental e racional: a primeira é a reunião das
partes physicas de um corpo.
Unindo-se v. g. hydrogenio e oxigênio teremos água.
A segunda é a marcha do espirito indo do principio ás
conseqüências. Na mathematica, « a synthese consiste em
partir-se daquillo que se conhece como verdade e passar a
outro principio também havido como verdadeiro — « é uma
verdadeira gymnastica, começa-se pela primeira até chegar-se
á duvidosa que fica provada como resultante de raciocínios
concatenados ».
Costumam dizer que os gênios, os grandes illuminados,
teem o espirito das syntheses e que o commum das individualidades tem energias psychicas dispersivas.
Sem querermos entrar nesta particularidade do assumpto,
diremos comtudo qne a analyse ou a synthse não podem
servir de psychometro. Espiritos superiores tanto os ha
com tendências polymorphicas, — Niagara a despejar ondas
de luz, como ha equilibrados — lagos crystalinos a refletirem
o firmamento estrellado.
Nada, a nosso vôr, é mais injusto do que dizer-se que
o francez possue o espirito ligeiro e frivolo; que o allemão é
essencialmente analysta e investigador ; que o inglez tem o
ideial das syntheses ; pois, conforme pensamos, as multidões
são proteiformes e no seu bojo encerram forcas diversas e
antagônicas.
Exemplificar por meio de nomes illustres o que acabamos de sentir, não é mister. Basta affirmarmos com a
nossa máxima sinceridade — ponto culminante em todo este
despretencioso livro. E que é um livro, senão sempre um reflexo mental ?!
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Analogia e probabilidades
As definições, já o dissemos, são delimitações, circumscrevem o pensamento; nós continuamente fazemos neste
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trabalho differenciaçoes necessárias a quem deseja illustrar-se
no presente assurapto, e a bem mesmo da matéria. Eis os
ponderosos motivos que nos arrastam, agora mesmo, a difinir a analogia, e quenosimpellirão posteriormente a outras
particularidades.
Analogia é synonimo perfeito de relação, conformidade,
connexão ; é a semelhança parcial de uma com outra couza ;
nasce do cotejo, da confrontação real ou abstracta.
O raciocínio, a mente verificando em factos particulares
certos phenomenos e dadas as mesmas condições, passa a
afflrmar as mesmas conseqüências em outros casos também
particulares. Acrobatisrnos necessários, tão seguros e perfeitos como quaesquer leis ; para nos convencermos disto basta
relermos paginas passadas sobre a inducção em sua significação geral.
Stuart Mill, escrevendo sobre a analogia, diz-nos serella
fôrma intermediária entre o raciocínio inductivo e o deductivo.
Não falta á conclusão analógica a certeza ou a presumida verdade que se possa observar nas outras modalidades do
raciocínio ; as perfeições ou imperfeições da razão são communs á sciencia, e querer-se chegar ao tangere, é emprehendimento inexequivel.
Não é absolutamente que a analogia só vá fundamentar
probabilidades e casos hypotheticos. O conhecimento humano —do polyheismo ao monismo —, do primitivo homem das
cavernas, ao monista espiritualista, tem sido, continua, ha
de ser sempre série ininterrupta de analogias e de semelhanças parciaes.
Para que, pois, dizer-se que falta a este meio de prova
a certeza dos demais ?
O homem, a sciencia até hoje tacteia, busca sondar o insondavel, e eis porque o espirito fatigado na titanica pugna,
no mar agitado das conjecturas, busca parar e entregar-se ao
scepticismo!..

Maldito fervei opus o da philosophia que tudo busca
explicar, desde Thales, que dizemos ? desde o vedismo secular
do Oriente, até nossos dias. E correm os dias, passam-se
épocas sobre épocas e nós ignoramos tudo !
Nos compêndios, tidos como didacticos, a analogia é
objectivada sob fôrmas mais estreitas do que a que acabamos
de ver.
i». Estudam-na sob a relação de semelhança da fôrma exterior de phenomeno á relação de semelhança das qualidades,
é assim que se dois mineraes tiverem a mesma apparencia, a
mesma estructura, somos levados a classiíical-os identicamente.
a'1. Estudam-na debaixo da relação da semelhança da
funcção á semelhança do órgão : da aza das aves que lhes dá
o vôo á locomoção chega-se às pernas dos quadrúpedes que
também lhes dão a locomoção.
3°. Estudam-na da relação entre a semelhança dos effeitos á semelhança entre as cauzas, é assim que das particularidades de ter o astro a ou b rotação sobre seus eixos, — concluímos terem ei lês dias e auroras, noites e crepúsculos; e da
particularidade de seus eixos serem inclinados aos planos das
suas eclipticas, concluímos possuírem estações ; e mais: — da
particularidade de terem atmosphera, e de outros, factos pela
analogia, chegamos a suppol-os habitados. Desta ultima particularidade e de suas conseqüências, chegaremos a imaginar
o progresso de taes astros.
A utilidade analógica é grande, e seu emprego freqüentíssimo já nas sciencias, já nas artes.
Na medicina vemos a analogia formar uma cadeia sem
descontinuidade. E' por meio delia que havendo o scientista
experimentado este ou aquelle medicamento, com tal ou qual
effeito, generalisa seu emprego em condições semelhantes ás
observadas.
No direito, na vida pratica, na litteratura, nas sciencias
naturaes, na linguistica, em todo o desenrolar da actividade
intellectual nota-se a preponderância deste meio de prova.
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Foi exclusivamente pela analogia que Georges Cuvier,
celebre naturalista francez, creou a Paleontologia, reconstituindo os antigos animaes desapparecicios — o megaterium, o
diplosauros, etc.
Na belletristica os contrastes e os confrontos são feitos
pelas semelhanças e dissemelhanças.
A probabilidade —raciocínio que busca prever ou calcular
o futuro; é a proposição, ou explicação, ou facto que o nosso
espirito abraça sem arraigada convicção. Toda probabilidade
é de exclusivo domínio moral para certos autores; outros ha
que dividem-na em psychica e mathematica; a primeira é de
pleno domínio das conjecturas, a segunda pôde ser reduzida
a peso, a numero, a formulas.
A probabilidade pôde ter gradação e isto se verifica a
cada momento na vida pratica, e especialmente no campo jurídico .
Ella ainda pôde ser intrínseca ou cxtrinseca, conforme
baseia-se na própria couza ou pessoa analysada, ou quando
se firma em condições exteriores á pessoa ou couza estudada.
Exemplifiquemos:
Observando um moço de compleição robusta somos levados á probabilidade intrínseca de affirmarmos sua longividade. Pela probabilidade extrinseca, que é firmada em argumentos externos de autoridade, somos forçados a dizer—v. g.,
que o livro A Imitação de Christo seja producto litterario do
escriptor allemão Thomaz Kempis.
« Tudo é provável » eis o lemma que data da antiga philosophia que fundou escolas, no século IV.
Que nossas vistas se lancem sobre outros sítios, não
menos interessantes que os precedentes; referimo-nos — á
Comparação e á Classificação, onde vamos entrar presentemente.
Comparação é o acto psychologico pelo qual examinamos dois ou mais objectos, dois ou mais conceitos para descobrir nelles suas relações de semelhanças, e de approxi-

COMPENDIO DE LOGIGA

93

mações, ou suas relações de dissemelhanças ou de afastamento .
A comparação tem seus momentos em nosso eu, é assim
que ella precisa :
i°, da memória afim de reter, graphar taes objectos ou
taes conceitos ;
2°, de attenção que envolve a observação com todas as
suas circumstancias;
3°, de abstracção — força ou energia espiritual e cm
virtude da qual podemos isolar este ou aquelle phenomeno e
cotejal-o, e medil-o convenientemente. Estes momentos da
comparação não são, é preciso notarmos, especiaes delia. Em
toda a inducção ou na deducção podemos verificai-os.
Si não nos enganamos foi Paul Regand quem affirmou
« não se poder comparar nem couzas totalmente semelhantes,
nem couzas que não tenham entre si certas relações. » Com
absoluta franqueza não comprehendemos o dizer acima.
Ha couzas desrelacionadas ? E mesmo para os que differenciam tudo, de modo que o que existe é diverso e próprio
independente e contrario — (facto que negamos), mas mesmo
assim pode-se comparar e confrontar couzas contrarias.
Nem precisa illustrarmos o nosso asserto.
Nas sciencias a comparação gosa de papel salientissimo.
A mathematica, por exemplo, para medir — compara,
grandezas; na lingüística — foi pela comparação que tíopp
buscou demonstrar que o Sanscrito, o Zend, o Grego, o Latim
as línguas slavas, germânicas e celticas procediam de um
idioma commum completamente desapparecido, e que convém designai-o com o nome de Lingua mãe indo-europêa!
Foi pela comparação, a mais perfeita e delicada possível,
que um cérebro possante de França escreveu esta brilhante
sentença:
« A planta respira, bebe, come, escolhe, actua conforme
seus instinctos; esta, passa de perfeita saúde, aquella, está
doente, esta outra c nervosa, agitada.
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Sob essas manifestações de uma vida desconhecida o philosopho não pôde deixar de reconhecer no mundo das plantas
um cântico do coro universal. »
Foi o eátudo de anatomia comparada, diz magnífico espirito, que analysando meticulosamente osso por osso, músculo por músculo, nervo por nervo, assignalou-se o verdadeiro logar do homem entre os outros animaes.
Foi pesando-se na balança da critica as idéias, cotejandose-as com factos que se chegou á aífirmativa de haver idéias
innatas.
E as grandes descobertas que não tiveram modelo, nem
tiveram antecedentes na cadeia dos factos confirmam, corroboram isto mesmo.
« A classificação é o meio pelo qual o espirito reúne os
objectos a um pequeno numero de typos hierarchicamente
ordenados, com o fim de tornar seu conhecimento mais fácil
e mais exacto. »
A sciencia busca classificar todos os phenomenos; as
próprias sciencias, como vimos, teem classificação; as idéias
como notamos nas categorias, se classificam também.
Dizem críticos que, admiüir-se esta ordem diferencial
entre os factos, as idéias, e a sciencia, é negar-se o Monismo!!
Absurdo, e chocante falta de critério scientifico. Pois taes
diflerenças existem nas manifestações externas, nas exterioridades dos phenomenos, estes, porém, são em sua gênesis, na
sua origem primitiva — o mesmo e único.
Si bem saibamos ser a linha uma evolução do ponto, temos
obrigação de não confundil-os, de distinguir um do outro.
E foi justamente pela classificação que Darwin affirmou
no seu livro Origem das Espécies, estaria disposto a crer que
todos os animaes e todas as plantas descendem de um prototypo único, mas a analogia, pude ser um guia enganador.
Si não fosse o classilicarem-se os animaes conhecidos,
cujo numero sobe n 600.000, como estudal-os ? Na Botânica
do mesmo modo seria difflcilimo estudar-se sem a classificação
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que além do mais representa armazenamento precioso de
experiência e de observações seguidas e comprovadas pelo
tempo. Mas a principal importância da classificação demora
na facilidade didactiva que empresta ás matérias.
Uma só palavra basta, muitas vezes, para tornar nítido
um conjuncto de circumstancias classificativas; é assim que se
soubermos que um animal é ruminante só esta palavra basta
para lembrar propriedades outras.
Dizem logicistas que a classificação pôde ser : artificial
ou natural.
A primeira funda-se sobre circumstancias ou semelhanças
não constitutivas, sobre accidencias; a segunda ao contrario,
iirma-se nas semelhanças de seu conjuncto orgânico.
Na classificação ha a nomenclatura technica, isto seja na
chimica, seja na sciencia de Linneu, ou seja nas artes, ou onde
quer que ella se manifeste — do astro ás idéias.
Diz o Dr. Vicente de Souza: « Mineralogos, geólogos,
botânicos, zoólogos, anatômicos, physiologistas; todos quantos estudam as entranhas da terra e o seu seio e seu subsolo
e solo; todos quantos recolhem os productos admiráveis e
valiosos das minas; todos quantos se dedicam ás pesquizas
da flora e da fauna das regiões do globo ; todos quantos rebuscam órgãos, apparelhos, systemas, funcções e aptidões;
todos carecem do conhecimento exacto desse meio analytico,
executado segundo os preceitos ensinados ».
Refere-se á classificação, um dos processos de inducção
de extraordinária utilidade pratica.
Sigamos em direitura á theoria das hypotheses, ultima
these apresentada pelo programma ollicial que diz respeito á
inducção. Ha noassumpto pontos de mira dignos de attenção.
Illustra a matéria que temos diante de nós, com profundeza de sentir, o artigo da Grande Encyclopedia, assignado
— por E. Boirac, trazendo exemplos e argumentos de Claude
Bernard ; em tempo veremos, analysaremos o philosophar do
illustre francez.
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O autor das Mentiras Convencionaes pergunta em uma de
suas obras:« Que é hypothese ? E responde— E' uma linha
que, de um dado ponto, traçamos em uma direcção qualquer».
Continua o mesmo escriptor interrogando: —que é lei
natural ? e conceitua esta « como uma linha que une dous pontos e que, sendo indeterminada, continua na mesma direcção «.
Por mais extraordinárias que pareçam taes definições,
são ellas cheias do mais elevado espirito philosophico; e não
ha um sceptico, nem um pessimista a sentir;— existe o scientista consciente das phantasmagorias, dos sophismas que se
apregoam quotidianamente como verdades novas, verdades
evidentes por si mesmo, leis naturaes, sciencias exactas, e que
rompe, sem medo, com as tolas convenções, vindo photographar os seus sentimentos, com o estoicismo grandioso, com
a firmeza notável de seu mérito intellectual.
Quantas vezes, quantas, não adherimos resignadamente
á superioridade espiritual do preclaro allemão !
Que vemos? Que quadro se nos apresenta, em seu
conjucto o saber ? ,.
Hypotheses, leis, conjecturas divergentes onde quer
que mergulhemos o espirito !
E depois... a lucta, o combate terrivel de épocas
com outras épocas, de indivíduos com outros indivíduos, de
collectividades contra collectividades !! ?
O raciocínio presta-se, amolda-se a tudo, é proteiforme;
ao eu existo de Descartes, respondem: tudo é siibjectivismo.
Qual o metro, o critério equilibrado e perfeito da verdade í Da lei e da hypothese ? ! O próprio Descartes prega a
duvida e flrma-se também na evidencia que é pessoal T
Assim somos tantas vezes arrastados a meditar.
Serão hypotheses as theorias de Spinosa, A. R. Wallace,
Zòllner, Richet, Lombroso e adeptos l

COMPÊNDIO DE LÓGICA

97

A duvida paira em nosso espirito, que aceita, abraça
como certo haver facíos, phenomenos, forças, ainda não
estudadas convenientemente, mas, que merecem o nosso
franco acolhimento.
Não saiamos do nosso objectivo, e desta arte leiamos
Bairac :
« Em sentido muito geral, toda supposição, toda conjectura mais ou menos fundada é uma hypothese.»
Diz o mesmo escriptor : na língua dos mathematicos,
se distingue sob o nome de hypothese a primeira parte de
um theorema a que os lógicos chamam — sujeito ou antecedente, por opposição á segunda (attributo ou conseqüente)
que se designa sob o nome de conseqüência. Por exemplo
— si duas rectas são perpendiculares a uma terceira (hypothese) sãoparallelas (conseqüência).
Mas, diz — nos Boirac, a palavra hypothese pertence
sobretudo ao vocabulário das sciencias da natureza, e designa
um de seus mais importantes processos — aquelle pelo qual o
sábio imagina, por avanço, e suppõe já conhecida a verdade
que elle procura.
Classifica o escriptor a quem tomamos estas notas a
hypothese de experimental ou de theorica, e diz-nos que a
primeira foi estudada por Claude Bernard, especialmente;
ella intercala-se entra a observação e a experimentação. Suggerida pela observação torna possível a experimentação que
ella registra.
Continuemos a transcripção da Grande Encyclopedía :
Claude Bernard diz que toda iniciativa experimental está
na idéia; pois é ella que provoca a experiência.
Uma idéia antecipada ou uma hypothese é o ponto de
partida necessário de todo raciocínio experimental si se experimentasse sem idéia preconcebida se iria á aventura, ao
accaso. Uma tal hypothese é necessariamente especial e
precisa: parte sobre a cauza provável ou effeito provável
de taes phenomenos determinados que o sábio acaba de
42*9
7
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observar. As mais das vezes é a observação mesma que suggere a hypothese experimental, diz C. Bernard, e deve sempre ser fundada sobre uma observação anterior.
« Todavia não ha regras a dar para lazer nascer no cérebro, a propósito de uma observação dada, uma idéia justa
e fecunda que seja para o observador uma sorte de antecipação intuitiva do espirito para uma investigação feliz. A
idéia uma vez emittida, se pôde somente dizer como é preciso
submettel-a a preceitos definidos e a regras lógicas precisas.»
Do que temos traduzido vê-se que Claude Bernard é,
pelo menos neste particular, inteiramente subjecüvista; elle
nos aífirma que a iniciativa, qualquer que seja, — reside,
está na idéia, esta é que provoca a experiência.
Toda a execução, em outros termos, todo plano é revestido pelo ideial de onde nasce.
E' sufiiciente o que ficou transcripto para notar-se com
nitidez o subjectivismo empregado por Bernard. Não era,
certamente, necessário que elle viesse mais adiante, affirmar :
« E' um sentimento particular, um quid proprium que constitue a originalidade, a invenção ou o gênio de cada um.»
Melhor ainda se photographa o grande biologista francez quando affirma : « a idéia é o grão, a semente ; o methodo
é o solo que lhe fornece as condições para se desenvolver,
prosperar e dar fructos. Mas do mesmo modo que o solo
só nos dará o que nelle semearmos, assim também o methodo
só nos pôde desenvolver as idéias que lhe submettermos.»
Por si só o methodo nada produz.
Inverte o problema Bernard, quando affirma que é preciso semear-se para ter-se idéias, e cahe em flagrante contradicção, pois que anteriormente nos ensina haver a originalidade, o quid proprium.
Como, então tal originalidade já SECUNDARIA ?
Infere-se também do que escrevemos que não é a sciencia senão série de hypotheses.
Claude Bernard colloca a hypothese no ultimo- termo
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da série das operações do methp Jo c diz: « sua funcçãò;>jíaô~e.
dirigir as operações, mas explicar os resultados. O espirito»
com cffeito, tendo descoberto um certo numero de leis,
experimenta a necessidade de ligai-as e como não parecem
se deduzir uma das outras, nem se reduzir a alguma lei mais
geral, o espirito excede e completa a experiência e o raciocínio pela imaginação e archicteta uma hypothese onde todas
estas leis se acham envolvidas c explicadas.
Taes hypotheses são muito geraes.
São v. g.: em physica — a hypothese do ether como vehiculo do calor, da luz, e da electricidade; em chimica — a
atômica; em astronomia — a de Laplace; em historia natural
— a de Lamarck e de Darwin, etc., etc.
Elias não podem ser verificadas pela experiência; tornam-se tanto mais prováveis quanto abraçam um maior
numero de factos e de leis que dão delles explicação mais simples e mais coherentes». Tudo isto é da G. Enc}'clopedia.
E. Boirac —conclue o seu artigo resumindo os princípios
que normalisam geralmente a hypothese.
Afirma que cilas não devem contrariar factos nem leis
scientilicas conhecidas; devem explicar o maior numero de
factos, permittindo descobrir outros ; ser a mais simples e a
mais conforme á analogia.
Distingue o escriptor citado duas sortes de hypotheses
theoricas, umas verdadeiramente explicativas, outras representativas.
As explicativas pretendem dar explicação real, definitiva,
de um certo conjuncto de factos; v. g. — a da ondulação do
ether em óptica, a da transformação das espécies por selecção,
em historia natural.
As representativas permittem introduzir no conjuncto
tios factos, cuja cauza é ainda ignorada, uma ordem provisória
e mais ou menos artificial que facilita a exposição.
Taes v. g. — a emissão, em óptica, a dos fluidos, em
electricidade, etc,, etc.

x
pá deduccão; do syllogismo ; do axioma;
da demonstração
Haverá razão em fazerem-se diferenças capitães entre a
inducção e a deduccão > Já vimos a autoridade de Nordau,
salientando a nenhuma vantagem entre a luta destas duas faces
suppostas diversas do espirito. E, si é presumível que todas
as operações se firmem, ou tenham como base a inducção,
que por sua vez firma-se na immutalidade do ser, ou no
transformismo, não é também menos presumível que o
mundo existencial e concreto só tenha corporificação e realidade ante o nosso espirito. E' a theoria do transformismo
psychico. E' que os extremos da questão de — gênesis — se
tocam e se chocam entre o real e o abstracto, O inductivo e
o deductivo teem o mesmo valor, e se confundem na unidade creadora do cosmos, unidade que a nosso ver é espiritual.
Explicado este sentir vamos definir, de accordo com
tratadistas, o que seja a deduccão.
« E' esta — a conseqüência tirada de um principio ou
é o acto pelo qual se infere um phenomeno de outro.»
E' para muitos phenomeno de antecedência.
A deduccão parte da cauza para o effeito, do principio
para as conseqüências. E' também a previsão do facto. Do
geral desce ao particular, da lei vae ao facto.
A deduccão é uma synthese, é uma abreviação; é o espirito que tendo vindo das analyses, das observações, etc.,
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generalisa ou constitua normas .geraes, leis, posteriormente
áquellas operações; foi pensando assim que Augusto Comte,
estabeleceu «induzir para deduzir, afim de construir».
E' historicamente certo que a antiga Lógica se restringia no
cxclusivismo deductivo acanhado ; não é menos exacto que
o hodiernismo logicista queira se collocar em ponto diametralmente opposto. Já o dissemos, não ha esta diferenciação antagônica e infensa entre as duas faces do problema
que é um só : o racional confunde-se com o real.
Falam tratadistas de —Lógica Formal e Real, como de
dois elementos inimigos e que lutem ou que se agitem em
campos contrários. Pura illusão.
A chamada Lógica formal nos é dada pela applicada que
é a conhecida debaixo do nome — real. Esta por sua vez
firma-se na razão. E', portanto, um combate retumbante, e
de exclusiva phraseologia o contrario disto. O ponto de vista
em que nos collocamos é muito outro.
O cerne, a parte intima da questão, é uma só; ha nuances de um mesmo foco.
Diz a G. Eneyclopedia: « chama-se deducção um
«processo de raciocínio que, sendo dado um carecter que a
« sciencia declarou dever ser sempre subordinado a um outro
« caracter, conclue que o ser que possue o primeiro caracter
« possua também o segundo, ou que o ser que não possue o
« segundo não possue também o primeiro. » A deducção, a chamada lógica formal reside mais especialmente no espirito, e
dahi os partidários do antigo materialismo, e os discípulos
de Oall, Comte e companheiros restringirem seu estudo especialmente ao cérebro, como se o espirito e as operações
intellectuaes se delimitem ao physiologismo.
A deducção visa, tem como alvo, muitas vezes, mostrar,
por meio de uma ou mais proposições, de um ou mais argumentos, que certo argumento problemático, ou duvidoso,
acha-se encerrado em outro, pelo menos, acceito como incontestável

Os compêndios dividem-na em directa, immediata ou
instinctiva e indirecta, mediata ou reflectida.
A primeira (immediata) é à em que não se descobre rapidamente a serie de ondulações ou de operações pelas quaes
passa o aspirito para concluir. A conclusão c célere, vem
naturalmente, é prolongamento quasi inherente á premissa,
Se escutarmos a phrase:
Salvaram-no — induzimos que alguém ou alguma couza
corria perigo e que houve um salvador.
A segunda (a mediata) modalisa-se pelo syllogismo —objecto de outra parte deste capitulo.
As operações deductivas firmam-se ou fundamentam-se
em princípios geracs e estes vão beber apparentementc na
inducção.
Ha uma tendência geral para investigarem-se, ou buscarem-se as leis dos phenomenos; isto é, o espirito procura a
todo momento generalisar.
Dahi a inclinação para as sciencias tornarem-se cada
vez mais deductivas. Antes mesmo disto ellas nasceram das
cogitações.
Conforme nos é dado sentir e interpretar factos e couzas,
achamos sem cabimento o dizer-se que mathematica é synonymo de sciencia deductiva e que a physica, a chimica, as
sciencias naturaes são exclusivamente inductivas.
No seu conjuncto, a sciencia objectiva generalisar por
meio da lei e neste caso é deductiva ; quando, porém, particulariza descendo aos detalhes, é inductiva.
Todas são formadas de lucubrações mentaes
A arvore da sciencia, que é uma só, como vimos— é incluctiva c deductiva ao mesmo tempo.
Não ha realmente resultante alguma proveniente de deducção que não se traduza inductivamente e vice-versa.
No mergulhar mathemetico, e por mais profundo que se
desça ahi, neste oceano de. abstracções e de formulas e de
signaes, o espirito busca sempre e para não perder-se os
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axiomas — princípios apparentemente formulados pela inducção e fundamentalmente deductivos.
Disse-o Archimedes: «Dai-me um ponto de apoio e
levantarei o mundo ». Os cosmos philosophico e scientifico
teem esses pontos de apoio que lhe são dados pela inducçãò;
sim, a inducçáo é o instrumento e a base será a deducção.
Todo o mundo orgânico ou inorgânico tem um ponto
— x — unidade abstracta factora grandiosa do todo.
A lógica nestas suas manifestações acha-se envolta na
incógnita x, cujo valor é igual ao universo com todo o seu
brilhante cortejo de phenomenos, do cérebro aos mundos,
pôs ions ás grandezas incommensuraveis.
A deducção mediata tem a sua fôrma integral e perfeita
no syllogismo.

Do syllogismo
O syllogismo é uma construcção especial de proposições
ligadas pelo mesmo fio de idéias; prende-se indissolúvel mente á deducção ou é desta somente uma falha repetição.
E é repetição deductiva sempre, em todos os casos, sem
excepção, porque parte do geral para o particular.
Mas, mesmo quando não fosse, é elle firmado em proposições que já estudámos no terceiro ponto do programma.
E não ha, proposição alguma perfeita que não seja a
resultante indeclinável de um fio de idéias e de juízos.
O syllogismo não apresenta um caso novo; edifica-se
sobre juízos que já envolvem em si o seu presumido argumento. E' apenas uma « petição de principio » nem pôde haver
a menor duvida sobre este asserto. Raciocinemos : quando
chegamos á afflrmativa de que — a linguagem humana provem
do grito aperfeiçoado, o portuguez pertence á linguagem
humana; logo, o portuguez é grito aperfeiçoado; sim, quando
assim sentimos, já na proposição básica incluímos a conclusão, que vem afinal repetida, nada mostrando fora do que
já unhamos como certo.

Toda syllogistica resa na mesma cartilha. Toda a sua
defesa é reproducção monótona de inutillidades, de futilidades, incompatíveis com o estado psychico actual da
sciencia.
Conforme entendemos a matéria, e depois de demorada
lucubração, fomos arrastado a sacudir para longe o syllogismo, como/orna de descobrimento, de prova inüludivel.
Tem elle apenas o valor histórico, e foi justamente na decrépita escolastica, na idade média, que seu emprego mais
se generalisou.
Não negamos nem ninguém negará sua existência, mas
seu valor é igual ao de quaesquer proposições unidas pelo
laço de determinada directriz psychologica.
Quando dizemos 70=5+5, e 5+5—3+7> 1°8'° JO
igual a 3+7, não fazemos mais do que ligar pensamentos de
valorização semelhante; porém no primeiro termo —10 —
já se acham incluídas as quantidades posteriores que lhe são
iguaes.
Argumentaremos melhor buscando os fundamentos da
syllogistica.
Escutemos Stuart MUI:
«Si generalisamos o processo, e se nós procuramos o
principio ou a lei implicadas em toda inferencia e presuppostas em todo syllogismo, cujas proposições não são puramente verbaes, achamos, não o insignificante—dictum de omni
et nullo, mas um principio fundamental, ou antes, dous princípios grandemente semelhantes aos axiomas dos mathcmaticos.
«O primeiro que é o principio dos syllogismos affirmativos, é que as couzas que coexistem com uma outra couza,
coexistem entre si. O segundo, que é o principio dos syllogismos negativos, é que uma couza que coexiste com uma
outra com a qual uma terceira couza não coexiste, não é
coexistente com esta terceira couza ».
Não tem a mínima razão Stuart Mill.
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Dando mesmo que taes princípios firmassem os syllogismos,— elles não são privativos desta construcção phraseologica, nem destroem os argumentos lógicos que lhe são
contrários.
Os princípios lembrados por Mill são apenas um arremedo do axiotna mathematico — duas couzas iguacs a uma
terceira, são iguaes entre si e que parece palpitar na fôrma
algebrica, syllogistica
A=B, B=C,

exemplo: Sócrates é homem ( menor), tira-se a (conclusão)
Sócrates é mortal.
Não estamos com Bròwn; sustentaremos, porém, em
todo o terreno, que no syllogismo nada mais ha do que o
expresso nas premissas.
Eis, porque com muita vantagem, e á luz dos factos e
do bom raciocínio, só se poderá admittir a syllogistica como
sediça e solemne construcção phraseologica que nada
adianta além das proposições, dentro das quaes se encerra.
Definamos, de accordo com o nosso sentir, o syllogismo.
Demasiado trivial é o affirmar ser elle « argumentação construída por três proposições, dispostas de tal fôrma que, concedidas as duas primeiras, a terceira decorre necessariamente
dellas ».
Veremos que, se bem diccionarios modernos e logicistas repitam o dizer Aristotelico, não ha absolutamente só
três termos no syllogismo.
Sabemos que entre as conhecidas regras dos termos,

106

Log-o A=C.
Poderiam nos tomar por sophistico se asseverássemos
agora,— que não existe em a natureza, igualdade; entretanto,
paginas atraz já escrevemos sermos transformista, afflrmando
ainda — que tudo e todos provínhamos de uma unidade (monismo).
O fundamento syllogistico dictum de omni et nullo, é
tão verídico quanto os apresentados pelo autor do Systema
de Lógica: são nullos.
Si a conclusão encerrasse alg-o de mais que as premissas, si ella não fosse de natureza idêntica ás proposições
de onde decorre, certamente seria o syllogismo um argumento valioso.
Não ha, porém, esta divergência. Por isso mesmo é que
teem-no, os que tratam do assumpto, como — uma PETIÇÃO
DE PRINCIPIO.
Diz um escriptor que — « jamais rien n'a été et ria pu eire
prouvé par syllogisme qui nejut déjà connu ou supposé
connu auparava.nl».
Havemos de ver que, quando se afflrma a chamada premissa maior, afflrma-se a conclusão.
Ha quem, como Thomaz Brown, sustente que, neste
raciocínio, de que tratamos, só se tenha carência da chamada,
em syllogismo, premissa — menor e da conclusão. Do

uma affirma:
Terminus esto íriplex, etc., mas, a definição (é uma de
suas condições) deve abranger todo o objecto definido, e
nós sabemos que ha syllogismos regulares e irregulares, e
saberemos, em breve, que estes últimos poderão conter numero illimitado de termos.
Assim como definindo a linha, em geometria, não podemos excluir a espiral, ou as asymptotas, ou quaesquer
outras, pois que todas devem estar dentro do definido;
assim como definindo-se o astro não se poderá excluir o
cometa pela sua excentricidade de orbita, do mesmo modo,
não se poderá definir o syllogismo sem comprehender nelle
o sorites, o polysyllogismo, o dilemma, o enthymema, e o
epichercma.
Porque tão larga exclusão ? O typo constructivo de todos
é o mesmo.

108

DUARTE DE BARROS

Assim pensando é que definimol-o : — uma construcção
de proposições, unidas pelo mesmo fio de raciocínio procurando uma conclusão.
Já o dissemos—tal conclusão acha-se dentro deste architectar e ella nada traz diverso do architectado.
Exemplificar um syllogismo de indefinidos termos seria
facilimo; façamol-o, por meio de lettras, suppondo-se A =
B, B = C, C = D, D = E... = Y, teríamos A = Y.
Qual destes termos o maior, o médio ou o menor ?
Realmente não existe.
Depois, a extensão e a comprehensão que uma philosophia dá a uma palavra, não é a mesma que outros modos
philosophicos dão.
Si as palavras são apenas roupagens das couzas e servem
para lembral-as, si as couzas nas suas indefinidas modalidades são apenas transformações que teem uma só origem,
— vê-se que todas as couzas, todas as palavras não são
senão uma.
E o vocabulário riquíssimo de uma língua qualquer pôde
reduzir-se ás vogaes; estas se reduzem aos phonemas básicos
— a, i, u, e estes, finalmente, ao grito gutural primário.
Si tudo isto pôde ser considerado certo, como falar-se
em termo maior, menor e médio ?
Outra couza : si o syllogismo busca concluir, e se esta
conseqüência pôde ser falha, injusta, irregular, estando a construcção syllogista integral, conforme a escolastica, como admittil-o como meio de prova ?
Vejamos as regras relativas aos termos:
i a . Terminus esto Iriplex, medius, majorque, minorque ;
Esta sentença já foi refutada largamente. Passemos á
outra.
2a. Latius hunc quam praemissae, conclusio non vult, nenhum termo deve ter mais extensão na conclusão que nas
premissas ;
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E' exaclamente por isto que este supposto raciocínio é
apenas uma petição de principio.
Tem-se como verdade o que exactamente se procura
saber ?!
3". Nequaqnam médium capiat conclusio oportet.
« O meio termo não pôde entrar na conclusão porque
só é empregado para servir de intermediário entre os extremos. » Assim não se pôde dizer — o ar produz a vida, o
ar produz a morte, e concluir-se destas duas proposições!!
Porque? Respondem repetindo a sentença latina acima.
Pois bem, nós concluímos, e o asserto é seguríssimo,
conforme a syllogistica, isto é: o AR produz vida e morte.
4". Aut semel, aut iterum medius generaliter esto.
« Ouçavnos a Louis Liar d :» O dizer da quarta regra estabelece que o meio termo seja tomado ao menos uma vez
em toda sua extensão»; o cscriptor francez citado, advogando
o principio, escreveu:
« O syllogismo tem por objecto mostrar que três termos
dados são ou não são contidos uns nos outros. Si na maior
e na menor considero somente uma parte do meio termo,
nada me assegura que a parte considerada na maior é também
a que considero na menor ; desde então eu não sou autorisado a concluir nem affirmativamente nem negativamente. Ex:
« Os Normandos são francczes;
Os Gascons são francezes.
Que se segue dahi ? Nada seguramente tocant c ás reações dos Normandos e dos Gascons. »
Perguntamos nós : haverá, em realidade, uma regra no
phraseado latino > A explicação de Liard satisfará a alguém ?
Não cremos em nenhuma das affirmativas ás interrogações
que ahi ficam. Depois chegamos a concluir diversamente. Sem
querermos sahir do exemplo, e quando affirmamos que os
Normandos são francezes e que os Gascons são francezes, a
conseqüência relativamente a Normandos c Gascons c que
ambos teem pátria coinmum — a França; é que ambos teem

110

DUARTE DE BARROS

origens históricas, laços de raça, de língua, de governo ou
de território francez commum. Conseguintemente chegamos
á inversa da conclusão de Liard.
Como estas quatro regras syllogisticas, são as outras
que dizem respeito ás proposições. Vejamol-as.
5a. Utraque si prcemissa neget nil inde seqtietur. Si as
cluas premissas são negativas, nada se pôde concluir. Qualquer collegial baterá, com vantagem este supposto principio
— os próprios que o afíirmam escrevem— laute/ois certames
syllogismes ceux ou sont mises m présence dês notions
de quantité appartenant à une même série, échappent à cette
rêgle».
E' assim sempre ; as excepções sêo, neste particular, ou
melhor na syllogistica, em maior numero que as regras.
6°. Nil sequitur geminis ex particiilaribus unqiiam.
Nada se segue de duas premissas particulares.
Em presença da própria technica da antiga Lógica achamos que não tenha razão de ser este principio de restricção.
Quando dizemos:
Alguns A A são B B,
Alguns B B são D D,
Podemos perfeitamente concluir que existem A A que
sejam idênticos a. D D.
A 7a e a 8a regras são:
Ambx offirmantes nequeiM generare negcMem duas premissas afirmativas não podem formar uma conclusão negativa; Pejarem sequitur semper çonclusio partem
- a conclusão segue sempre a parte mais fraca.
A 7a regra é falsa perante os factos. K' que o cJassicismo só procurou sentir a conseqüência, sem harmonisal-a
aos factos.
Vejamos duas premissas afflrmativas (e os casos são múltiplos) que, longe de produzirem factos afirmativos, proposições afflrmativas, vão constituir conclusões claramente negativas. Quando dizemos : A intelligencia faz os indivíduos
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vencedores, ha individuos de máxima intelligencia, e que não
são vencedores; — esta é clara, uma fôrma syllogistica que
choca a 7* regra. Quando dizemos pelas regras citadas : O trabalho enriquece, deveriam, pela regra, as pessaos de trabalho
ser, por isso mesmo, ricas; quantas, porém, trabalhando, mourejando martirisante mente não cavam sua própria ruina?!
O 8a principio não precisa que demonstremos delle a duvida, pois é baseado em outros que são falhos, imperfeitos,
indemonstraveis. participa, portanto, desta falibilidade.
E torna-se mister sentir que admittimos as conclusões,
as conseqüências, os corollarios, como forças resultantes de
proposições ou de factos suppostos e presumidos demonstrados.
Não ha demonstração, nem prova genérica, absoluta, evidente. O que convence ao idealista já não satisfaz ao realista ;
o que é evidente a este, não será ao scepticista, etc.
Voltemos ao assumpto; são tão IMPORTANTES as oito
regras acima desenvolvidas, que a Escola de Port Royal as
resumio neste único principio, • e pelo qual se « pôde conhecer o valor de qualquer syllogismo sem ser preciso a
ellas reccorrer; querendo verificar a verdade de certa proposição tomamos outra mais acceitavel, o meio envolvente
na qual se ache implicitamente comprehendida a proposição
duvidosa, tornando necessário certa correlação entre ellas
estabeleceu a Escola:
Uma das premissas contem a conclusão c a outra mostra
que ahi se contem effectivamente.
Si uma das premissas contem a conclusão, para que dispendios de construcções de phrases r
E', portanto, o syllogismo uma aparatosa coordenação
de proposições, sem força probatória além da que lhe querem emprestar, gratuitamente, os sophistas de todos os
tempos.
Si quizermos ver este conceito ainda mais claro é descermos ás figuras e aos modos desta phantastica argumentação .
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Sim, si ahi permanecermos, acharemos dominando o assumpto o mais completo archaismo, desde as expressões barbaras ás extravagâncias dos argumentos mais desencontrados

Si não estavas, faltaste ao dever,
Nos dois casos mereces a morte.»
O mais conhecido exemplo é o do discípulo de Protagoras, Evatholo, retorquindo-lhe uma ameaça.
Conta-se que tendo Evatholo contratado com Protagoras
lições de eloqüência, sob a condição de pagar ao mestre
quando ganhasse o seu primeiro processo e, demorando-se
em acceitar cauzas, foi por Protagoras intimidado a cumprir
sua futura obrigação, assim:
« Ou tu ganhas o processo ou o perdes :
Si ganhares, deves pagar-me, conforme o ajuste;
Si o perderes, deves pagar-me, conforme a sentença do
juiz. »
Evatholo contrapoz ao dilemma de seu mestre o seguinte :
« Ou eu perco o processo, ou o ganho:
Si perdei-o, nada deverei conforme nosso ajuste ;
Si ganhal-o, nada deverei conforme a sentença judiciaria.»
O enthymema é um argumento de uma só premissa.
Tem-se o em mente, a outra premissa.
Ex.: O que é humano é phantastico ; logo, a justiça é
phantastica.
Epicherema é um argumento em que as premissas vêem
acompanhadas de suas provas, isto é, de razões.
Vejamol-o:
O que é humano é phantasioso, pois, tudo passa e épocas
vão chocar épocas;
A justiça é humana e para isto basta ver e sentir, com
Pascal :« três gráos de elevação do polo põem por terra toda
a jurisprudência. »
Portanto, a justiça é phantastica.
Fica bem frizante : acreditamos na série ordenada de raciocínio, em demanda de certo fim que possa ser alcançado;
acreditamos na deducçáo, em summa.
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e chocantes.
E' o obsoletismo a querer impor-se. Não, repetimos,
que deixemos de acceitar as conclusões, quando lógicas, mas
submettel-as a umas tantas regras phantasticas é contra o que
nos revoltamos.
O sorites é um syllogismo seguido, no qual faltam
certas premissas, ou melhor, uma série de proposições ligadas por meio de certo raciocinio.
Vejamos um exemplo :
O animal sente;
O que sente ama ;
O que ama sonha ;
O que sonha pensa;
O que pensa quer ;
O que quer tem vontade ;
Por conseguinte, o animal tem volição.
Polysyllogismo, a palavra o define. E' o argumento
disposto de modo que a conclusão da primeira sirva de premissa á segunda, á conclusão do segundo, a do terceiro, etc.
Ex. : Toda a matéria se attrae ;
Nós somos também matéria ;
Logo : nós nosattraimos.
O que se attrae tem energia,
Logo : nós temos energia.
« Dilemma é o argumento que divide uma questão em
duas partes distinctas, entre as quaes não pôde haver meio
termo, conducentes á mesma conclusão ; seja qual for a
proposição por que se opte. »
Exemplo : — Contra um soldado que, de guarda, não
lançou o grito de alarme, sentenciam :
« Tu estavas em teu posto ou não ;
Si estavas, atraiçoaste;
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O que nos revolta, porém, é um acervo de princípios asthenicos e sophisticos dentro dos quaes querem fazer mover
e agir o pensamento.

Do axioma
Diz G. Fonsegrive que a palavra axioma ó a reproducção franceza de uma palavra grega que quer dizer proposição, vindo ella mesma dos termos: pensar, julgar.
Reservou-se o nome axioma ás proposições por exccllencia, ás que são, por assim dizer, os fundamentos de todas
as outras.
Continua o escriptor citado :
« Aristóteles estendia a significação da palavra a todas as
proposições evidentes por si mesmas e necessárias para ensinar qualquer sciencia. »
Todos os axiomas, conforme elle, podiam se voltar a
um primeiro — principio de contradicção e que elle enunciava asssim :
Uma, cousa não pôde ao mesmo tempo ser e não ser.
Os stoicos alargaram sua significação comprehendendo
toda proposição verdadeira.
Eis a definição mais geral, não, porém, a que preferimos:
« O axioma é uma proposição evidente por si mesma,
que não pôde ser demonstrada, e que serve para demonstrar
outras proposições.»
Relativamente á origem do vocábulo, digamos de passagem e antes de entrar na critica da matéria, não ha perfeito accordo, pois logicistas ha que vão buscar sua gênesis, sua etymologia na palavra grega que significa—-precioso .
Si o que até aqui escrevemos sobre a espécie constituo
autoridade no assumpto, teremos certamente que comprehender como axiomas-numero extraordinário de expressões
de juizo.
. ... ,
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A evidencia por si mesma é facto inadmissível e não resistirá á menor, á mais leve critica.
O que caracterisa para outros o axioma, é determinar elle
relações geraes e constantes entre grandezas indeterminadas.
Estamos quasi com a escola stoica ; e, ou não existe o
axioma como buscam deíinil-o, ou é elle apenas uma proposição clara, intuitiva, de relações geraes, cuja objectivação se
impõe ao espirito pelo expressassem carecer de demonstração.
Diz-se, sem precisar de demonstração, porque na indagação das cauzas, de factos, o espirito tem indeclinável necessidade de parar, de buscar phenomenos básicos para dahi
partir; não, porém, que a cadeia phenomcnologíca fique
immutavel; si os analystas ou a pliilosophía estabelecem
estes marcos do pensamento não é que elles sejam pontos
de partida. Dizemos por convenção --indemonstraveis.
São verdadeiras proposições preciosas, quando se busca
construir, especialmente no campo mathematico ou puramente
especulativo.
H. Poincaré, no seu livro—Science et Methode, diz: « ccrtains axiomes indéinonstrables dês malhémaliqites ne seraient que das defutitions déguisées.
Diz mais : «lês autres axiomes de Ia geometria ne sufflsent pás pour definir complétement Ia distançe».
Aflirrna o mesmo Poincaré que Stuart Mill dizia que
toda definição implica um axioma.
Segundo uns, são os axiomas a priori, conforme outros,
a posterior i.
Do que temos escripto vê-se que entre o axioma e postulado ha a mais intima ligação ; dirigimo-nos aos*quejá teem
noção dos termos cm questão.
Podem os axiomas se dividir em metaphysicos, mathematicos e moraes.
São considerados metapliysicos os primeiros princípios ;
ha quem os chame de lógicos. A denominação não ó completa,
porque — lógicos são todos elles,
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Conservemos, pois, a denominação acima. Exemplicamnos assim os metaphysicos:
A) « Uma proposição não pôde ser, ao mesmo tempo e
sob o mesmo objecto, falsa e verdadeira » ;
• B) Duas idéias conformes a uma terceira são conformes entre si (arremedo de proposição mathematica muito conhecida);
C) O que é tem razão de ser;
D) Não ha effeito sem cauza ;
E) Não ha phenomeno que não traga em seu estudo cortejo de pheiiomenos;
F) Cerca-nos sempre o desconhecido, quando indagamos
as origens primarias das couzas.
São exemplos de axiomas mathematicos :
.A) O todo é maior que a parte ;
D) Duas quantidades iguaes a uma terceira, são iguaes
entre si;
C) Si a quantidades iguaes accrescentam-se outras quantidades iguaes, as sommas são iguaes;
D) O todo é igual á somma das partes em que se achar
dividido.
São exemplos dos moraes:
A) Não faças a outrem o que não quedas que ti fizessem.
B) Desvia-te do mal e faze o bem ;
C) Ninguém é responsável pelo que não pôde prevenir,
nem impedir.
Poderíamos multiplicar exemplos, achamos tarefa não
necessária.
Invertemos muito propositalmente a. ordem seguida por
certos autores, neste ponto; e só tratamos primeiramente dos
axiomas para depois occuparmo-nos com a demonstração,
porque esta firma-se especialmente naquelles.
Elles sendo base da demonstracção deveriam precedel-a.
E' o que aliás fez o programma official.
E1 isto apenas uma consideração de ordem lógica e sem
outros vizos, — pois axiomas c demonstrações precisam de

demonstrações, bem entendido, que convençam categoricamente, satisfactoriamente.
A deducção conduz-nos á — DEMONSTRAÇÃO.
« Demonstrar é o fim, deduzir é o meio. » E' a presumpção que tem o investigador de marchar de princípios
dictos certos e indemonstraveis para inferir concluzões.
Demonstrar é provar. Mas tudo o que se queira demonstra, e as experiências e observações, ainda mesmo nas
chamadas sciencias da Natureza, vêem impregnadas absolutamente de nosso subjectivismo. E só este enche-nos a vida.
Bellas palavras escreveu Paul Bourget:
« Cada um apercebe, não o universo, mas o seu universo,
não a realidade, mas o que seu organismo lhe permitte apropriar ; que nós não contamos senão o nosso sonho da vida
humana, e que, em certo sentido, toda obra da imaginação é
uma auto-biographia profundamente significativa das inclinações de nossa própria alma. »
O cosmos é a nossa imaginação. Estamos com Bourget.
Toda demonstração é, portanto, um subjectivismo em
acção.
Aristóteles definiu-a como o syllogismo do necessário.
Redul-a a proposições de completa inteireza e que nenhuma
força possa destruir o sujeito do predicado, ou separal-os.
A nssso ver é uma construcção de proposições axiomaticas, ou com esta feição, alvejando tirar concluzões seguras,
insophismaveis.
Como está patente, Aristóteles reduzia a demonstração
a três proposições, pois, a seu modo de ver, o syllogismo só
continha tal numero de proposições; nós affirmamos que ella
(a demonstração) é uma construcção de numero indeterminado
de proposições (o que sustentamos também do syllogismo),
todas ligadas pelos mesmos laços de determinado raciocínio .
As definições auxiliam grandemente as demonstrações;
a energia probatória, porém, de todas estas modalidades
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mentaes é relativissima e jamais penetra e destroe o germen
da duvida.
Pascal, para quem tenha estudos de philosophia, nada
mais fez nos seus princípios sobre a demonstração do que
repetir a Aristóteles c a Descartes; é assim que este grande
pensador estabelece as regras abaixo e dentro das quaes
vê-se o que afflrmamos. Eil-as:
« i" provar todas as proposições obscuras e empregar,
em taes provas, proposições evidentes ou acceitas por verdadeiras c já demonstradas;
2a, reter mentalmente as definições respectivas, evitando
a accumulaçao de expressões por definir e a occurrencia de
equivoco em termos ou em proposições;
«3a, não tentar demonstrar proposições evidentes, acima
das quaes outra mais clara c mais simples se não encontre .«
Ha quem diga que a demonstração é mais freqüente na
mathematica, do que nas demais sciencias; isto, porém, é
unia delimitação insustentável ante os factos.
A these, o principio e a marcha das idéias— limites
dentro dos quaes buscam encerral-a, não é privativa delia.
Pôde ella ser — a priorí ou a posteriori.
A primeira é a que vae se firmar no que está antes, ou
no que é conforme a princípios anteriormente postos ; parte
da cauza já estabelecida aos etíeitos, nella entra grandemente
o racionalismo puro, é deductiva.
A segunda — a posteriori é. a que succede aos factos, á
experiência. Parte dos effeitospara as conseqüências.
Si nós consideramos seu processo a demonstração pôde
ser —directa e indirecta.
«A directa, conforme Charles Jourdain, é a que se applica á couza em si mesma e affirma que tal couza é ou que
tal couza não é; a indirecta prova que a couza é, patenteando a irracionalidade, o absurdo proveniente de admittir-se
que ella não fosse ou que a couza fosse de outro modo.»
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Ha quem subdivida a indirecta em três" outras fôrmas :
— Por absurdo, por hypothese, pela enumeração e exclusão de partes.
«Mostrando-se a verdade de uma proposição pela falsidade
da contraria delia decorrente, teremos a demonstração por
absurdo.
Por hfpoihesc tem-se que admitir certa proposição, certo
principio como exacto, admittindo-sc as conseqüências que
dahi decorrem.
A chamada—por enumeração e exclusão de partes, se
firma em serie de proposições disjunctivas ligadas pelo mesmo
lio, donde se tira a conclusão como prova.

XI

pó sophisma em geral
Como dissemos, a Lógica é a dynamica psychica a serviço da evolução cósmica e humana. Pactos e couzas caminham numa direcção dada ; tudo que vá chocar esta marcha
tem de esbarrondar-se e desapparecer.
O sophisma e o paralogismo dizem mais directamente
com a parte da lógica que se refere ao raciocínio.
Poderão objectar perg-untando-nos se existem phenomenos naturaes e cósmicos que se choquem, que sejam desnecessários, contrários, sophisticos ?
Sim — eis a nossa resposta ponderada. A perturbação,
o transvio, manifesta-se em toda a parte, si bem haja um
plano sábio, uma teleologia universal.
Mas si admittir-se que todos os phenomenos sejam um
só, todas assciencias uma só, é claro que o homem e o pensamento fazem igualmente parte do grande todo, e si elles
(homem, pensamento) podem transviar-se, o todo é transviavel.
Uma sôcca, um marimoto, uma guerra, um flagello qualquer physico ou social, podem todos elles ser, não perturbação na marcha regular dos phenomenos, não desordem,
mas, ao contrario, a mais eloqüente demonstração de regularidade.
E assim como moléstias ha que vêem segurar a vida individual, males que vêem para beneficiar, e que são manifestações
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de resistência, do mesmo modo—a sêcca, o marimoto, a
guerra são indeclináveis necessidades á vida cósmica e social.
A difflculdade máxima reside em distinguil-os, nós outros, os transvios dos factos precisos e regulares.
Ha, sabemos, quem ria-se do que escrevemos e qualifique o que ficou dito — de inqualificável sophisma. O sábio
sciente de seu valor ou de sua nullidade—«rfe nada duvida,
em nada crê, nada qffirma, nada nega».
Qual a differença tranchanle, decisiva, entre a cartomancia e a sciencia ?
Uma, joga cartas e prediz ; a outra, joga phenomenos e
prediz ; ambas atiram-se ao accaso, buscam baldadamente
explicar couzas inexplicáveis.
A differença é nenhuma, ou é que, uma c imposta por
pessoas ditas sabias, outra é explicada por pessoas ditas
fanáticas.
Approximemo-nos, porém, dos compêndios que só buscam um aspecto do grande problema e estudam o sophisma
como falso raciocínio, e distinguem-no do paralogismo porque este, dizem, é vicio de raciocinio sem haver intenção
capciosa; aquelle, é vicioso raciocinio, intencional.
Definem, logicistas de mérito, o sophisma, como argumente intencionalmente feito para enganar; e só muito mais
amplamente é que synonimam-no de erro.
Divide o programma offlcial os sophismas em —de inducção, de deducção e extra lógicos.
Estes últimos são os provenientes dos sentimentos ou
das paixões transviadas. Com franqueza não comprehendemos coüza alguma fora da lógica. As paixões, accaso, acharse-ão além da sciencia que estudamos ?
Ribot não estuda Ia logique du sentimento E como
elle outros ?
Assim sendo, conviria tocar, pelo menos, neste antigo
sentir que repete o programma, somente para levantarmos a
questão.
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E na divisão acima adoptada geralmente já existe um
avanço e é : nota-se o desejo pronunciado de estender as
pesquizas da lógica (mesmo nos compêndios communs) além
de certas raias estreitas. Contrariamente, seria inexplicável
que um Bacon, um Locke, um Mill, no estudo de tal sciencia,,
nos viessem falar delongadamente, em capítulos diferentes
de assumptos EXTRA—LÓGICOS !
E neste extralogismo vão elles todos se occupar até de
systematizações philosophicas diversas, evidenciando os preconceitos de escola.
Comtudo, conservamos as divizões já enumeradas.
Os sophismas de inducção mais importantes são:
j", de falta de observação ou de observação mal feita;
2°, de experiências falhas ;
3°, de falsas analogias, comparações ou classificações; .;
4°, de falsa cauza.
Vejamol-os:
Quando os antigos attribuiam o phenomeno dos dias e
das noites, não ao movimento da terra, mas sim ao do sol;
quando os partidários de Ptolomeu sustentavam que uma pedra
cahida do mastro dum navio cahia, não como se nota, no topo
do mastro, porém á distancia delle, commettiam o sophisma
de falta de observação precisa ou de observação mal feita.
Quando explicavam a ascensão dos líquidos em que se
fizera o vácuo, e dahi concluíam « o horror ao vácuo » que
diziam ter a Natureza, era este um sophisma — de experiência falha, pois, se continuassem a experiência haveriam de
ver que a pressão atmospherica permanecendo igual, a altura
da columna variava em razão da densidade do liquido ; e
que a densidade, ficando a mesma, a altura do liquido variava
proporcionalmente á pressão atmospherica, — conseqüências
obtidas por physicistas e que podem repetir-se a todo tempo.
A anologia é imperfeita, dando alimento a sophismas,
quando se a estabelece ex abrupto sem fazer sentir a escala,
a gradação que o pensamento exige indeclinavelmente,
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Entre os homens, c entre os animaes inferiores, ha grandes
diferenças apparentes, e si analogicamente dissermos que os
Gênios são interiores aperfeiçoados, commetteremos um presumido sophisma, pois, pode-se acceitar a idéia scientifica da
unidade de seres e para isto convém explicações mais demoradas e claras,
O sophisma da analogia, neste caso, reside em querer se
dar aos inferiores as mesmas qualidades e no mesmo gr ao,
que teem os superiores.
Quando se coteja a sociedade a um organismo vivo,
não ha sophisma senão apparentemente, elle apenas demora
no facto de querer se attribuir à sociedade as mesmas funcções
e os mesmos órgãos que tem, v. g., o homem.
Do mesmo modo, as comparações podem achar-se perfeitas, e suppor-se defeituosas, sophisticas.
E taes defeitos podem ás vezes desapparecer ante explicações obvias. Quem v., g., comparasse um ser humano a
uma pedra, poderia ser criticado de sophistico; o que melhor
analysado dissipar-se-ia.
Admittindo-se a theoria Kant-Lapladana que faz sentir
a nebulosa primitiva, de onde derivou-se a terra, vê-se que
primeiramente tudo o que existe actualmente (homens, animaes, vegetaes, mineraes) existiu então sob a fôrma de expansão gazosa, e a pedra fez também parte deste gaz, em
fluido, eni estado igneo.
O que verifica-se no sophisma da classificação é fácil de
explicar-se, e está envolto na observação ou experiência mal
registradas.
Vejamos os de falsa cauza que resultam de attribuir-se
«uma successão geral e necessária a uma coincidência cauzal
de antecedência ou de concomitância».
Os logicistas dividiram-nos em — post hoc, ergo propter
hoc, et cum hoc, ergo propter hoc.
E assim raciocinavam : — tal acontecimento se deu
depois daquelle, certo, determinado a que alludiam, foi
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conseguintemente a apparição do primeiro que occasionou
o segundo.
São mais especialmente do vulgo ignaro que diz .• tal
guerra manifestou-se ou tal calamidade publica, depois da
apparição de um cometa, esta, portanto, é a sua cauza!!
Ou deste modo : taes e taes factos se deram ao mesmo
tempo que um outro determinado, ha nelles, pois, uma correlação, um delles é cauza do outro !
Querem que as relações de concomitancias no tempo ou
no logar sejam também phenomenos de cauzação.
Ha mais especialmente superstições. Havendo 13 pessoas
a uma meza e morrendo uma dellas, attribuem este facto ao
numero!!! Taes sentimentos metrificam um indivíduo, como
um povo. Extraordinário, porém,é que nota um psychologo
que as raças mais adiantadas e cultas são justamente as mais
supersticiosas, e dá como illustração ao seu expressar o que
verificou entre os allemães.
Ha quem divida os sophismas em raateriaes e formaes
porque/óraa e matéria são elementos do raciocínio.
Stuart Mill admitte os a priorí, ou de simples inspecção;
não se notam porém, novidades neste modo de sentir.
O sophisma de inducção é o mesmo sophisma material, o
deducção-formal.
Na antiga Lógica dividiam-nos em—fatiada: in dictione,
et foliadas extra dictionem, pertenciam, porém, todos á deducção.
Os de deducção mais importantes são : o de equivoco, o
de amphibologia, chamado figura dictionis, o de interrogação, o ignoratio elenchi o de petição de principio, o circulo
vicioso.
E' fácil de comprehender-se o de equivoco ; dá-se este
quando o uzo de um termo, pelo seu duplo sentido, faz-nos
concluir falsamente. Exemplo digno de menção é o da
palavra domino na phrase de Rabelais—Beati qui moriuntur in domino, vocábulo empregado pelo escriptor francez
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como synonimo de domina e não significando Senhor. O de
amphibologia, este sophisma provera da syntaxe, da construcção da phrase. Ex: «Os Japonezes diziam que venceriam
os russos.»
Quem eram, pois, os vencedores ?
O figurae dictionis consiste « em attribuirem-se significações approximadas ou idênticas a palavras de accepcção
realmente differentes.
Ouçamos a L, Liarei, illustrando o vigente caso :
«Les/aiscurs1 de projets ne méritcnt aucune confiance;
cet homrae a fait un projet; donc il ne mérite aucune confiance.»
Pode-se realmente lazer um projecto sem ser-se um
fabrícador de projectos.
O da interrogação consiste em reunir numa só pergunta
vários sentidos differentes. E' muito commum na vida pratica .
O ignoratio elenchi, ignorância do assumpto, dá-se
quando a pessoa affasta-se, propositalmente, do assumpto discutido, objectivando couzas diversas e fal-o muitas vezes com
arrebatamento e eloqüência. Quantas vezes o advogado não
tem necessidade de socorrer-se deste meio, perante as difíiculdades que lhe offerece a cauza que defende, num Jury criminal ?
E assim arrasta, impelle a attenção dos juizes para
pontos de vista outros.
E' elle ás vezes um recurso extremo de oratória; e se o
empregacontinuadamente na imprensa jornalística.
Confundem-no ontras vezes, e é assim que no campo
philosophico, diante do bellissimo explicar de factos de
William Crookes, diante de factos photographicos, em presença da explicação de J. C. F. Zõllner, sobre a passagem
da matéria atra vez da matéria (Physica Transcendental) —
dizem a hombros sacudidos '• ignoratio elenchi.
A petição de principio ó o raciocínio vicioso que consiste em ter como certo, em firmar-se justamente naquillo que
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se quer provar; o circulo vicioso é derivado da petição de
princípio e consiste, fallando algebrícamente, em provar A
por B e. B por A.
—Porque o opiuin faz dormir ?
—Porque tem princípios narcóticos; seria tal resposta
uma petição de principio ou um circulo vicioso.
M. Nordau faz sentir qne as leis, em geral, são sempre
assim.
Reproduzamol-o, para que não nos accusem de sophistico:
« O que chamamos lei natural não é senão a confirmação que certos phenomenos se hão sempre produzido e
continuam a produzir-se ; mas esta lei não explica como
estes phenomenos se produzem, nem prova que elles se manifestarão também no futuro.»
As leis « assemelham-se á resposta que Molière põe na
bocca do medico original, que entretem conversação com
Geronte :«Vossa filha não tem ü dom da linguagem, eis a
razão porque ella é muda ». E' o circulo vicioso.
A tautologia é o que prepondera sempre. Como justo
não nos parece tantas vezes, o dizer do philosopho allemão,
a quem accusam de pessimista, apotheosem-no antes, como
scientista « !!
Os sophismas extra-logicos são, conforme Francisco
Bacon, os chamados—idola tribus, idola specus, idolafori,
idola t/ieatri, que podem ser chamados preconceitos de raça,
pessoaes, vulgares e de escola.
Nos primeiros (tribus) estão envoltos os erros próprios
da espécie humana, taes como a propensão de generalisar-se ;
o anthropoceiitrismo—o homem centro do universo; erro
muito commum em certas religiões, erro que leva a fazerem
de Deus um ente vingativo e mau.
Escutemos Gustavo Lê Bon na sua« Psychologia das multidões a:
«O absurçjo terrível da lenda de um Deus que se vinga,
com supplicios horrorosos, no filho da desobediência d'uma
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das suas creaturas, não foi sequer entrevisto durante muitos
séculos.
Os mais poderosos gênios, um Galileu, um Newton, um
Leibnitz, não suppozeram um momento sequer que a verdade desses dogmas pudesse ser discutida, o que prova,
melhor que qualquer outro facto, a hypnotização produzida pelas crenças geraes e indica também optimamente os
humilhadores limites do nosso espirito »
'Continua Bacon a mostrar os erros provenientes das
presumidas symetrias que buscam achar em todos os pheno.
menos ; e o defeito que se tem de emprestar qualidades boas,
requisitos perfeitos, ao ente ou ao objecto amado, e outros.
Nos segundos (specus) envolve os erros provenientes
da educação e da natureza de cada personalidade. Vê, v. g.,
o mathematico tudo mathematicamente, e o physico—physicamente, etc.
Nesta classe inclue Bacon também os misoneistas e os
philoneistas, isto é, os que teem ogerisa ao que é novo, e
os que se acham em ponto diametralmente opposto; e ainda
os indivíduos que só entendem as coazas de modo geral,
etc.
Nos terceiros (fori), são incluídos os erros que nascem
do dito vulgar, do ouvir dizer da praça publica, de onde
vêem termos, ditos, contos e historias inexactas; depois o
uzo immoderado de vocábulos, sem terem delles a perfeita
comprehensão.
Nos quartos (theatri) veremos os transvios, os erros nascidos dos diversos systemas de philosophias, que á semelhança das representações theatraes vão surgir e vibrar desta
ou daquella fôrma no torvelinho social. E' que a sociedade,
o mundo é como sentiu Balzac: um theatro em cujo proscênio
cada habitante é um comparsa.
Só não estamos com Bacon neste particular, quando
este philosopho condemna, como erro,—a inclinação que temos
para generalisar ; ora, a particularização relativa ou absoluta
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nos prende, nos acanha no limite mínimo, e nos arrasta inevitavelmente ao erro em que cahiram Newton, Galileu, e Leibnitz, do anthopomorphismo acanhado.
E'preciso evitarmos o bairrismo, o daltonismo scientifico,
as paixões pessoaes, c exactamente o medicamento está especialmente nas vistas, nas apreciações geraes da phenomenologia cósmica e psychologica.
Contrariamente não poderíamos ir do ovo á ave, á humanidade ; — das barbatanas dos animaes ás suas azas, seus
pés e mãos; do granito aos mundos stellares; do gaz primitivo ao pensamento ; e dos IONS, partículas infinitezimaes da
matéria, a Deus,—a supremacia psychica, a suprema energia
da abstracção e do Todo.
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As sciencias, já vimos, teeni a mesma generalidade, e não
se pôde afirmar : esta foi a primeira afazer suei eclosão no
scenario social ; nestes confins, tudo- é conjectura. Sentimos
tamb&m paginas passadas, que não podia haver hierarchia
entre a sciencia ; esta é una, e os conhecimentos, ainda mesmo* novos, vftrbam auxiliar, completar os suppostos antigos.
E, si o trabalho, na sua significação mais ampla, é synonimo
de (tribulatio) tribulaçao, dor, e si em arnplexo prende1, encerra a natureza inteira, indusiveo espirito humane; sim, si é
esta dor (ou tribulatio) que vae fazer o commercio de luz entre
os astros, a germinação nas plantas, a vida nos tecidos, et lógica no plano geral do todo, como- não- se dizer que a dor
ou a psyehologúa seja a primeira das sciencias ! ? Primeira
chronologieamente. Seja como for, queremos firmar que a
ordem dídactica, dada ás sete seiencias irreductiveis, de Conite,
é insustentável.
Conservamos, comtudo, o classificar do prograuima, tia
Lógica applicada ás sciencias, para seguir uma rota. O alludido programma nos fala da lógica da mathematica, da astronomia, da pliysica, da chimica, da biologia, da psychóloV,ia, da sociologia e da moral; mas entrar-se em todos estes
domínios, pesquisando minuciosamente particularidade, e <i
razão da ser o DESDOBRAMENTO de todos estes conhecimentos,
seria quasi matéria intermina, tarefa entadonha a qualquer
espirito. EUT outras palavras : seria um exame de-madureza

m

13S

DUARTE DE BARROS

forçado, a quem tivesse de estudar Lógica. Porque então
não exig-ir lógica da mecânica, da geographia, da balistica,
da ethnographia, da lingüística, etc. ?! Por accaso o conhecimento cursa somente o enfeixado nas oito sciencias do programma r Outra foi certamente a directriz que presidiu a confecção do ensino ofíicial. Nem elle quer entrar em todos os
pormenores das sciencias que classifica.
Sua hermenêutica é outra, a nosso ver, e quer somente
ligeiras syntheses:
i°, das definições e de seu objecto ;
2°, das suas divisões e subdivisões ;
3", das suas origens, tanto quanto possível for ao espirito sondar no tempo e no espaço;
, 4°, das determinações, com clareza da unidade de seu
methodo—que em todas é um só e único ;
5°, mostrar o seu progresso ; sua critica, sua actualidade
e seus fundamentos.
Citou o progratnma aquellas sciencias como as principaes, que realmente o são, mas poderia tel-o feito com outras.
A nossa norma de nos conduzir será a que acabámos de
gizar, e faremos em traços geraes. Assim é que vamos estudar a lógica na mathematica.
A palavra mathematica é de origem latina (Mathemalicus) significando sciencia; era um nome genérico e neste
estudo, antigamente comprehendiam-se outros, como ainda
hoje, e mais ou menos, geralmente, se a une á mecânica.
E' a sciencia que estuda as propriedades da grandeza
calculavel, ou commensuravel.
Para outros estuda cila a matéria, sob os aspectos de
quantidade, extensão e movimento.
A palavra Mathematica é empregada, entre o vulgo,
como synonima de rigorosamente precisa, couza positiva,
indubitavel, etc.
Existirão grandezas extra-dominio mathematico? Em
outros termos : haverá grandeza apreciável, concebivel para
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o espirito, e incalculável para a sciencia de Thales e Pythagoras ?
Sim, pelos termos da primeira definição que demos
acima, sim, pela lógica dos factos. Sim, ainda, pelo segundo
conceito, porque nem tudo se pôde reduzir a quantidade
concebivel, ou graduar-se pela extensão, ou reduzir-se a
formulas pelo movimento.
Ha factos impenetráveis, que escapam, fogem ao calculo
e aos nossos sentidos.
O objecto desta sciencia é, pois, limitado, encerra-se no
seu conceito e pôde ser mais ou menos amplo, conforme a
latitude ou as restrições que lhe dão os que delia se
occupam. E' desfarte que, sciencias que outr'ora tinham
campo vastíssimo de observação, foram se diferenciando mais
e mais até formarem novo corpo de doutrina. Da própria
mathematica já se desligou a astronomia, como s-e desligará
mais tarde (para muitos), a sciencia do movimento, si bem
todos estes estudos guardem a mais intima affinidade, a
mais estreita união.
As definições nas sciencias, objectivando seu campo de
acção, e este variando, conforme o observador , ellas variam
também.
Das suas divisões e limites que as separam, podemos
sentir que a mathematica se divide em calculo (arithmetica e
álgebra); fôrma (geometria) ; movimento (mecânica). Devese a Descartes a constituição destes três ramos num só feixe.
Ha quem conteste esta inclusão, comtudo, somos forçados a admittir estas phases, esses aspectos, communissimos
nos tratados especiaes desta matéria.
Casamento indissolúvel parece haver nestes prismas de
sua divisão e todos elles convergem para o raciocínio, podendo reduzir-se a formulas, ninguém contesta, si bem suas
origens sejam extrahidas de convenções, como veremos. A
mathematica é o domínio da hypothese e do convenciona lismo.
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Das suas origens no tempo, nada se poderá affirmar ca»
tegoricamente.
Querem autores de nota, e philosophos da estatura moral de um Comte, que tenha sido a mathematica, como sciencia que se occupe dos phenomenos mais simples a mais ge~
raes, a primeira a surgir clironologicamente; dizem que os
mais antigos philosophos já eram bastante adiantados nesta
sciencia, além de na classificação comteana vermol-a occupando o primeiro logar.
Quanto ao nosso sentir, sustentamos que a primazia do
tempo deve ser dada á Psychologia, por intermédio do trabalho, da dor — sua resultante psychologica, como acima
notamos.
O methodo que ella emprega é o igual ao das outras
sciencias— o inditctivo, e o deductivo, é o a priori e o a posteriori que se completam de tal modo que não se poderá
dizer que formem uma dualidade.
E' o racionalismo que poderíamos chamar melhor— me~
thodo psychologico.
E qualquer phenomeno particular ou geral, a lei, os
princípios só nos podem ser dados pela união da inducção
com a deducção. Assim, si bem pareça ser a mathematica
exclusivamente decluctiva, não é; e os seus axiomas, que são
sua base, vão beber também no phenomeno inductivo.
«Até A. Comte, suppunha-se que a mathematica era uma
simples creação do nosso cérebro; a verdade é que as operações da intelligencia teem nella uma parte importante, mas
que se apoiam na observação.» E' uma resultante de nosso
espirito.
Comte confundiu a lógica, isto é, uniu a lógica á mathematica indissoluvelmente.
Todos os processos do methodo vão ahi se encontrar.
Seu progresso não é tJo célere como o de outras sciencias,
pelo facto de não apresentar aspectos novos, ainda nSo sulcados pelo raciocínio.
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//. Poincare no seu livro Science ei Mcíhode fala-nos de
uma nova linguagem symbolica—a pasigraphia—creada por
M. Peano, e que visa renovar íoiiíe Ia phiiosopliK, na mathematica, como sente M. Conturat; Poincare. porém, critica este asserto,
Que se use ou não, só de symbolos ou de formulas,
isto em nada vae alterar o phenomeno geral.
Que seja uma sciencia abstracta ninguém, o pôde contestar ; ella precisa e nutre-se como as outras, da observa*
cão, da experimentação, etc., sim, além de carecer também
de axiomas, postulados, demonstrações, delinições; e tudo
isto está sujeito ao nosso eu; é portanto, ialivel e imperfeita
como an demais.
Poincare diz que a inducção mathematica, isto é, a demonstração pela recurrencía, se 'impõe necessariamente, por
que não é senão a affirmacão de uma propriedade do próprio
espirito.
Neste mesmo motivo, nos fundamentamos para affirmar
a sua instabilidade.
Dizem scientistas, em geral, que a idéia, v. g., que se
faz do homem e das couzas é mutável; não assim a idéia que
temos do circulo, da linha, do numeroj etc.
Completo engano, tudo é relativo ás épocas; a mathematica tem também sua evolução. Exemplifiquemos: nem sempre
o corpo foi havido como resultante do ponto. E sabe-se hoje
que este, morendo-se, formou as linhas, estas as superfícies,
estas os corpos. Isto que acabamos de graphar ha quem conteste .
Afiimam que tal.sentir é questão de origens, de essências,
de metaphysicisma, e recuam.
Escriptor, outras vezes citado neste trabalho, assim se exprime:
« As leis, as formulas mathematicas não explicam os phenomenos mecânicos, são outras tantas periphraaes que confirmam a sua existência em phraeeologia especial.»
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Passemos á Lógica na astronomia, com a mesma orientação que até aqui nos temos conduzido.
Definem scientistas a astronomia como a sciencia que
trata dos astros, determinando a posição relativa delles,
sua configuração, seus movimentos e sua constituição
physica.
Outros reduzem-na a « uma applicação das theorias geométricas e mecânicas, ao estudo das condições geraes da
terra, em relação aos astros do nosso systema solar, os únicos que possam ter em nós influencia sensível.
Das duas definições, a primeira é mais concentanea, está
mais próxima da actualidade. Depois, a astronomia tem
vida própria, campo seu, passado e tradição bellissimas,
não é somente uma applicação de theorias alheias. Tal seria
si houvesse a pretendida subordinação scientifica, e a generalidade decrescente e complexidade crescente, conjecturas
inveriflcaveis.
Nem a astronomia estuda exclusivamente a terra ; pôde
esta pela facilidade que nos offerece na approximação e nos
meios, ser melhormente analysada, explorada ; seu âmbito
é outro.
Que todas as sciencias sejam ligadas pelo mesmo fio,
que entre ellas exista a mais intima afflnidade, que ellas
precisem uma das outras e se auxiliem reciprocamente, ninguém o poderá negar ; mas fazer-se uma classificação subordinando absulutamente uma á outra, escravisando-as, de
modo que, v. g., a astronomia não possa mover-se sem a
malhematica, é inexacto. Não ha só na astronomia questão
de calculo e de fôrma. Na astronomia solar e sideral ha vastíssimo campo de analyses, de especulações dignas de acatamento e de admiração,
Suas divisões são astronomia solar, quando estuda o
nosso mundo solar, do qual é centro de vida e calor o sol;
astronomia sideral quando estuda o universo, á excepção do
mundo solar.
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Astronomia geométrica que se occupa das posições dos
astros ; astronomia mecânica que estuda seus movimentos.
Ha outras divisões não menos importantes.
Astrônomos de nota a dividem em :
« i°, de observação que é a que tem por objecto a determinação das coordenadas dos astros ;
2°, mecânica celeste que tem por objecto a determinação
futura dos astros dos quaes se teem observações em quantidade sufflciente ;
3", physica celeste que determina a constituição physica
e chimica dos astros, nos dando delles desenho e photographia;
4°, a cosmogenia que nos ensina a formação dos systemas stellares e planetários, a da terra em particular, de
seus mineraes, vegetaes e animaes.»
ic Son origine se perd dans Ia nuit dês tempes et l' astronomied'observation est aussi ancicnne que lê monde.»
Onze séculos antes da era christã os chinezes tinham
descoberto a obliqüidade da ecliptica ; e Pythagoras ensinava (140 annos antes de Jesus Christo) o movimento quotidiano da terra em torno do seu eixo, e seu movimento
annual em volta do sol ; uniu os planetas e os cometas
ao systema solar.
Ptolomeu já em nossa era codifica sobre astronomia,
estabelecendo que a terra era o centro do mundo, em volta
da qual moviam-se os demais astros. Tal theoria, dizem escriptores, é compatível com o Catholicismo, que faz do
homem centro da creação.
Depois do antigo systema ptolomaico veio o de Copernico, demonstrando os erros do anterior, fazendo voltar a
sciencia astronômica às idéias pythagoricas.
As descobertas neste ramo da sciencia se teem multiplicado, especialmente, do XVIII século para cá.
« E' assim que Roemer estuda a velocidade da luz pela
observação dos eclypses dos satellites de Júpiter; Bradley
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descobre a aberração da luz e a nutação do eixo terrestre .
A Academia das Sciendas de Paris faz medir o meridiano e determina a fôrma da terra.»
Além de outros e diversissimos trabalhos admiráveis de
astrônomos de muitas nacionalidades, nomes que, pela quantidade, seria enfadonho mencionarmos.
Seu methodo é igual aos das outras sciencias — o in*
ductivo, com a deducção, nos seus vários aspectos: observação, experimentação, analogia, probabilidade, comparação,
classificação e hypotheses, inferencias e leis.
Antigamente só admittiam a observação, a pratica e os
factos; o marchar da sciencia, porém, tem mostrado a imperfeição da restricção. Induz-se para deduzir; logo, é ella
também deductiva, nos seus princípios geraes.
Da inducção e da deduccão é que nascem todos as modalidaes processuaes para as investigações scientificas. Não
somente se observam os phenomenos, em astronomia, mas
se os experimentam.
E' assim que pela analyse espectral fez-se descobrir, na
massa de gaz e de vapores que formam o sol, vinte corpos
simples. Que do cotejo, das analogias entre a terra e
os demais astros, se chega á habitabilidade de muitos
astros.
E' o que nos ensina a astronomia especulativa; a probabilidade 6 muito uzada no seu desenvolvimento, assim como
a comparação.
Pela classificação chegaram a descobrir 75 a mais milhões de astros. Poderão dizer-nos que nos achamos num mar
de gratuitas hypotheses; já sentimos, porém, ser toda a
sciencia — simples architectar hypothetico.
E todo o cortejo processual neste campo, como em qualquer outro, contribuo para seu progresso que caminha mais e
melhormente auxiliado pelos novos instrumentos mecânicos,
approximando o homem dos mundos,
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Do que temos dito, não só neste particular, como em
todo este trabalho, vê-se que a mathematica, como a astronomia , fundam-se também na inducção, e nisto está a unidade de
seu fundamento, com as outra s sciencias si bem todos os phenomenos se calquem ao nosso eu intimo, ao subjectivismo.
Este c phenomeno latente, demorado, permanente e na
opinião de Kant, elle impõe ao não eu sua inteira energia.
Vemos o mundo exterior conforme nosso mundo interno .
Lógica na physica.
« E' a physica a sciencia que tem por objecto as propriedades dos corpos e as leis que tendem a modificar seu estado
ou seu movimento, sem modificar sua natureza.»
A palavra physica vem do grego, e quer dizer natureza.
A escola positivista a conceitua como sciencia que estuda as propriedades dos corpos, taes como nos são revelados pelos diversos sentidos.
Para tal escola a organisação sensorial é a base desta
sciencia.
Escreve o illustrado Dr. Nerval de Gouveia nas suas
Lições de Physica, na introducção, que a « Physica é a sciencia
onde se inicia o processo de observação » não ha duvida
que para observar-se ha indeclinável necessidade de órgãos e
funcções, mas ha factos internos, (auto observações) que teem
origens extra-organismo, ou já pertencem á physica transcendente, á metaphysica, ou melhor, a metapsychica.
Espíritos ha que reduzem tudo a phenomenos physicos e
falam de uma physica social, physica do sentimento, etc.;
realmente se as questões em geral se reduzissem a um denominador commum — força, e se esta faz, como querem
notabilidades, parte exclusiva e intrínseca da physica, nada
nos impede de ir da physica celeste á physica do coração, ou
animica.
Seu objecto é, pois, ou pôde ser factos e couzas externas e internas, vae do subjectivo ao chamado objectivo.
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Dividem compêndios que tratam do assumpto satisfactoriamente este ramo da sciencia em barologia — que é
um caso particular da attracção ; thermologia — que trata
dos movimentos caloriflcos; acústica — que se occupa das
vibrações sonoras; óptica — que estuda os movimentos
luminosos do ether; magnetismo ou eleclrologia — que
estuda os phenomenos electricos; os tratados, em geral,
dizem que o magnetismo é estudado ignorando-se as cauzas
do phenoraeno produzido. Nós podemos affirmar que se
conhece tanto os magnéticos ou electricos em suas cauzas,
como a qualquer outro: isto é, de todos ignoram cauzas
genéticas.
Estas divizões não compreheudem os factos metapsychicos, os telepathicos, — phenomenos que pertencem ao
quarto estado da matéria —o radiante, comforme W. Crookes, Gibier e outros.
Nem nos fala também dos casos de levitação, da passagem da matéria atravéz de matéria, com a qual se occupa
Zõllner, e tantos outros phenomenos antiquissimos, mas só
hoje analysados, e codificados na Physica. Ha, portanto,
muito campo a explorar-se.
Remontando ao seu apparecimento, no tempo, não se
poderá fixar época ; o homem veio da natureza bruta e
sempre viveu cercado pelos elementos. Dizer que já Thales
explicava o mundo como proveniente d'agua, sete séculos
antes de Christo; que Anaximandro alludia a esta cosmoge nia, é repetir couzas sabidas e que nada explicam cora inteireza.
Reproduzir que Aristóteles classificava a Physica na sua
seriação scientifica, é desnecessário ; apontar Galileu como
fundador delia não o faremos jamais.
Tudo isto significa que se ignora esta sondagem de
tempo.
Seu methodo é, repitamol-o mais uma vez, — o de todas
as sciencias.

O que temos escripto sobre este ponto de vista anteriormente, evita-nos entrar em outras apreciações.
Assim vejamos os progressos e sua actualidade.
Achamo nos em uma época de verdadeira efervescência : machinismos se aperfeiçoam mais e mais, as expansões
econômicas se alargam ininterruptamente. Isto em todos os
domínios.
Particularisemos á electricidade e veremos, v. g., que
Hertz descobre e nota as quatro correntes electro-magnéticas
existentes na terra e correspondentes aos quatro pontos cardeaes, Taes correntes são aproveitadas immediatamente
depois por Marconi, que chega a conseguir por meio de
apparelhos, desviar as ondas hertzianas, e as applica á telegraphia sem fios. Surge finalmente D'Arzonval mostrando
que em cada um de nós ha apparelhos receptores e transmissores de electricidade. Este sábio estuda a nossa resistência electrica ; faz sentir que o coração em seus movimentos é o órgão, a estação fabricadora do fluido ; applica
a therapeutica ás altas voltagens; ensina o systema chamado
de resuscitação, nos accidenten produzidos pela energia electrica, em determinados casos, além de estudar outras particularidades, verdadeiramente admiráveis.
Fundamentar-se de modo a chegar — ao tanger e, qualquer sciencia, não é temeridade, é absurdo.
Ha physicistas, comtudo, que a baseiam na hypothese
molecular, na theoria fluidica etherea. Repetimos: — as
sciencias fundam-se naapparencia só na inducção—a physica
participa deste sentir, mas os phenomenos seus, seu cortejo
de factos se modalisam em nossa psychc.
A chimica é demasiado antiga, e principiou pela alchimia, — arte da transmutação dos metaes e á qual também se
deve a descoberta do phosphoro, e da pólvora.
« Objectiva a chimica estudar as propriedades dos corpos
simples, a acção molecular desses corpos uns sobre os outros
e as combinações devidas a esta acção.»
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« Definem-na também: a sciencia que tem. por objecto o
estudo das propriedades particulares dos corpos, sua constituição intima, as acções que suas moléculas exercem umas
sobre outras e as leis que presidem ás suas combinações.»
Buscar e descobrir as leis que presidem á composição e
decomposição — tal é o fim da chimiea.
Poder-se-ão conhecer as propriedades da matéria e a
sua constituição r
Chimerica parece a pretenção, quando até hoje tateiam,
e ignoram o numero exacto de corpos simples; e cada dia,
quasi, mais um surge, com propriedades especiaes! Depois,
acceitamos o sentir do autor do livro Lês Enigmes de /' Univers-Haeckel que assim se expressa : «a Historia do Mundo,
isto é, o curto espaço de alguns milhares de annos através:
dos quaes se reflecte a historia da civilisação humana, não é
mais do que um curto episódio ephemero, em meio do longo
processo da historia orgânica da terra, do mesmo modo que
esta não é senão uma pequena parte, da historia do nosso
systema planetário. E assim como nossa mãe, a terra, não é
senão uma passageira poeira de sol, assim também todo
homem considerado individualmente não passa de um minúsculo grão de plasma, no seio. da natureza orgânica, passageira».
Em todo o, desdobrar fecundo, desde os ions aos mundos,
ha um só corpo. Como dizer-se que ha. 6o e tantos ou, 70 e
tantos corpos simples!!
A matéria é para Lucien Poincaré, veja-se sua Ph-ysique
Moderne et son Evoluclion, um conjuncto electrico em continuada, em perpetua movimentação-.
Disto mesmo vê-se a ligação que tem esta matéria com
a pkysica; e de tal modo se verifica tal amplexo que não se
podem estabelecer limites fixos entre os do.us campos, em
muitos casos.
Suas divisões são:
A biochimíca ou chimiea biológica, comprehendendo as
relações que se elTectuam na intimidade dos tecidos orgânicos;
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chimiea industrial que trata de operações interessando particularmente a industria; chimiea mineral que comprehende
o estudo dos metalloides, dos metaes e de suas combinações;
chimiea orgânica que comprehende o estudo de todos os
compostos do carbono.»
«Lilienfeld et Kunz querem que haja uma chimiea jurídica.n
Gobineau fala-nos em uma chimiea das raças..
Como notas curiosas apenas lembramos estes modos de
ver os quaes teem reaes encantos e bellezas polymorphicas.
De seu apparecimento, ao tempo, poderemos affirmar
que- foi Democrito que estabeleceu a theoria atômica; que
veio depois a Escola de Epicuro ; que a alchimia 1'ez a chimiea, e que esta muito deve modernamente aos trabalhos de
Lavoisier.
Datam de bem pouco, é certo, a analyse da água e.
do ar, a theoria da combustão, e da respiraçãos, a distincção
de corpos ponderáveis e imponderáveis, as separações dos
corpos simples e dos compostos.» A chimiea, porém, é bem
antiga.
Seu methodo é o mesmo das outras sciencias, e querer-se
introduzir uni novo processo, especialmente seu é, inadmissível.
Quer a escola positivista, que a nomenclatura seja uma
particularidade nascida da chimiea.
Cada mna das sciencias tem uma, linguagem technica,
sua; não já existia a linguagem numérica ? E quando mesmo
a, nomenclatura nascesse da chimiea, o que negamos, si ella
pôde se empregar em quaesquer ramos scientificos, perdeu a
especialidade ou a característica de poder determinar uma só
de entre as sciencias.
A nomenclatura é. a collecção, de vocábulos próprios de
uma sciencia ou de uma arte.
Somente poderia ter tal característica, então, a primeira
das sciencias ou ,das artes, que. appareceu.. Como, pois, nos
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fala a escola comüsta, referindo-se á Chimica, de um novo
processo da nomenclatura, especial desta sciencia ?
Não existia já um catalogo, uma serie de nomes especiaes
próprios ás mathematicas, á astronomia e á physica? Não
queremos mesmo nos affastar da ordem de sciencias estabelecidas por Comte,— ordem que, aliás, seguio, quasi, o programma do Gymnasio Nacional.
O methodo empregado na Chimica é o iuductivo c racional sob todas as suas fôrmas.
Os avanços da sciencia que objectiva a composição e a
decomposição são notabilissimos.
Hoje a orientação se dirige no sentido de admittir-se a
'desmaterialização, assim aflirma G. Lê Bon, no seu livro
L' Êvolutíon de Ia Matière; ha quem veja neste principio a
queda do postulado de Lavosier: « nada se perde, nada se
crea em a Natureza ».
A theoria verificada por William Crookes e explicada
por sábios outros, dos. tons — últimos confins da matéria ou
talvez o inicio delia, vae galgando mais e mais celebridade.
Abraçamos o transformismo cósmico e psychico e nelle
vemos, não uma dualidade, mas um só todo, sem solução de
continuidade cem evolução dynamica ininterrupta.
O todo pôde ser abstracção porque tudo o que existe
pôde ser imaginado, ou resultante do psychismo. Este nos
arrasta do imponderável ao ponderável.
E estamos com Kant: « nós é que fazemos o mundo exterior )>.
Entremos em considerações sobre a biologia, apreciações
ligeiras, como as que temos expendido sobre as outras sciencias. Será ella somente « a sciencia dos corpos organisados»,
como geralmente a deíinem ?
Um escriptor a conceitua como o estudo das leis geraes
dos seres vivos.
Nella incluem a anthropologia, a paleontologia e outros
estudos. Seres vivos, corpos organisados constituem, pois, o

objecto deste ramo scientifico; mas perguntamos nós : haverá
ser que não tenha vida ? Ser que não tenha órgão ! Ser sem
funcção !!
Não conhecemos.
A vida está nas algas, está nas meduzas, nas areias como
nas montanhas. Si não nos engana a memória, foi Almeida
Garrett quem escreveu este sentir em versos admiráveis :
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« A vida ó o ai que mal soa,
A vida ó a sombra que foge,
A vida é a nuvem que voa.»
Serão mentirosas estas estrophes cantantes í Não. E
quem nos vae confirmal-as é um biologista da força de
Claude Bernard quando afflrma :
« Ávida é a morte ». ou a morte 6a vida. Melhor :—não ha morte, nem ha vida, o que existe é a transformação
que renova o quadro, o scenario cósmico e social diariamente .
A vida é uma viagem que o ser faz atravéz dos estados
sólidos, líquidos, gazosos e radiantes.
Schrõn affirma haver nos crystaes as manifestações da
vida; a theoria haeckeliana vem vigorar esta philosophia.
A explicação monistica assim resume-se :
i°, ha uma substancia única;
2°, essa substancia está sempre em movimento ;
3°, o movimento se resolve em evolução ;
4°, a evolução se resolve cm transformação ;
5°, E é essa transformação que produz a multiplicidade
no seio da unidade.»
Diz Felix lê Dantec no seu trabalho: «Lês limites du Connaissabk » toutes cê que nous conaissons est du domaine de
Ia Biologie au moinspar Ia manière donl nous lê carmaissoiis;
nous connaissons en effet au moyen de nos organes et lê foncionnement de nos or ganes, est du rcssort de Ia Biologie.»
10
4329
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E' facto que conhecemos por melo dos órgãos, não.
porém, porcauza dos órgãos.
A gênesis do conhecimento ó psychologica.
lista sciencia veio demonstrar tanto quanto possível a
escala que prende o mineral ao vegetal c este ao homem ;
veremos isto no decorrer deste.
« A divisão principal da Biologia é cm phytologia,
quando se estuda a planta, zoologia, quando se estudam
os animaes; e a nosso ver, deve-se incluir a mineralogia.
A escola positivista divide a biologia em statica e dynáutica. A primeira comprehende a anatomia e a biotaxia ;
a segunda envolve a physiologia sob os aspectos — mesologia, physiologia da vida orgânica, physiologia da vida
animal, physiologia da vida intellectual.
Das origens desta sciencia, e conforme o nosso modo
próprio de ver, pensamos — que não se pôde determinar o
quando, o tempo, pois si seu objecto é a vida que envolve
a morte — esta foi uma das primeiras preoccupações da sociedade, e as religiões isto mesmo confirmam-no.
O elixir de longa vida foi uma das preoccupações da
média idade.
A directriz nova, porém, lhe foi dada especialmente por
Lamarck, Bichat, e seguida posteriormente por Darwin e
outros.
0 methodo nada offerece de diverso ; o espirito humano
caminha ahi, como nas outras sciencias, — do particular para
o geral; nutre-se dos phenomenos apparentes que teem base
em nossas cogitações.
1 Ia quem affirme que o methodo comparativo lhe é
próprio. Já vimos anteriormente, não ha methodo comparativo, a comparação é um dos aspectos da inducção; mas,
mesmo quando houvesse, não teria elle esta singularidade
biológica. Na mathematica não se o vê a cada passo ? Medir
não é comparar)
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A analogia, nem ha duvidas, nos deu o direito de não
separarmos os seres; todos são iguaes, ella, porém, já
existia e não surgiu somente depois do estudo biológico.
Duas phrases agora sobre o seu progresso eactualidade:
Até bem pouco tempo, com os estudos de Gall, Broca
e outros quiz-sc admittir as localizações cercbraes e estas foram o grande baluarte dos scíentistas da escola positivista ;
suppostas triumphantes, estas theorias se alastraram cedendo
em breve o seu logar ás observações mais demoradas e avisos
mais criteriosos.
« A fronte, residência presumida da alma e do pudor foi
desbancada e o pensamento foi explicado pelo inconsciente.»
Sim, pelo inconsciente segundo uns, mas pela alma—
objecto de psychologia, conforme a corrente mais em dia.
Presentemente volta-se a sciencia ao antigo e conhccidissimo principio :—«mens agitai molem ».
De suas origens, de sua essência que se pôde saber ?
De onde viemos ?
Para onde vamos?
Duas interrogações são estas que só podem ter respostas de duvidas eternas para a humanidade, Ahi o dogmatismo, qualquer que elle seja, esmaga-se, csbate-se na fúria
martyrisante, oceano de conjecturas, onde só fluctua altiva,
inlemerata, a phanlasia !
A psychologia não é menos interessante; offerece panoramas, phenomenos muito em voga, e seu nome tem significações múltiplas. Eis porque convém definil-a, explicando
o seu objecto de accordo com as duas escolas mas antagônicas: a materialista e a espiritualista.
Para a r1 é a psychologia sciencia que tem como objecto
a alma—conjuncto e resultante de forças intelligentes, tendo
por sede o cérebro.
Para a 2", é a psychologia sciencia que estuda as forças
animicas e suas manifestações, e cuja sede não é physiolo-
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gica, si bem a alma seja matéria radiante, conforme querem
psychologos.
Que é a alma, interrogar-nos-ão >
E' o conjuncto de phenomenos internos próprios ao ser,
e mais eloqüente no homem, phenomenos que se chamam
emoção, vontade, actos, idéias—cortejo que vae fazer a vida
moral do ser, dos povos e da collectividade.
Eis porque não é extemporâneo dizermos que a sciencia
é a psychologia de uma época.
A alma, tanto como podemos comprehender a sciencia,
é, affirmamos, uma energia componente, actúa dircctamente,
c não uma resultante physiologica somente.
Transcrevamos um trecho da revista—Archivos Brasileiros de Psychologia, Neurologia e Medicina Legal, números 3 c 4, anno IV, (artigo de William Shaw).
« O professor Crookes foi nomeado por uma associação
scientifica, para averiguar o que de notório apresentavam as
manifestações espiritas. Nada mais fez o illustre sábio do
que constatar os phenomenos e proclamar a insufflciencia dos
conhcimentos da época para assegurar-lhes uma explicação
cabal. Não se declarou proselyto ; julgou apreciável grande
parte dos phenomenos e os aconselhou á investigação dos
especuladores.
Termina neste tom o calmo mestre da velha Inglaterra, as ultimas phrases de seu relatório.
As apparições espiritas nos fazem chegar á fronteira
onde a matéria c a energia (o sensível e o metaphysico)
parecem se confundir, no território impreciso situado entre
o conhecido e o desconhecido, onde se pouzam as ultimas
realidades e onde os grandes problemas scientiflcos do futuro
acharão suas soluções.»
Dividem tratadistas a Psychologia em experimental e raciona! .
« A primeira trata dos aclos moraes, de suas leis ; a segunda estuda a natureza intima da alma.
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Estas duas partes não se separam.»
Tyndal e Taine citados nas Leçons de Psychologie par
E. Rayol dizem :
Sem duvida se pôde dizer que todos os acontecimentos
moraes são condicionados pelos physiologicos, mas é impossível dizer que as duas ordens „de phenomenos são idênticas.
Que a psychologia tenha objecto próprio não ha duvida,
e que tal objecto seja constituído por serie de phenomenos
íntimos são accórdes os que se empenham cm investigar a
matéria, com o critério devido.
As origens da psychologia se internam no intrincamento
das épocas, mas é bem provável que esta sciencia surgisse,
de maneira mais clara, quando appareceu o pensamento HUMANO . Propositalmente dissemos — de maneira mais clara,
pois que taes phenomenos são anteriores á apparição do
homem. liste é uma resultante aperfeiçoada de outros elos,
outros laços não só zoológicos, como cósmicos. E do mesmo
modo que esta resultante pensa, suas componentes, embora
rudimentarmente, já pensavam também.
São de Cardan estas palavras :

«JVow seulement lês pierres vivent mais elles souffreni Ia
maladie et Ia veillesse et Ia mor t.»
E' o transformismo ; a Bíblia Sagrada não diz que o homem foi feito do barro. E isto quer dizer, em linguagem scientifica, que, em a natureza, não ha solução de continuidade.
Estamos com as Sagradas Escripturas. A origem da
psychologia vae além do vedismo, e é insondavel, no tempo
como no espaço.
Sobre o methodo dizem os positivistas que o especial
desta sciencia, com a qual confundem a moral —c o subjectivo ; dizem ainda que a observação interna é inadmissível
para elles que afflrmam que « o pretendido philosopho que
se observa quando pensa, não faz na realidade nem uma nem
outra couza. » A nosso ver ha nesta apreciação erro mani-
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festo, porquanto caüa um de nós sabe o grão, a potencial
psychicâ c(ne possue, isto é, cada um sente, si é ou não capaz
de fazer este ou aquelle acto. Nós podemos nos medir e podemos nos sondar a nós mesmos.
O mcthodo desta sciencia é, repitamol-o, o inductivo com
a
deducção em seus vários processos, (veja-se o capitulo especial sobre o mcthodo).
A psychologia caminha altivamente e ahi estão os estudos de \Veber, Wallace, Croockes, Lombroso, Richet,
Gibier e tantos mais, trabalhos dignos do acatamento dos
sábios e de admiração para o mundo intcllectual que assimila
o alimento espiritual.
E existe não só a psychologia individual como a das multidões Gustavo Lê Bon, entre outros, estuda esta ultima e diz
que nella «o indivíduo deixa de pertencer-se, fez-se um autômato em que a vontade própria nenhuma acção exerce».
Em um de seus livros, Lê Bon desenvolve a argumentação
seguinte : o homem em multidão « desce alguns gráos da escala da civilização. Isolado, seria talvez um indivíduo culto;
em multidão é um bárbaro, ou seja um instinctivo.
« Nas multidões, o ignorante, o imbecil e o invejoso
estão libertos do sentimento da sua nullidade e da sua incapacidade, sentimento este que é substituído pela noção de uma
força brutal, passageira mas immensa.»
Mais adiante escreve:
í< O indivíduo admitte contradicção, e discussão, o que
a multidão nunca admitte.»
Paginas além, diz:
« Os guias das multidões, na maioria dos casos, não são
homens de pensamento, mas de acção. São pouco clarividentes
nem mesmo o poderiam ser, pois que a clarividencia conduz
geralmente á duvida e á inacção; recrutam-se principalmente
entre os nevropathas, os excitados, e semi-alienados, que se
avezinham das raias da loucura.»
Parece-nos que não se poderão por emquanto estabelecer
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normas seguras senão approximadas para as conectividades,
neste particular.
Si geralmente as amotinaçõcs populares são desabridas,
enérgicas ou perversas, a historia nos mostra os grandes
rasgos de generosidades populares, e os grandes feitos patrióticos. Acreditamos nas tendências.
A civillsacão nos mostra que ao francez cabe a graça c
as fabricações de frí/ouíerie.as miudezas; ao allemão a sciencia,
a observação fria c demorada dos factos ; ao italiano a muzica
e certas artes ; ao inglez o trabalho, a forca o, machinismo

etc, etc.
O melo denso, porém, encerra, possue de tudo. Dahi o
dizer-se: «sciencia está na multidão.» Um ignorante, uma crcança pôde ensinar v. g., a um sábio, um dramaturgo, numa
scena infantil.
Marchemos para a sciencia dos phenomenos sociaes;—
sociologia, nome quelhedeu Augusto Comtc si bem o estudo
dos factos sociaes já existisse muito anteriormente.
Será a sociologia uma sciencia ? Sim, porquanto tem
objecto próprio, campo de acção e leis, leis sim tão seguras,
tão exaclas, quanto as da physica ou de qualquer outra disciplina sciantiflca. E' ella que vae estudar a marcha dos acontecimentos humanos, atravez do tempo e do espaço, desde as
cavernas c os bandos errantes, ás soberbas architecturas e
fixação do homem á terra, pelos laços do mais acendrado
amor.
Si ha orgulho em saber uns tantos princípios de physica,
de chimica, de mathcmatica, princípios que se suppõe geralmente--intangíveis, precisissimos nenhum, motivo desculpa o
não pensar-se identicamente sobre a sociologia.
Si chove, si ha um vendaval, si amanhece, suppondo-se
para todos estes phenomenos uma lei certa ou presumida tal,
também a paralyzação de um povo, ou seu evoluir, a guerra,
as convenções, os tratados de paz, etc., são subordinados a leis
certas ou presumidas taes. Em ambos os casos as forças
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naturaes são as mesmas. Em todas ha o mesmo gráo de certeza, e de precizão.
Invcrificaveis nas suas gênesis são todas ellas; as cauzas
são sempre na sciencia pontos de partida conhecidos ou
phenomenos que não deixam de ter outros phenomenos a cercal-os e totalmente desconhecidos. Isto dá-se tratando-se da
sociologia ou da mathcmatica, que não é mais do que uma
sociedade de números, de schcmas, de linhas e de formulas
creadas por nosso eu.
Tão fetichista é a sociedade humana imaginando um
tosco lenho para cultual-o, como fetichista é esta mesma sociedade produzindo um signal mathematico, sob a fôrma de
um oito deitado, a que os scientistas dão o nome de
infinito.'
E o SÁBIO ri-sc do religioso chamando-o de phantasista,
como si ambos não fizessem castellos de sonhos, como si os
dois não fossem resultantes desta subjectividadc que nos cerca
e que nos domina.
Ha quem considere a sociologia como a reunião de
outras sciencias sociaes : a política, a economia política, a
lingüística, a sciencia das religiões, etc.; outros consideram-na
como uma synthese das sciencias particulares.
G. Palantc define-a uma «psychologia social ou sciencia
que estuda a mentalidade das unidades approximadas pela
vida social». Para nós ha no sentir de Falante uma volta da
conectividade a uma singularidade individual.
Mas, tendo-se em vista que o que existe depende do observador, não está o conceito extravagante.
« E' a sociologia a estructura das funcções da sociedade e
pôde ser estática ou dynamica. E' a organização constituída
de leis de coexistência e o desenvolvimento de leis de successão
dos factos.
« Para Herbert Spencer é a sociologia uma sciencia concreta, porque estuda os phenomenos sociaes em seu conjimcto.»
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Antes de Com te algumas vistas "de philosophia social
foram emittidas, notadamente por Platão, Aristóteles, Hobbes,
Machiavel, Spinosa, Locke, Montcsquieu e Condorcet.
Diz a escola positivista haver um methodo especial para
a sciencia que nos interessa neste momento, e é o histórico
ou de filiação.
Pouco regular achamos este sentir, pois quaesquer estudos deixam suas pegadas no tempo, teem sua historia.
A filiação histórica não pôde caracterisar somente um
departamento da sciencia, pois é commura a todos.
O methodo único existente, em qualquer pesquiza, é
o inductivo com a deducção que se demonstra em suas varias
modalidades na sociologia.
Estudando-se a sociedade humana tem-se que a desen"rolar, analysando-se especialmente & propriedade, a/ami/ía,
o governo, a linguagem e a religião, tudo isto, porém, conforme inclinações próprias ou já filiadas a systcmas.
Não o fazemos assim porque a nossa objectivacão é
outra, além do que taes explorações vão muito longe e
acham-se fora do plano que traçámos a este trabalho.
«Augusto Comte quiz fazer da sociedade humana um
estudo estático, espécie de anatomia e de psychologia social e um estudo dynamico dominado pela lei dos três estados .»
Continua o mesmo escriptor de onde extrahimos estas
notas :
« Com Espinas, a sociologia se estende aos animaes;
Spencer a uniu ao seu systema cvolucionista; Durkheim
estabeleceu certas regras do methodo sociológico, relativas ás
estatísticas, á constituição dos conceitos e ao estudo das
realidades sociaes, independente de toda a consideração psychologica e elle tem applicado estas regras ao estudo dos
factos econômicos, dos religiosos, dos suicídios, etc.; Tarde,
ao contrario, viu na Psychologia social um estudo preparatório indispensável e verdadeiramente fecundo."
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A sociedade humana é, segundo uns, um aggregado mecânico de átomos ; conforme outros um systema de cellulas
formando órgãos c tecidos ; finalmente ha quem nella descubra um systema de monadas espirituacs, e livres. No primeiro caso está a hypothese mecânica, no segundo a biológica, no ultimo o espiritualismo.
Que a sociedade se mova, evolua, tenha um fim, um
plano, acceitamol-o ; determinar, porém, este plano e suas
cauzas, suas leis—é intransponível embaraço. Concebemol-o
ou lobrigamol-0 ; explical-o, é temeridade.
Traçam geralmente a evolução socialistica com os três
marcos— econômico, naturalista c fsychologico, isto é,
dizem que ella tem atravessado estas phases até nossos dias,
occupando a ultima o actual estádio.
As sociedades, como os indivíduos, nascem, evoluem
crescem, morrem e reapparecem e « o homem é, como disse
Aristóteles, um animal político ».
Parece-nos que a possibilidade, pelo menos dos factos
sociaes como força, não possa ser contestada.
Não constituo cada um de nós uma pequenina onda
nos vagalhões que rug-em e que se alongam no oceano social ? E este marulhar e este ondear não é a resultante dos
factos psychologicos do todo ?
c< Os sociólogos allemães são especialistas : uns estudam,
como Ratzel, as condições geograpliicas telluricas, e climatericas da vida social; outros levam mais particularmente suas investigações sobre a evolução dos factos collectivos ou sobre os phenomenos políticos, jurídicos, religiosos, estheticos, etc.»
Não forcejamos o assumpto, nem somos contradictorios
com o que já havemos escripto em todo este livro ; queremos e batemo-nos pela coherencia :
Si ha leis que regulem os phenomenos physicos, ha
também leis para os factos sociaes ; si a sociedade não é subordinada a princípios ou se nestes não ha regularidade,

também detòa de haver certeza para todos os mais. E'que
em toda a manifestação da vida social, cósmica e intellectual a sciencia tateia, debate-se, lucta e phantasia.
Muitas vezes cogitando philosophicamente sobre os
factos somos forcados a descobrir nelles relações, afflnidades;
é talvez a lógica da acção.
Um crime ou um acto heróico e dignificador tem sua
razão de ser. Já este campo é ou pertence á moral, para
onde caminhamos agora, obedecendo ao programma official.
Poderíamos dar um desenvolvimento bem mais amplo aos
assumptos ; mas nem tudo deve se medir pela grandeza
apparente.
Fomos syntheticos, mas dissemos o quanto necessitava
para desenhar nitidamente nosso eu intimo. Não nos preoccupou, nem nos preoccupará jamais a originalidade, sinão
a mais profunda sinceridade.
E com tal alvo proseguiremos, estudando a moral,
sciencia psychologica que ensina a fazer o bem e a evitar o
mal. Ella dirige a volição, o querer para determinado fim;
c, pois, directriz da vontade. Existirá o arbitrio, a vontade
ou somos arrastados pelos motivos ?
Para muitos esta é uma questão insoluvel, ainda mesmo
para os que como nós admittem a alma, o subjectivismo,
as forças extra-organicas.
O espirito, como entende a hodierna escola de Crookes, Gibler, Richet, Lombroso, etc., é determinado, parece,
por motivos que se ignoram quasi de completo, não só na
série de vidas terrenas, de que é elle portador, como na série de vidas extra-terrenas. das quaes é esta existência apenas um elo. A vontade não é uma faculdade, uma força
constante ? Parece-nos que a determinação de uma norma
de conducta de entre os actos, a escolha só é possível a nós
nas pequenas acções, naquellas das quaes somos centro;
nas outras somos arrastados pelos acontecimentos, somos às
vezes impellidos a contragosto e sem saber para onde.
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Dir-nos-ão : si é assim não existe senão snbjectivismo nos
Jactos insignificantes ; mas, si pensarmos que o que existe
pensa, sente, quer e age, ver-se-á que somos impellido por
synergias cósmicas c nestas está também o subjectivismo.
Para A. Comte todas as sciencias se condensavam na
moral e era ella a sciencia em que devíamos estudar nossa
natureza, afim de regular nossa existência.
« E' a doutrina dos princípios práticos da vida. »
O systema positivista uniu a psychologia á moral e
nesta estuda o cérebro e seu desenvolvimento ; para esta
escola, esta parte do organismo é a sede das funcções intelIcctuaes e moraes ; esta theoria leva a reduzir-se moral e
psychologia á physiologia, facto contra o qual nos temos
prouuncido mais de uma vez.
Reduzir-se o pensamento ao cérebro, é reduzir-se a musica ao instrumento.
Dividem a moral, geralmente, em theorica e pratica,
sendo a theorica especialmente de estudo, ou o corpo doutrinário desta sciencia, seus vizos abstractos, seu campo de
especulações pertencendo á pratica, ás applicações dos princípios doutrinários.
« Os primeiros pliysicos da escola ioneana contentam-se,
em moral, com algumas sentenças isoladas e buscam a regra
dos costumes.
O primeiro que foi mais longe foi Democrito — que
adopta por principio o prazer, prega o renunciamento á vida
publica e preconisa a ataraxia.»
Heraclito chega a uma conclusão análoga, por outro
caminho : —o homem deve constatar o decorrer universal das
couzas e se resignar.
Pythagoras parece ter reproduzido doutrinas religiosas.
Ao contrario os sophistas, reagindo contra toda a tradicção, põem todos os princípios em discussão, obrigando
a philosophia a discutir o problema da moral.
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A originalidade de Sócrates consiste em haver dado a
este problema a primeira ordem.»
« Aristóteles diz que o bem consiste em realisar a natureza própria do homem ; e, como esta natureza é essencialmente racional, o bem é a realização da razão. >>
«Todas estas escolas adoptam a máxima : suivre Ia nature.»
« Com Kant é uma verdadeira revolução : elle proclama
que a moralidade é um facto primitivo, irreductivel, especifico
Consiste a moral, para Kant, não em seguir seu interesse, não em obedecer a um sentimento, mas em agir por
dever, isto é, pelo respeito da lei moral.
Sua formula é : Agi e de tal sorte que a máxima de tua
acção possa ser erigida em principio de uma legislação universal .»
Schopenhauer affirma que todos os homens nascem com
uma moralidade determinada e universal, cuja origem está
no seu caracter intelligivel.
A piedade, fonte dos sentimentos moraes, tem sua origem
na unidade substancial do ser.
A moral christã é uma copia da philosophia de remotos
tempos ; infere-se isto claramente da leitura dos trabalhos
de Emílio Bossi; nem era necessário este asserto. A historia ahi está.
500 annos antes de Christo, pregava Confucio o preceito de não fazermos aos outros o que não queremos que nos
façam.
« Na índia, a caridade para com o próximo florescia e
fecundava as instituições de hospitalidade e casas de beneficiencia, cinco séculos antes do advento do Christianismo.»
« O preceito—amar ás ao próximo como a li mesmo—
« achava-se já no Levitico (XIX,i8). O principio que prohibe
K pagar o mal com o mal, encontra-se nos Provérbios XX,
« 33, etc. O não faças aos outros o que não queres que te
« façam, lê-se já no livro de Tobias.»
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Não ha duvida, é que o christianismo é um arremedo
das religiões orientaes do brahamanismo e do budhismo.
Não chegaremos a dizer que Christo fosse um mytho, como
sustenta E. Bossi; para nós foi elle um codificador moral,
inexcedível em sua conducta moral, pessoal, e que assimilou
ou já trazia em seu espirito os princípios altruisticos de que
foi portador; e si bem muitos destes princípios já existissem
anteriormente, o mérito especial de Jesus está em ter prati •
cado ao vivo no meio vil e interesseiro de então, continuadamente, actos-modelos de virtude, sacrificando sua existência
em prol da Sociedade.
A nosso ver o phenomeno moral, mais do que qualquer
outro, envolve-se no religioso. Eis o motivo porque uma vez
dissemos ser todo sábio ou todo scientista um crente, um
devoto, e que entre a religião e a sciencia não víamos linhas
divisórias.
Si os phenomenos de um destes campos são intangíveis,
abstractos, metaphysicos, os do outro campo não oferecem
em sua essência mais ou menos realidade ; seja qual for a
topographia, num ou noutro destes campos, o homem, sábio
ou ignorante apenas vac afirmar a sua ignorância.

XIII

£imites dos melhodos e da sciencia humana
Assim se inscreve a ultima these do programma. Este parece ter uma orientação meio positivista e isto se nota, já relativamente ás sciencias implicitamente nelle classificadas, já
quantos aos limites dos methodos.
Estampam-se bem claro no expressar do programma : —
primeiro a pluralidade de methodo, segundo suas restricções.
Dá a suppôr a these acima estabelecida que cada sciencia tenha um caminho, uma marcha sua, especial; que o methodo se multiplique com os conhecimentos e que forme linhas, directrizes differentes. Tratando do assumpto já notamos ser o methodo um único— o inditctivo, unindo-se á
deducção o qual assume as fôrmas de observação, experimentação, nomenclatura, comparação, leis, generalizações, etc.
(Veja-se, referente á matéria, o capitulo já publicado.)
E assim como a sciencia é uma só, sob vários aspectos,
o estudo do methodo, ou a marcha que segue o raciocínio c
que lhe é inseparável, também só pôde ser um e único.
Quando não fosse o phenomeno scientiíico inteiriço, ainda
assim todos os processos que conhecemos em lógica poderíamos applical-os indistinctamente a qualquer departamento
da sciencia.
Isto posto, como preliminar, diremos que o phrasear do
programma, pluralisando o vocábulo methodo, não é eurythimico com a lógica dosfactos. E haverá limite para o methodo e para o conhecimento ?
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Ha suppostas demarcações para o explorado e para o
que está até certo ponto estudado ; mas deste facto a se querer prender a sciencia e o espirito em círculos fechados, existe
abysmo de diferenças transcendentaes.
Parece que a evolução é phenomeno continuado, que o
transformismo actúa ininterruptamente.
Como, pois, restringir o conhecimento ?
Seria uma involução ou uma paralysia, uma immobilidade, facto que não se verifica.
Uma synergia é a sciencia, synergia psychica-humana,
cósmica e que não cessa de agir e de produzir effeitos.
A inducção em quaesquer de seus aspectos e o conheci cimento são illimitados.
Qualquer phenomeno prende-se aos demais e ao nosso eu,
não ha os chamados mais simples ou mais complexos, menos
simples ou menos complexos. Todos teern a mesma difficuldade;
em todos ha o mesmo enygma c igual insolubilidade. Já anteriormente graphámos : a questão methodologica não abraça
todo o desenvolvimento da Lógica. Esta desdobra sua actividade em outros campos, dos quaes o methodo é somente
um aspecto, uma pequena face ; e jamais por si só poderá a
methodologia nos dar todo o panorama que se entende ante
a dynamica psychica a serviço da evolução humana e cósmica.
Este é o nosso conceituar da Lógica.
E, do mesmo modo que no phenomeno social, a ordem
por si só nada influe, carecendo-se de outros factores para
explicar bem ou mal os factos, assim também o methodo em
sciencia c por si só nada influe, nada explica, precisando-se
de outras condições para chegar-se a um fim determinado.
Nem ha somente no vasto domínio do saber o methodo,
o equilíbrio, a ordem; precisa-se especialmente do agente
dynamico c productor.
E' bem certo que o methodo acompanha a evolução e
esta faz o conhecimento ; ambos são, pois, indefinitos.
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Não nos importa que nos chamem de dogmata ; convém,
porém, notar que não firmamos principio algum sobre a
essência dos seres, origem que se desconhece de completo.
Dogmatismo e dogmatismo acanhado, é dizer-se que a sciencia divide-se num certo numero irreductivel de conhecimentos
cognosciveis, explicáveis, e que se submette cada um de seus
ramos a um methodo determinado.
Dogmatismo estreito e incompatível com a época é synonymarcm-se os departamentos scicntiíicos com as presumidas
denominações com que querem multiplicar o methodo e dizer-se, por exemplo : astronomia ou sciencia de observação,
biologia ou sciencia do methodo comparativo, etc.
Certo é que em meio das grandes systcmatizações philosophicas, fica-se perplexo e não se pôde, senão depois de profundas ponderações, dar resposta segura á pergunta :
Qual o valor dos conhecimentos ? Em outras palavras:
a valorização dos conhecimentos se tem verificado ou experimentado sob diversas fôrmas,—qual dellas a mais conforme
com a época í
Será o positivismo, o criticísrao ou o hylozoismo espiritualista >
Quem tiver lido o que escrevemos em paginas anteriores
não tem necessidade de esforço psychico para induzir com firmeza a hermenêutica deste livro.
Prosigamos : Não somos sceptico.
Quando tratámos de verdade e erro, v. g., estabelecemos que ambos eram abstrações c dependentes sempre do cognoscente, assim como deixámos bem claro que ambos se submettiam ás épocas.
Só podemos falar de accordo com o tempo c com as noções e idéias próprias, pessoaes de cada um de nós.
Para respondermos, portanto, á interrogação que fizemos
sobre o valor dos conhecimentos, metrificando estes exclusivamente pelo philoneismo, pela actualidade, temos que aflírmar— Tudo é admissível, tudo ó inadmissível.
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E' preciso moldar os phenomenos ao nosso modo pessoal . Assim e sob estes aspectos é que abraçamos a relatividade, o agnosticismo.
Relatividade que põe em desequilibrio o absolutismo objectivista, o fatalismo das forças naturaes e sua precisão,
Isto quer dizer :
O positivismo ou phetiominismo objectivista, seja qual
for a sua origem, não tem a cor, a nuancc scienütica que lhe
buscam emprestar ».
Diz um positivista e repete com a sua escola : o « espirito positivo ou scientiíico é caracterizado pela plenitude universal das leis naturaes. Neste regimen mental definitivo,
tudo se passa em virtude de uma fatalidade, um destino, ura
arranjo, ou uma ordem fundamentalmente imroutavel, que
domina tudo quanto tem existência real—o mundo, a sociedade, o homem.
Corpos, idéias, mundos, vulcões, tcmporaes, mares, a
guerra, a paz, o crime, a virtude, a vida e a morte, tudo
deve ter uma lei, uma ordem.
Mas admittimos este sentir e estes phenomenos sujeitos,
prezos ao nosso critério psychlogico; e achamos que o positivismo para ser coherente deveria ir mais longe do que o faz,
e estudar factos animicos, telepathicos e extra-normaes, sem
idéias preconcebidas.
Assim e só assim chegaria elle á conclusão a que chegaram W. Crookes, Wallace, Lombroso e outros. E' preciso
não esquecermos o dizer de Kant: o mundo phenomenal subordina-se ao não eu ou ao mundo noumenal.
A positividade criteriosa e scientiüca, a inducção com
todo o seu cortejo processual, arrastam-nos a ir ao encontro
ou cm favor de Kant.
Até épocas não muito recuadas estava-se com o catholicismo, fazendo-se do homem c da terra centros.
Era o antliropocenlrismo e ogeocenlrismo.
O positivismo foi um pouco além, mostrou que o homem
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pertencia á grande escala animal e estudou a moral nos inferiores zoológicos; mostrou que a terra era um planeta como
outros, e que não podia servir de centro de systema sideral,
etc.
Mas, si bem se devam estes trabalhos mais especialmente
ao positivismo, elle não generalisou tanto quanto o podia ter
feito; amedrontou-se e parou ante o avanço que já havia dado.
E" que nada é extemporâneo, e elle foi meditado para
seu tempo, nem podia ver mais longe. Pode-se consideral-o
um período de transição e necessário á sua época,
Foi, pois, um avanço e será grave embaraço si sequizer
nelle permanecer, como definitivo. Tem-se que marchar, isto
é, de deixal-o. O mesmo já se deu com o catholicismo, tendo-sc
etn vista phrascs anteriores e mais atrazadas.
Um e outro são degráos e tem-se necessidade de abandonal-os, quando se busque subir.
Sendo o eu, o psychismo, o agente principal do mundo
philosophico hodiernamente, poder-se-á presumir a volta ao
anthropocentrismo. Aobjecção merece clara explicação.
O homem não é considerado o centro do cosmos moral,
nem tão pouco a terra o centro do cosmos physico. Um c
outro são apenas hoje organismos em meio de organismos,
forças em meio de forças outras.
E a pluralidade de mundos, e habitabilidades delles vêem
isto tornar patente, quer se admitia esta liabitabilidade com
as explicações de Kant, Bode, Wolff, Whewell, Fourier,
quer se a descreva e ensine com o brilho de linguagem e de
aitginentos de Flammarion e discípulos.
O criticismo basea-se, como a palavra o diz, na critica c
pertence tal systema mais especialmente a Kant. Este philosoplio prega princípios a. prior i de razão. O conhecimento é
um julgamento espiritual próprio á individualidade psychica.
O sentir scientiíico kanteano apega-se largamente ao
pleno subjectivismo ou melhor, é este em toda sua plenitude
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Derivou deste philosophar, era linha recta, o idealismo
transcendental de Fichte e de Schelling.
Estes philosophos que acabamos de citar são pantheistas.
O kantismo manda que se parta da duvida para chegar
á certeza, por meio da razão pratica; o dever é para elle
principio sagrado.
Kant acredita e ensina a immortalidade d'alma e a habitabilidade de planetas; chega este pensador a formular leis
sobre esta particularidade.
O criticismo é uma escola que ha de fluctuar sempre ás
, fúrias borrascosas do pensamento.
Quando banirem de completo a critica didactica dos
conhecimentos, banirão também o próprio conhecimento.
E' a critica que enfrenta energicamente as velharias e o
archaismo de thcorias insustentáveis ao escalpello da razão.
Um mestre, ura professor digno deste nome, tem em si
algo de critico.
Algumas palavras sobre o hylozoismo espiritualista ou
seu modo de encarar o problema do conhecimento, é o que
vamos agora examinar.
O hylozoismo antigo restringia-se a explicar ser a
matéria inseparável da vida, mas a palavra matéria não tinha
a significação nem a espiritualização que tem actualmente ; e
mais frizante se torna este sentir com a demonstração do
quarto estado da matéria e dos phenomenos radiantes.
Dizemos hylozoismo espiritualista para sentir que vida,
matéria e espirito são modalidades de um só phenomeno,
manifestações de uma mesma e única força.
Antigamente dizia-se:
« O Ilylozoismo differe do espiritualismo em que, admitündo um principio de acção longinquamente distincto da
matéria, declara este principio absolutamente inseparável da
matéria, identificada com ella, si bem seja igualmente impossível achar em todo o universo um ser vivo ou pensamento
cujas propriedades não estejam ligadas á matéria, ou uma

parte da matéria, na qual se não ache, em algum gráo—
alguma couza que ia f orça e a vida.»
Entre a vida e a morte não existe a menor differença,
ha apenas transformações; entre a matéria e o movimento ha
somente mudança de fôrma, pois movimento é fluidificacãode
matéria, como matéria crystalização de movimento.
O orgânico resulta e é um aperfeiçoamento do CHAMADO
INORGÂNICO.
O hylozoismo espiritualista vem evidenciar todas estas
questões, animando, vitalisando c movendo toda a cadeia
intcrmina ontologica, chegando até ao monismo espiritual.
A tendência traçada, mais especialmente no século transacto, do unitarismo na sciencia, da unidade de forças, do monismo, tendência que illumina investigações do passado e
projecta-se para o futuro, fez sentir com nitidez que o hylozoismo quando afirmava ser a vida « immanente nas couzas,
diffuza no universo» não dizia tudo.
A confluência das diversas escolas, os trabalhos das gerações, as investigações de Kant, llcgel, Fichte, Schelling,
Zõellner, Wallace, Croockes, Aksakoff, Noiré, Richet, Flammarion, Figuier, Morselli, Lombroso, etc., etc., arrastam-nos
á proclamar o subjectivismo e a fazer das forças espirituaes
— a fonte máxima da energia vital e cósmica.
Dirigimo-nos aos que se acham em dia com o desdobrar
dos conhecimentos scientificos; pouco nos interessa o olhar
zombeteiro dos scientistas alheios á evolução intellectual que
passa, passa para deixar gravado o seu triumpho extraordinário .
« A explicação hylozoista foi a primeira que se apresentou
ao espirito daquelles que começaram a reflectir. Na Grécia
a theoria jonica, de Thales, de Heraclito são concepções em
que um principio itnico por sua vez, matéria e fôrma, evolúe,
se transforma e se metamorphosea de maneira a fazer apparecer successivamente todos os modos da intelligencia.
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« Entre os modernos — o pae da Lógica inductiva,—
Bacon, se inspira no hylozoismo.»
E' conhecidissirao o modo de philosophar do grande
Spinosa, sentir que nada mais é que a aflirmação do hylozoismo espiritualista moderno.
Deste philosopho é a phrasc admirável que se repete, a
cada passo : « Omnia quctnvis diversis gradibus animata sunt».
Leibnitz afflrraou:
«A vitla e o pensamento são inseparáveis da Matéria.»
Do que graphamos deduz-se que seguimos em todo este
livro uma linha de conducta intellectual;— hylozoista espiritualista damos a máxima importância ao espirito no desenvolvimento do conhecimento.
Neste explicar c em nossa concepção philosophica estão
bem viziveis o monismo, a evolução e o transformismo.
Não é possível limitar o conhecimento e seria o caso de
dizer :
«Lê monde est petit et l' esprit est vaste », imitando uma
sentença litteraria e philosophica em outra parte exarada.

XIV

Conclusão
Aflírmou Napoleão sustentável philosophar quando disse
que a rhcctorica possuía uma única figura séria—a da repetição .
Poder-se-ia quasi, estender mais longe o dizer napoleonico, envolvendo-se na reiteração toda a autoridade provinda
da sciencia.
A lei da imitação é uma das leis básicas de Gabriel
Tarde; e imitar é reptir.
Ninguém porá em duvida o valor da suggestão, e esta
quantas vezes não decorre de uma proposição que se profere
c se proclama successivas vezes !
ITa factos que vibram, ecoam em nosso animo immediatamente, e, logo que apparecem fulgem ; outros, porém, carecem desuccessões, de reproducções.
Retoquemos, pois, certos problemas, determinadas theses
deste livro.
Sabemos, nada que nelle graphamos é novidade, comtudo ha cunhos individuaes, nossos.
Os capítulos, pelos seus títulos, são de amplitude vastíssima e dão margem a illustrações demoradas. Não, fizemos
assim. As syntheses são uma das tendências psychologicas
nossas.
Além do que fundimos o que escrevemos, do. inicio ao
termino desta obra, na belleza moral de seguras directrizes,
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coloridas pela lealdade philosophica da, escola a que nos filiamos.
Todas as theses apresentadas, todas as premissas estabelecidas, e tanto quanto possível nos foi, procurámos demonstral-as, evidenciai-as, dentro dos moldes de nosso sentir.
Isto salientará, á primeira vista, o espirito intelligente
que assimilando esta leitura queira nos fazer justiça.
E' deste modo que presumimos ter explicado, a não
deixar sombras de duvidas:
Ser a lógica uma sciencia, possuindo uma área muito
outra que não somente o estreito campo physiologico.
Não é. só a harmonia do pensamento que faz a lógica,
esta põe-se em alto relevo na eurythmia geral do universo,
na teleologia terrena ou extra tellurica.
Quem nos tiver lido verá que o nosso conceito desta
sciencia envolve-a totalmente, e que ella abraça todas as
manifestações scicntiflcas e ontologicas, indo do átomo ao
infinitamente grande.
Verá e comnosco sentirá que a lógica restricta á mente
humana é apenas uma faceta do grande todo, e não a traduz
integralmente.
Notará mais que o conceituar de Augusto Comte, para
quem era ella o concurso normal dos sentimentos, das imagens e dos signaes, para nos inspirar as concepções que
convém ás nossas necessidades moraes, intellcctuaes c physicas», ainda é âmbito pequeno para encerral-a completamente,
pois como ficou dicto, é a lógica a dynamica psychicafazendo vibrara evolução humana e cósmica.
Ha uma grande differença entre o expressar comteano
e o nosso: aquelle individualisa-a e tem-na como funcção; nós
seguimos caminho diverso, e corporificamol-a não só ás pessoas, como ás couzas.
Comte nega-lhe o direito de sciencia especialisada, por
precisarem delia todas as mais; nós reconhecendo palpitantemente este asserto, buscamos reivindicar este esbulho,
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mostrando v. g. que a ponderabilidade, a quantidade, o
movimento, a vida, a sociabilidade, o espirito, a força, etc.,
estão em toda a parte, e que nem por isto os estudos que se
occupam destas manifestações geraes deixam de fazer ou de
constituirem-se em sciencias particulares.
O conhecimento é um só sob modalidades diversas.
A critica que se nos possa ser feita, em nosso definir,
quando uzamos das palavras — dynamica psychica —, estabelecendo nós que tal synergia age, a trabalho do evoluir humano e cósmico, é sem cabimento.
Basta saber-se, como anteriormente exaramos, que o
mundo ontologico em todas as suas nuances, a nosso v6r,
e de accordo com o hylozoismo espiritualista, sente e
quer.
A nosso entender o homem originou-se do mineral,
aquelle c apenas mais psychico do que este.
Não ha, porém, solução de continuidade em a natureza.
Diz scientista francez: « não ha mais de cem mil annos
que a humanidade terrestre se desprendeu da chrysalida
animal; durante milhões de annos, durante a longa serie histórica dos períodos primário, secundário e terciario, não
havia na terra um único pensamento para apreciar esses
grandiosos espetáculos, um único olhar humano para contemplal-os. O progresso elevou lentamente as almas inferiores
das plantas e dos animaes; o homem é inteiramente recente
no planeta ».
Buscamos mostrar estes factos, já nos bazeando em autoridades, já na lógica dos próprios phenomenos, já em
reflexões nossas.
Tudo o que dissemos, poderão nos retrucar, já o foi feito
brilhantemente até em — escolas.
Não ha nisto demérito para nós, porquanto ofizemoscom
argumentos e palavras nossas, amoldando a sciencia que nos
occupa á esta soberba philosophia.
Não fomos um plngiador.
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Esclarecimentos nos poderão também pedir sobre a
questão monistica a qual unimos sempre ao hylozoismo. Dirnos-ão : hylozoismo já por si traduz systema de philosophia
dualista, em que se prende indissoluvelmente a vida á matéria,
como se unil-o ao espiritualismo e ensinar-se que este conjuncto é monista ? Neste caso ha, é certo, três factores: vida,
matéria e espirito ; mas é que os dois primeiros elementos que
se verificam c se acham espalhados em toda a natureza orgânica ou a chamada INORGÂNICA, intelligente e BRUTA, se
reduzem, em ultima analyse, á força espiritual; nesta reducçiío
do múltiplo á unidade vemos o que todos podem também
sentir — o monismo.
Tal questão tivemos como alvo em todo o desenrolar de
nosso esforço.
Onde achamos adsequatio rei et mentis, outros poderão
nada encontrar.
Em todas as multiplicadas manifestações do saber, do
numero aos agrupamentos de mundos, da dor ás sociedades
humanas, descobrimos ou queremos achar uma só energia,
um fio, um ponto de partida unitário e commum a todas.
Pensamos, outrosim, terem ficado nitidamente patentes os
conflictos tão debatidos do methodo e da comprehensão da
inducção e da deducção, e o modo claro pelo qual resolvemos.
Poderá parecer que a inducção com os seus processos
corporifique-se e faça ou seja objecto antagônico ao deductivismo.
Demorando-sc, porém, o nosso espirito pacientemente,
estudando-se a questão ha de se convir em que as operações, o
cortejo inductivista subordinam-se absolutamente ás nossas
vistas subjectivas geraes; e as execuções teem berço e nascimento em nosso mundo noumenal.
Desta arte a conclusão lógica é que a inducção nua é
insubsistente e inviável para explicar os factos ; seu alicerce
está na deducção, pois a generalização é tendência inevitável
do espirito. Nem existe facto isolado e único, senão série de
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phenomenos e elles são precedidos de nossas conjecturas,
quando não precedidos, taes conjecturas nascem simultaneamente com elles e os envolvem.
Entre inducção e deducção, é preciso repetir Nordau, ha
apenas um simples jogo de palavra.
Em toda a sensação ha, escreve Stuart Mill, 9/i° de inferencias. Isto eqüivale a ensinar que em toda a inducção, seja
qual for o sentido que se queira dar-lhe, ha muito mais de
deductivo.
E, se tudo é suggestão, se tudo é também subjectivo,
desapparece a partícula mínima de sensação de S. Mill, para
transformar-se o todo em exclusiva inferencia.
Quanto ao que estabelecemos sobre o syllogismo, pensamos não se poder nos contrariar vantajosamente. lia nclle
apenas uma série de proposições e só pôde ter a. f orça probante, que terão conseguintementc quaesquer proposições.
Ora, estas, como se sabe, são expressões verbaes do juízo, e
nas expressões, nos termos já se abraçam preconceitos.
De onde a força do syllogismo ? De seu emprego freqüente na mathematica ?!
A razão não procede. Será de suas conseqüências >
Não, estas podem ser falibilissimas, cm muitos os
casos.
Foi Ivan Turgenief, conforme escreve Sylvio Romero
nos seus Ensaios de Philosophia de Direito, quem disse:
« Na Rússia dois e dois são quatro, porém, com mais
brilho e altivez do que em qualquer outra parte. » Tal instabilidade de métrica quanto ao valor, ao brilho e altivez do
numero pôde se estender a quaesquer phenomenos e a
qualquer individualidade, assim como a qualquer localidade.
Aquillo que muito nos impressiona, pôde a terceiros impressionar pouco.
A conclusão, a conseqüência ou série destas que tiramos
de um facto, de uma proposição, de uma palavra podem ser
antogxraicos ao concluir de outros.
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O syllogismo como meio de argumentação única é pallido demais.
Emprestam-lhe exagerado valor, os que elevam-no a
altura de prova irrecusável e peremptória.
Logicistas eméritos ha que classificam de—petilioprincipii. A' luz do raciocínio provámos que os próprios princípios em que buscam fundamental-o, são insustentáveis.
Mas o condemnavel deste argumento está especialmente
na solemnidade de figuras, conceitos, regras com que os
antigos e seus adeptos actuaes ladeam-no, como se com taes
enfeites ou solemnidades lhe emprestassem valor lógico.
E nelle surgem até arcahismos, vocábulos medievicos e
bárbaros, arranjos e permutas incompatíveis com o andar
dos hodiernos tempos.
Este sentir acha-se baseado e argumentado por nós
quando tratámos desta particularidade do programma.
Dos sophismas demos precisa idéia do que delle formamos ; a matéria não offerece incerteza.
Protagoras, philosopho grego, cinco séculos antes de
Christo, foi corypheu, porta-voz de idéias elevadas, creou
escola a que denominaram — Sophistica, denominação deprimente e que se estendeu posteriormente a todo erro intencional .
Quanto á lógica nas sciencias poderíamos ter dado muito
outro desenvolvimento; tocamos levemente apenas em determinados pontos que se nos figuraram de preciso e necessário
destaque, e que, si para muitos não teem alta significação,
encerram pelo menos, a nosso entender, contendas, duvidas
que pediam esclarecimentos.
Si não solvemos taes questões ao sabor de todos, demos
todavia, o nosso parecer firmando em dados, para nós, irrecusáveis, terminantes.
A matéria é amplíssima, e si não a restringissimos teríamos que não encerral-a, pois não ha particularidade, nem
generalidade de sciencia, seja esta qual for, não ha nem
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proposição, nem manifestação de ordem alguma que não
tenha ou não busque ter sua razão de ser, que em certo
sentido é também sua lógica.
Symbolos, princípios, nomenclaturas, axiomas, formulas
densidades, movimentos, attrações, repulsões, leis diversas,
apreciações teem todas a synergia pliysica formando a evolução.
Quando tratámos da psychologia poderíamos ter analysado largamente a consciência, as sensações, a vontade, os estados intellectuaes, etc., isto, porém, seria fazer deste compêndio uma vasta encyclopedia. E conviria, a estarmos deaccordo com tal largueza de desenvolvimento, estudarmos outras
theses as quaes tinham igual direito a serem desdobradas.
No limite que estudamos a lógica nas sciencias, o fizemos com o máximo critério scientifico, ferindo especialmente
assumptos controversos, e que merecem realmente ser meditados pelos estudiosos.
Depois tratamos, é preciso lembrar, de um compêndio de
Lógica, e só podíamos ser resumido, synthetico e claro.
A critica, portanto, de restrições dadas ao campo que
perlustramos, é sem alcance e não nos ferirá jamais.
Tratando de sociologia, nos dirão, deveríamos pela approximação da matéria escrevermos também sobre as fôrmas
de governo ; do mesmo modo poderiam nos pedir, quando
tratamos da vontade, estudar o hypnotismo, a suggestão
etc.; ora, não ha duvida que quaesquer assumptos podem estar
dentro da lógica, mas isto seria então um nunca acabar.
Relativamente á moral affastamol-a, de accordo com o
pendor actual e com scienüstas de nota, do estudo das localizações cerebraes, physiologismo incompatível e incapaz de
medir nossa psyché.
Quanto á pychologia, reproduzimos idéias conhecidas de
Paul Ciibier, Wallace, e proselitos.
Sobre o nosso expressar attinente ás leis naturaes, não
ha paradoxos de nossa parte.
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Dissemos que ellas nada explicavam, e traduzimos sentir
alheio que muito nos caiou no espirito.
Em realidade assim nos parece que se dê; é certo que
a ellas nos apegamos, porém, não é menos cxacto que vão
ellas apenas confirmar a manifestação phenomenica, sem entrar na razão g-enetica dos factos.
Outra couza : muitas dellas tiveram e continuam a ter
contendores sérios.
E já hoje mio se admitte a lei da inércia, a theoria
atômica cedeu seu logar a dos ions, a celebre lei de Lavoisier—nada se crêa nem nada se perde em a natureza, tem
actualmente sua contraria—tudo se desmaterialisa ; a lei da
levitação dos corpos mostra que objcctos excessivamente pesados podem ser levantados no ar, sem intervenção terceira e humana ! A passagem da matéria atravez de matéria
e tantos outros factos naturaes, e explicáveis, revolveram,
revolucionaram a vetusta e octogenária presumpção de se
haver como intangíveis um conjuncto de princípios.
Não que não admitíamos as leis, não, explicamos como
satisfazendo ás necessidades actuaes e dentro de limites,
explicamol-as ao nosso modo.
I Ia uma these do prog-ramma que por circumstancias especiaes deixamol-a para uma nova publicação—a nova analytica.
Merecerá estudo á parte onde daremos com a nossa critica, sentir o de Hamilton, e o de Morg-an e adeptos. Fazemos comtudo, neste compêndio referencias á theoria sustentada pelos dois vultos cujos nomes acabamos de declinar.
Nossa exposição é, portanto, em todo este trabalho litterario, succinta; expomos os princípios mais geraes da
Lógica, orcittindo idéias secundarias; melhormente poderíamos affirmal-o que : este livro é a resultante, ou é breve
epitome de nosso concurso no ex-Gymnasio Nacional ou
no actual Externato Nacional Pedro II.
Como se poderá ver não nos demoveu o vaidoso intui- •
to de uma publicação sem directriz, nem o mesquinho
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snobismo scientifico nesta caminhada que acabamos de
fazer.
Sobretudo, havíamos assumido o compromisso moral,
perante collegas illustres, também candidatos ao alludido
concurso, em tertúlia animada, que—publicaríamos certa theses que calorosamente instruíamos com argumentos cerrados.
E ahi estão os Drs. Ovidio Alves Manaya e Manoel
Ribeiro de Almeida, Geonizio Curvello cie Mendonça para
attestar o que vimos grapliando nesta accidencia.
Poderão nos acoimar de partidarista do a priori, também o somos ; quantas vezes não está o cscriptor destas
linhas, como todos nós, com Kant quando a autorisada mentalidade allemã ensina:
<( Quando conhecemos os phcnomenos já o nosso eu
lhes emprestou, ou já lhes impoz condições pessoaes, subjectivas «, nuances e colorações intimas.
Só conhecemos a exterioridade das couzas, com todo
o seu esplendente e espalhafatoso cortejo de perspectivas,
mas entrar na intimidade dellas é, ou tem até hoje sido vedado á humanidade.
E nesta procura inaccessivel, inatingível ao espirito— o
eterno conflicto da sciencia !

LÓGICA
Ao distineto e primoroso poeta do "Livro de
Odette", Raul Barreto de Albuquerque Maranhão.
« En verité U n'y a pás do prose : 11 y a l'alphabet, et puis dês vers plu& ou motns serres,
plus ou moins diífus. Toutes lês fois qu'il y a effort
en style, il y a ve.rsification ».
S. MALLARMÍ.

I

Anciã da terra e da humanidade,
Flamma de sonho, luz de verdade,
Lucta de séculos, mysterio antigo,
Num enlevo, deixa sentir comtigo.,
Abysmo ingente do pensamento,
Não sei si és luz, si treva ou tormento I
No mar da idéia, mar de procella,
Branqueias como perdida vela...
Fulge teu alvo, teu alvo mata,
Verdade ou erro — prende, arrebata.
Tu incendeias com os teus clarões,
E dos granitos até os vulcões,
Ha lei de lógica, lei immortal,
Do astro ao homem e ao vegetal.
4229
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II

Mas, quantos, quantos, nesta procura
Te calcam, pisam, em pensamento,
Te arremessando na vaga escura
E no Maelstrom do entendimento
Se bem fluctues sobre as voragens
Que tudo levam, estonteantes,
Para illudires, como as miragens
Ligeiras, lindas e atordoantes.
III

Tu architectas todo o escudo humano
— Platão e Thales, Sócrates, Descartes,
— Sonhos de Bacon —, o spenceriano,
Toda a conquista de saber, das artes.
As illusões, a dor, prazer e encanto
São relações de um só fio tecidas :
O sorrir é irmão gêmeo do pranto,
— Morrer é accordar em outras vidas...
O canto, a flor, a rocha, a estrella, o verso
Tudo se prende a um fio só seguro;
Dahi a lucta eterna do universo
Buscando um x chrismado de futuro.
O futuro — pavor impenetrável,
Desfallecer nos faz no itinerário —
Foge a sciencia em meio do insondavel,
Caminho que deságua no Calvário !
Cantem Mozart, Beethoven ou Puccini,
Cantem Rostand, Bílac ou Castellar,
— Christo, em ternura, a humanidade ensine,
No todo estás soberba a scintillar.

IV

Chame-se lei ou fôrma ou quantidade
Ou movimento ao mundo que nos cerca,
Existe nelle Lógica — unidade '•
Nos soluços constantes do Oceano,
Na pallidez diaphana do espaço,
Como descrer de magestoso plano í
Alma de luz, ó alma da verdade,
E's um pharol mostrando as ordenadas
Leis e segredos —Deus da humanidade.
Por ti, que febre, que lutar constante !
Tu surprehendes, illuminas, vences
O escaphandrista do saber amante.
Se existe Lógica, do ion ao Todo,
Como não vel-a, nem sentil-a, como
Da luz á treva, do brilhante ao lodo í l ..
Tudo o que vive um pensamento encerra,
E lógica é pensar, julgar, sentir...
Dahi o seu vibrar n'alma da terra.
A vontade, uma força universa l ,
Da pedra á planta, ao coração, ao homem,
Prosegue, actúa, e transluz num ideal !
Sciencia, tempo e o poder do gênio,
As forças collossaes da Natureza
Cruzam-se em ti architectral proscênio !
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No rythmo do som, no verso da linguagem,
Na queda da cascata altiva da paisagem,
Dos astros ao covil, e em toda a parte de onde
Surgir o vicejar do verdadeiro á fronde,
Ha a lógica do Bem, do Bello, do Direito,
Sim, lógica sentindo universal conceito
De tudo o que palpita e tem amor e sente...
— Do plasma do planeta ao coração da gente.
|
Rio —maio, 1909.
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