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DISCURSO SOBRE O ESPÍRITO POSITIVO
Auguste Comte

Isidore Auguste Marie François Xavier Comte (Montpellier, 19

de janeiro de 1798 — Paris, 5 de setembro de 1857)

OBJETO DESTE DISCURSO

1. O conjunto dos conhecimentos astronômicos não deve mais ser consi-
derado isoladamente, como até aqui, mas constituir de ora avante apenas um dos
elementos indispensáveis do novo sistema indivisível de filosofia geral que hoje
atingiu finalmente sua verdadeira maturidade abstrata, depois de ter sido gradu-
almente preparado pelo concurso espontâneo dos grandes trabalhos científicos
dos três últimos séculos. Em virtude desta íntima conexidade, ainda pouco com-
preendida, a natureza e o destino deste Tratado não poderão ser devidamente
apreciados se este preâmbulo imprescindível não for consagrado sobretudo à
definição conveniente do verdadeiro e fundamental espírito desta filosofia, cuja
instalação universal deve ser, no fundo, o objetivo precípuo de semelhante ensi-
no. Como ela se distingue principalmente pela continua preponderância, a um
tempo lógica e científica, do ponto de vista histórico ou social, devo antes de
tudo, para melhor caracterizá-la, lembrar de modo sumário a grande lei que es-
tabeleci, em meu Sistema de Filosofia Positiva, sobre a evolução total da Huma-
nidade, lei à qual os nossos estudos astronômicos hão de recorrer com freqüên-
cia.

PARTE I - SUPERIORIDADE MENTAL DO ESPÍRITO POSITIVO

CAPÍTULO I

LEI DA EVOLUÇÃO INTELECTUAL DA HUMANIDADE OU LEI DOS
TRÊS ESTADOS

2. De acordo com esta doutrina fundamental, todas as nossas especula-
ções estão inevitavelmente sujeitas, assim no indivíduo como na espécie, a pas-
sar por três estados teóricos diferentes e sucessivos, que podem ser qualificados
pelas denominações habituais de teológico, metafísico e positivo, pelo menos
para aqueles que tiverem compreendido bem o seu verdadeiro sentido geral. O
primeiro estado, embora seja, a princípio, a todos os respeitos, indispensável
deve ser concebido sempre, de ora em diante, como puramente provisório e
preparatório; o segundo, que é, na realidade, apenas a modificação dissolvente
do anterior, não comporta mais que um simples destino transitório, para conduzir
gradualmente ao terceiro; é neste, único plenamente normal, que consiste, em
todos os. gêneros, o regime definitivo da razão humana.

I. Estado teológico ou fictício

3. No seu primeiro surto, necessariamente teológico, todas nossas espe-
culações manifestam de modo espontâneo uma predileção característica pelas
mais insolúveis questões, pelos assuntos mais radicalmente inacessíveis a qual-
quer investigação decisiva. O espírito humano, numa época em que está ainda
abaixo dos mais simples problemas científicos, por um contraste, que em nossos
dias deve parecer-nos à primeira vista inexplicável, mas que, no fundo, se acha
então em plena harmonia com a verdadeira situação inicial da nossa inteligência,
procura avidamente, e de maneira quase exclusiva, a origem de todas as coisas,
as causas essenciais, quer primárias, quer finais, dos diversos fenômenos que o
impressionam, e seu modo fundamental de produção, em uma palavra, os co-
nhecimentos absolutos. Esta necessidade primitiva se acha naturalmente satisfei-
ta tanto quanto o exige tal situação é mesmo, de fato, tanto quanto o possa
jamais ser, por nossa tendência inicial a transportar por toda a parte o tipo huma-
no, assimilando quaisquer fenômenos aos que nós mesmos produzimos, os quais,
por esta razão, começam a parecer-nos bastante conhecidos, em virtude da in-
tuição imediata que os acompanha. Para compreender bem o espírito puramente
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teológico, proveniente do desenvolvimento, cada vez mais sistemático, deste es-
tado primordial, cumpre não nos limitarmos a considerá-lo na sua última fase que
se consuma, à nossa vista, nas populações mais adiantadas, mas que está longe
de ser a mais característica: torna-se indispensável lançarmos uma vista de olhos
verdadeiramente filosófica sobre o conjunto de sua marcha natural, a fim de apre-
ciarmos sua identidade fundamental sob as três formas principais que lhe são
sucessivamente próprias.

4. A mais imediata e a mais pronunciada destas formas constitui o fetichismo
propriamente dito, que consiste sobretudo em atribuir a todos os corpos exteri-
ores uma vida essencialmente análoga à nossa, quase sempre, porém mais enér-
gica, em virtude de sua ação, de ordinário, mais poderosa. A adoração dos as-
tros caracteriza o grau mais elevado desta primeira fase teológica que, no come-
ço, quase não difere do estado mental a que atingem os animais superiores. Ain-
da que esta primeira forma de filosofia teológica se manifeste com evidência na
história intelectual de todas as nossas sociedades, ela já não domina diretamente
hoje senão na menos numerosa das três grandes raças que compõem a nossa
espécie.

5. Na sua segunda fase essencial, que constitui o verdadeiro politeísmo,
muitas vezes confundido pelos modernos com o estado precedente, o espírito
teológico representa claramente o livre predomínio especulativo da imaginação,
ao passo que até então o instinto e o sentimento tinham sobretudo prevalecido
nas teorias humanas. A filosofia inicial sofre nessa época a mais profunda trans-
formação, que o conjunto do seu destino real pode comportar, por isso que nela
a vida é enfim retirada dos objetos materiais, para ser misteriosamente transpor-
tada a diversos seres fictícios, habitualmente invisíveis, cuja intervenção ativa e
contínua se torna daí por diante a origem direta de todos os fenômenos exterio-
res e mesmo em seguida dos fenômenos humanos. E durante esta fase caracte-
rística, mal apreciada hoje, que convém principalmente estudar o espírito teoló-
gico, que nele se desenvolve com uma plenitude e uma homogeneidade impossí-
vel ulteriormente: esta época é, a todos os respeitos, a do seu maior ascendente,
ao mesmo tempo mental e social. A maioria de nossa espécie não saiu ainda de
semelhante estado, que persiste hoje na mais numerosa das três raças humanas,
no escol da raça negra e na parte menos avançada da branca.

6. Na terceira fase teológica, o monoteísmo propriamente dito dá começo
ao inevitável declínio da filosofia inicial. Esta, embora conserve por dilatado tem-
po grande influência social, contudo mais aparente ainda do que real, sofre desde

então rápido decréscimo intelectual, como conseqüência espontânea desta sim-
plificação característica pela qual a razão, unificando os deuses, restringe cada
vez mais o domínio anterior da imaginação e permite desenvolver gradualmente o
sentimento universal, ainda quase insignificante, da sujeição forçosa de todos os
fenômenos naturais a leis invariáveis. Sob formas mui diversas e até radicalmente
inconciliáveis, esta fase extrema do regime preliminar persiste ainda, com energia
muito desigual, na imensa maioria da raça branca; mas ainda que seja assim mais
fácil de ser observada, as próprias preocupações pessoais acarretam hoje um
obstáculo muito freqüente à sua judiciosa observação, por falta de uma compa-
ração suficientemente racional e justa com as duas fases precedentes.

7. Por mais imperfeita que possa parecer agora semelhante maneira de
filosofar, muito importa ligar de modo indissolúvel o estado atual do espírito hu-
mano ao conjunto dos seus estados anteriores, reconhecendo convenientemente
que ela devia ter sido, por muito tempo, tão indispensável como inevitável. Limi-
tando-nos aqui à simples apreciação intelectual, seria por certo supérfluo insistir
sobre a tendência involuntária que, mesmo hoje, nos arrasta todos às explica-
ções de pura essência teológica, logo que queremos penetrar diretamente o mis-
tério inacessível do modo fundamental de produção dos fenômenos, sobretudo
daqueles cujas leis reais ainda ignoramos. Os mais eminentes pensadores podem
então verificar a sua própria disposição natural para o mais ingênuo fetichismo,
quando esta ignorância se acha combinada momentaneamente com alguma pai-
xão pronunciada. Se, pois, todas as explicações teológicas, experimentaram cres-
cente e decisivo desuso entre os modernos ocidentais, isto aconteceu porque as
investigações misteriosas que elas visavam foram cada vez mais afastadas como
radicalmente inacessíveis à nossa inteligência, que se habituou pouco a pouco a
substitui-las de modo irrevogável por estudos mais eficazes e mais em harmonia
com as nossas verdadeiras necessidades. Mesmo na época em que o verdadeiro
espírito filosófico já tinha prevalecido em relação aos mais simples fenômenos e
em assunto tão fácil como a teoria elementar do choque, o memorável exemplo
de Malebranche lembrará sempre a necessidade de se recorrer à intervenção
direta e constante dos agentes sobrenaturais, todas as vezes que se procure re-
montar à causa primeira de qualquer acontecimento. Ora, por outro lado, tais
tentativas, por mais pueris que pareçam justamente hoje, constituíam sem dúvida
o início meio primitivo de provocar as especulações humanas e determinar o seu
progresso contínuo, libertando de modo espontâneo nossa inteligência do círculo
vicioso em que a princípio se acha necessariamente envolvida pela oposição
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radical de duas condições por igual imperiosas. Se, de fato, os modernos tiveram
de proclamar a impossibilidade de fundar qualquer teoria sólida a não ser sobre
um concurso suficiente de observações adequadas, não é menos incontestável
que o espírito humano não poderia jamais combinar, nem mesmo recolher, esses
materiais indispensáveis, sem ser continuamente dirigido por algumas idéias
especulativas previamente estabelecidas. Assim estas concepções primordiais só
podiam, é claro, resultar de uma filosofia que prescindisse, por sua natureza, de
qualquer preparo prolongado, sendo capaz, em uma palavra, de surgir esponta-
neamente, sob o impulso único de um instinto direto, por mais quiméricas que
devessem ser, além disso, especulações tão desprovidas de todo fundamento
real. Tal é o feliz privilégio dos princípios teológicos, sem os quais podemos
assegurar que a nossa inteligência não poderia nunca sair do seu torpor inicial; a
eles permitiram, dirigindo sua atividade especulativa, preparar gradualmente um
regime lógico melhor. Esta aptidão fundamental foi, além disto, poderosamente
secundada pela primitiva predileção do espírito humano pelas questões insolú-
veis, que atraíam sobretudo essa filosofia primitiva. Não podíamos avaliar nossas
forças mentais, e, por conseguinte, circunscrever judiciosamente o seu destino,
senão depois de exercitá-las suficientemente. Ora, este exercício indispensável
não podia ser desde logo determinado, sobretudo nas mais débeis faculdades da
nossa natureza, sem o enérgico estímulo inerente a tais estudos, nos quais tantas
inteligências mal cultivadas ainda persistem em procurar a mais pronta e a mais
completa solução das questões diretamente usuais. Para vencer suficientemente
nossa inércia nativa, foi mesmo preciso durante muito tempo recorrer às podero-
sas ilusões que tal filosofia suscitava espontaneamente sobre o poder quase inde-
finido do homem para modificar ao seu sabor um mundo então concebido como
feito para seu uso e que nenhuma grande lei podia ainda subtrair à arbitrária
supremacia das influências sobrenaturais. Há apenas três séculos que, no escol
da Humanidade, as esperanças astrológicas e alquímicas, último vestígio científi-
co desse espírito primitivo, deixaram na realidade de servir para o acúmulo diário
das observações correspondentes, como o indicaram respectivamente Kepler e
Berthollet.

8. O concurso decisivo destes diversos motivos intelectuais seria além dis-
so poderosamente fortalecido, se a natureza deste Tratado me permitisse assina-
lar aqui suficientemente a influência irresistível das altas necessidades sociais, que
apreciei como convinha na obra fundamental mencionada no início deste Discur-
so. Pode-se assim, desde logo, demonstrar em toda a sua plenitude como o

espírito teológico foi por muito tempo indispensável à constante combinação das
idéias morais e políticas, ainda mais especialmente do que a de todas as outras,
não só em virtude de sua complicação superior, mas também porque os fenôme-
nos correspondentes, primitivamente muito pouco pronunciados, só podiam ad-
quirir um desenvolvimento característico após o avanço muito prolongado da
civilização humana. É uma estranha inconseqüência, apenas desculpável pela ten-
dência cegamente crítica do nosso tempo, reconhecer a impossibilidade em que
se achavam os antigos de filosofar sobre os assuntos mais simples a não ser de
maneira teológica e, não obstante, desconhecer a insuperável necessidade que
tinham sobretudo os politeístas de adotar um regime análogo para as especula-
ções sociais Mas é preciso compreender, além disso, ainda que eu não o possa
demonstrar aqui, que esta filosofia inicial não foi menos indispensável ao desen-
volvimento preliminar de nossa sociabilidade do que ao de nossa inteligência,
quer para constituir primitivamente algumas doutrinas comuns, sem as quais o
laço social não teria podido adquirir nem extensão, nem consistência quer para
suscitar espontaneamente a única autoridade espiritual que poderia então surgir.

II. Estado metafísico ou abstrato

9. Por mais sumárias que tenham sido aqui estas explicações gerais sobre
a natureza provisória e o destino preparatório da única filosofia que convinha
realmente à infância da Humanidade, elas permitem contudo perceber sem difi-
culdade que o regime teológico difere muito profundamente, sob todos os as-
pectos, do que veremos mais adiante corresponder à sua virilidade mental. Para
que passagem gradual de um a outro pudesse operar-se originariamente, assim
no indivíduo, como na espécie tornou-se indispensável o auxílio crescente de
uma espécie de filosofia intermediária essencialmente limitada a este ofício transi-
tório. Tal é a participação especial do espírito metafísico propriamente dito na
evolução fundamental da nossa inteligência, que, antipática a toda mudança re-
pentina, pode elevar-se assim, quase insensivelmente, do estado puramente teo-
lógico ao francamente positivo, se bem que, no fundo, esta situação equívoca se
aproxime muito mais do primeiro do que do último. As especulações dominantes
conservaram no estado metafísico o mesmo caráter essencial de tendência ordi-
nária para os conhecimentos absolutos: apenas a solução sofreu nele notável
transformação, própria a tornar mais fácil o surto das concepções positivas. Como
a Teologia, a Metafísica tenta de fato explicar sobretudo a natureza íntima dos
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seres, a origem e o destino de todas as coisas, o modo essencial de produção
dos fenômenos: mas, em vez de empregar para isso os agentes sobrenaturais
propriamente ditos, substitui-os cada vez mais por entidades ou abstrações per-
sonificadas, cujo uso, verdadeiramente característico, amiúde permitiu designá-
la sob a denominação de Ontologia. É facílimo observar hoje tal maneira de
filosofar que, preponderante ainda em relação aos fenômenos mais complicados,
oferece freqüentemente, mesmo nas teorias mais simples e menos atrasadas, tan-
tos traços apreciáveis de seu longo domínio.(1) A eficácia histórica destas enti-
dades resulta diretamente do seu caráter equívoco; porque, em cada um desses
seres metafísicos, inerentes ao corpo correspondente, sem se confundir com ele,
o espírito pode, à vontade, conforme esteja mais próximo ao estado teológico ou
do positivo, ver uma verdadeira emanação do poder sobrenatural ou uma sim-
ples denominação abstrata da fenômeno considerado. Não é mais então a pura
imaginação que domina e não é ainda a verdadeira observação; mas o raciocínio
adquire nessa fase grande extensão e prepara-se confusamente para o verdadei-
ro exercício científico Deve-se aliás notar que sua parte especulativa se acha, a
princípio, muito exagerada, em virtude desta obstinada tendência a argumentar
em vez de observar que, em todos os gêneros, caracteriza habitualmente o espí-
rito metafísico, mesmo em seus mais eminentes órgãos. Uma ordem de concep-
ções tão flexível, que não comporta absolutamente a consistência por tão longo
tempo peculiar ao sistema teológico, deve, além disso, atingir muito mais rapida-
mente a unidade correspondente, pela subordinação gradual das diversas enti-
dades particulares a uma única entidade geral, a Natureza, destinada a represen-
tar o fraco equivalente metafísico da vaga ligação universal dos fenômenos ope-
rada pelo monoteísmo.

10. Para compreendermos melhor, sobretudo em nossos dias, a eficácia
histórica de semelhante aparelho filosófico, importa reconhecer que, por sua na-
tureza, ele não é suscetível espontaneamente senão de uma simples atividade
crítica ou dissolvente, mesmo mental, e com mais forte razão social, sem poder
jamais organizar nada que lhe seja próprio. Radicalmente inconseqüente, este
espírito equívoco conserva todos os princípios fundamentais do sistema teológi-
co, tirando-lhe, porém, cada vez mais o vigor e a fixidez indispensáveis à sua
autoridade efetiva; é nesta alteração que consiste, de fato e a todos os respeitos,
sua principal utilidade passageira, que se manifesta quando o regime antigo, por
muito tempo progressivo, para o conjunto da evolução humana, atinge inevita-
velmente aquele grau de prolongamento abusivo que tende a perpetuar de modo

indefinido o estado de infância que ele dirigira antes com tanta felicidade. A
Metafísica é, pois, realmente, em essência, apenas uma espécie de teologia
enervada pouco e pouco por simplificações dissolventes, que lhe tiram esponta-
neamente o poder direto de impedir o desenvolvimento das concepções positi-
vas, conservando-lhe, contudo, a aptidão provisória para entreter um certo exer-
cido indispensável do espírito de generalização, até que este possa enfim receber
melhor alimento. Em virtude de seu caráter contraditório, o regime metafísico ou
ontológico acha-se sempre na inevitável alternativa de tender para uma vã res-
tauração do estado teológico a fim de satisfazer às condições de ordem, ou de
impelir a uma situação puramente negativa para escapar ao império opressivo da
Teologia. Esta oscilação necessária, que só se observa agora em relação às teo-
rias mais difíceis, existiu igualmente outrora a respeito mesmo das mais simples,
enquanto durou sua idade metafísica, em virtude da impotência orgânica sempre
peculiar a semelhante maneira de filosofar. Devemos sem temor assegurar que,
se a razão pública não a tivesse afastado desde muito tempo, no que concerne a
certas noções fundamentais, as dúvidas insensatas que ela suscitou, há vinte sé-
culos, sobre a existência dos corpos exteriores, subsistiriam ainda essencialmen-
te, porque na verdade ela nunca as dissipou por nenhum argumento decisivo. O
estado metafísico pode, pois, ser afinal encarado como uma espécie de doença
crônica naturalmente peculiar à nossa evolução mental, individual ou coletiva,
entre a infância e a virilidade.

11. Não remontando as especulações históricas quase nunca, entre os
modernos, além dos tempos politéicos o espírito metafísico deve parecer nelas
quase tão antigo como o próprio espírito teológico, pois que ele presidiu neces-
sariamente, ainda que de modo implícito, à transformação primitiva do fetichismo
em politeísmo, a fim de substituir desde logo a atividade puramente sobrenatural,
a qual, retirada assim de cada corpo particular, devia deixar ai, de modo espon-
tâneo, alguma entidade correspondente. Como, todavia, esta primeira evolução
teológica não pôde dar então lugar a nenhuma discussão real, a interferência
contínua do espírito ontológico só começou a tornar-se plenamente característi-
ca na revolução seguinte, que operou a transformação do politeísmo em
monoteísmo, da qual ele foi o órgão natural. Sua influência crescente devia pare-
cer orgânica a princípio, enquanto se achava subordinada ao impulso teológico,
mas sua natureza essencialmente dissolvente manifestou-se cada vez mais, quan-
do tentou estender gradualmente a simplificação da Teologia além mesmo do
monoteísmo vulgar, que constituía, sem nenhuma dúvida, a fase extrema real-
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mente possível da filosofia inicial. Foi assim que, durante os últimos cinco sécu-
los, o espírito metafísico secundou negativamente o. surto fundamental de nossa
civilização moderna, decompondo pouco a pouco o sistema teológico, que se
tornara enfim retrógrado ao terminar a Idade Média, em virtude de achar-se
essencialmente esgotada a eficácia social do regime monotéico. Infelizmente de-
pois de ter realizado, em cada gênero, esse oficio indispensável, mas passageiro,
a ação demasiado prolongada das concepções ontológicas tendeu sempre a im-
pedir igualmente qualquer outra organização real do sistema especulativo; de
sorte que o mais perigoso obstáculo à instalação final da genuína filosofia, resulta,
com efeito, hoje desse mesmo espírito que ainda se atribui muitas vezes o privi-
légio quase excluso das meditações filosóficas.

III. Estado positivo ou real

1o - Seu principal caráter: a lei da subordinação constante da imagi-

nação à observação

12. Esta longa sucessão de preâmbulos necessários conduz enfim nossa
inteligência, gradualmente emancipada, ao seu estado definitivo de positividade
racional, que deve ser caracterizado aqui de um modo mais especial do que os
dois estados preliminares. Tendo tais exercidos preparatórios mostrado espon-
taneamente a inanidade radical das explicações vagas e arbitrárias próprias à
filosofia inicial, quer teológica, quer metafísica, o espírito humano renuncia de ora
em diante às pesquisas absolutas, que só convinham à sua infância, e circunscre-
ve os seus esforços ao domínio desde então rapidamente progressivo, da verda-
deira observação, única base possível dos conhecimentos realmente acessíveis,
criteriosamente adaptados às nossas necessidades efetivas. A lógica especulativa
tinha até então consistido em raciocinar, de modo mais ou menos sutil, segundo
princípios confusos, que, não comportando nenhuma prova suficiente, suscita-
vam sempre debates sem resultado. Ela reconhece de ora em diante, como regra
fundamental, que toda proposição que não é estritamente redutível à simples
enunciação de um fato, particular ou geral, não nos pode oferecer nenhum senti-
do real e inteligível. Os princípios que ela emprega não passam em si mesmos de
verdadeiros fatos, apenas mais gerais e mais abstratos do que aqueles cuja liga-
ção devem formar. Qualquer que seja, aliás, o modo racional ou experimental,
de os descobrir, é sempre da sua conformidade, direta ou indireta, com os fenô-

menos observados que resulta exclusivamente sua eficácia científica. A pura ima-
ginação perde então de modo irrevogável a sua antiga supremacia mental e su-
bordina-se necessariamente à observação, de maneira a constituir um estado
lógico plenamente normal, sem deixar contudo de exercer, nas especulações
positivas, um papel tão capital como inesgotável, para criar ou aperfeiçoar os
meios de ligação, quer definitiva, quer provisória. Em uma palavra, a revolução
fundamental que caracteriza o estado viril de nossa inteligência consiste em subs-
tituir por toda a parte a inacessível determinação das causas propriamente ditas,
pela simples pesquisa das leis, isto é, das relações constantes que existem entre
os fenômenos observados. Quer se trate dos menores ou dos mais sublimes
efeitos, do choque e da gravidade, quer do pensamento e da moralidade, deles
não podemos conhecer realmente senão as diversas ligações mútuas próprias à
sua realização, sem nunca penetrar o mistério da sua produção.

2o - Natureza relativa do espírito positivo

13. Nossas especulações positivas devem não só confinar-se essencial-
mente, sob todos os aspectos, à apreciação sistemática dos fatos existentes,
renunciando a descobrir sua primeira origem e o seu destino final, mas importa
também ainda compreender que este estudo dos fenômenos não deve tornar-se
de qualquer modo absoluto, mas permanecer sempre relativo à nossa organiza-
ção e à nossa situação. Reconhecendo sob este duplo aspecto, como são imper-
feitos os nossos meios especulativos, vemos que, longe de podermos estudar
completamente qualquer existência efetiva, não poderemos sequer garantir a
possibilidade de conhecer, mesmo de modo muito superficial, todas as existênci-
as reais, das quais a maior parte talvez nos deva escapar totalmente. Se a perda
de um sentido importante basta para nos ocultar uma ordem inteira de fenôme-
nos naturais, é perfeitamente razoável pensar-se, reciprocamente, que a aquisi-
ção de um novo sentido nos descobriria uma classe de fatos dos quais não temos
agora nenhuma idéia, a não ser que acreditemos que a acuidade dos sentidos,
tão diferente entre os principais tipos de animalidade, se acha elevada em nosso
organismo no mais alto grau que possa exigir a exploração total do mundo exte-
rior, hipótese evidentemente gratuita e quase ridícula. Nenhuma ciência pode
manifestar melhor do que a Astronomia a natureza necessariamente relativa de
todos os nossos conhecimentos reais, pois não podendo realizar-se nela a inves-
tigação dos fenômenos senão através de um único sentido, muito fácil é serem aí
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apreciadas as conseqüências especulativas de sua supressão ou de sua simples
alteração. Nenhuma astronomia poderia existir numa espécie cega, por mais in-
teligente que a supuséssemos, nem mesmo se somente a atmosfera através da
qual observamos os corpos celestes permanecesse sempre e por toda a parte
nebulosa. Todo este Tratado há de oferecer-nos freqüentes ocasiões de apreci-
armos espontaneamente, da maneira menos equívoca, esta íntima dependência
em que o conjunto de nossas condições próprias, tanto interiores, quanto exter-
nas, mantém inevitavelmente cada um dos nossos estudos positivos.

14. Para bem caracterizar a natureza necessariamente relativa de todos os
nossos conhecimentos reais, importa reconhecer, além disso, do ponto de vista
mais filosófico, que, se quaisquer de nossas concepções devem ser consideradas
como outros tantos fenômenos humanos, tais fenômenos não são simplesmente
individuais, mas também e sobretudo, sociais, pois resultam, com efeito, de uma
evolução coletiva e contínua, cujos elementos e fases essencialmente se entrela-
çam. Se, pois, sob o primeiro aspecto, reconhecemos que nossas especulações
devem depender sempre das diversas condições essenciais de nossa existência
individual, cumpre igualmente admitir, sob o segundo, que não se acham menos
subordinadas ao conjunto da progressão social de modo a não poderem compor-
tar jamais a fixidez absoluta que os metafísicos supuseram. Ora, a lei geral do
movimento fundamental da Humanidade consiste, a este respeito, em que nossas
teorias tendem cada vez mais a representar exatamente os objetos exteriores de
nossas constantes investigações, sem que, contudo, a verdadeira constituição de
cada um deles possa, em caso algum, ser plenamente apreciada, pois a perfeição
científica deve restringir-se a aproximar-se desse limite ideal, tanto quanto o exijam
nossas diversas necessidades reais. Este segundo gênero de dependência, peculiar
às especulações positivas, manifesta-se tão claramente como o primeiro em todo o
curso dos estudos astronômicos, quando consideramos, por exemplo, a série de
noções cada vez mais satisfatórias, obtidas desde a origem da geometria celeste,
sobre a figura da Terra, sobre a forma das órbitas planetárias, etc. Assim, posto
que, de um lado, as doutrinas científicas sejam necessariamente de natureza bas-
tante móvel de modo a evitar qualquer pretensão ao absoluto, suas variações gra-
duais não apresentam, por outro lado, nenhum caráter arbitrário que possa motivar
um ceticismo ainda mais perigoso. Cada mudança sucessiva conserva, aliás, es-
pontaneamente, nas teorias correspondentes, uma aptidão indefinida para repre-
sentar os fenômenos que lhes serviram de base, pelo menos enquanto não haja
necessidade de nelas ultrapassar o grau primitivo de precisão real.

3o - Destino das leis positivas: previsão racional

15. Depois que se reconheceu unanimemente que a primeira condição
fundamental de toda especulação científica consiste em subordinar constante-
mente a imaginação à observação, uma viciosa interpretação induziu amiúde a
exagerado abuso desse grande princípio lógico, para fazer a ciência real degene-
rar em uma espécie de acúmulo estéril de fatos incoerentes, sem oferecer essen-
cialmente outro mérito senão o da exatidão parcial. Importa, pois, bem compre-
ender que o genuíno espírito positivo se acha tão afastado, no fundo, do empirismo
como do misticismo; é entre estas duas aberrações, igualmente funestas, que ele
deve caminhar: a necessidade de semelhante reserva contínua, tão difícil como
importante, bastaria, além disso, para verificar, de acordo com as nossas expli-
cações iniciais, quanto a verdadeira positividade deve ser maduramente prepa-
rada, e não pode, de forma alguma, convir ao estado nascente da Humanidade.
É nas leis dos fenômenos que consiste realmente a ciência, à qual os fatos propri-
amente ditos, por mais exatos e numerosos que sejam, só fornecem os materiais
indispensáveis. Ora, considerando o destino constante dessas leis, podemos di-
zer, sem nenhum exagero, que a verdadeira ciência, muito longe de ser formada
por simples observações, tende sempre a dispensar, tanto quanto possível, a
exploração direta, substituindo-a pela previsão racional, que constitui, a todos os
respeitos, o principal caráter do espírito positivo, como o conjunto dos estudos
astronômicos no-lo mostrará claramente semelhante previsão, conseqüência ne-
cessária das relações constantes descobertas entre os fenômenos, jamais permi-
tirá confundir a ciência real com a vã erudição que acumula maquinalmente fatos
sem aspirar a deduzi-los uns dos outros. Este grande atributo de todas as nossas
sãs especulações importa tanto à sua utilidade efetiva como à sua própria digni-
dade; porque a exploração direta dos fenômenos ocorridos não seria suficiente
para permitir-nos modificar-lhes a realização, se não nos conduzisse a conveni-
entemente prevê-la. Assim, o genuíno espírito positivo consiste em ver para pre-
ver, em estudar o que é, a fim de concluir o que será, segundo o dogma geral da
invariabilidade das leis naturais.

4o - Extensão universal do dogma fundamental da invariabilidade

das leis naturais.

16. Este princípio fundamental de toda a filosofia positiva, que ainda está
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longe de ser suficientemente estendido ao conjunto dos fenômenos, vai-se tor-
nando, felizmente, desde três séculos, por tal forma familiar, que, em virtude de
hábitos absolutos anteriormente enraizados, se tem quase sempre desconhecido
até aqui a sua verdadeira origem, tentando-se pelo emprego de uma vã e confusa
argumentação metafísica representá-lo como uma espécie de noção inata, ou
pelo menos primitiva, quando certamente resultou de gradual e lenta indução, ao
mesmo tempo coletiva e individual. Nenhum motivo racional, independente de
qualquer exploração exterior, nos sugere de antemão a invariabilidade das rela-
ções físicas; pelo contrário, é incontestável que o espírito humano experimenta,
durante sua longa infância, um pendor muito vivo para desconhecê-la, mesmo
nos seres onde uma observação imparcial haveria de manifestá-la, se ele não
fosse então arrastado por sua tendência necessária a referir todos os aconteci-
mentos, especialmente os mais importantes, a vontades arbitrárias. Existem, sem
dúvida, em cada ordem de fenômenos, alguns bastante simples e bastante fami-
liares para que a sua observação espontânea tenha sugerido sempre o sentimen-
to confuso e incoerente de uma certa regularidade secundária de sorte que o
ponto de vista teológico não pôde nunca ser rigorosamente universal. Mas esta
convicção parcial e precária limita-se por muito tempo aos fenômenos menos
numerosos e mais subalternos, que ela não pode mesmo, de nenhum modo, pre-
servar então das freqüentes perturbações atribuídas à interferência preponde-
rante dos agentes sobrenaturais. O princípio da invariabilidade das leis naturais
só começou realmente a adquirir certa consistência filosófica quando os primei-
ros trabalhos verdadeiramente científicos puderam manifestar a sua exatidão es-
sencial relativamente a uma ordem inteira de grandes fenômenos, o que não po-
dia resultar, de maneira satisfatória, senão da fundação da astronomia matemáti-
ca, durante os últimos séculos do politeísmo. Em virtude desta introdução siste-
mática, este dogma fundamental tendeu, sem dúvida, a estender-se, por analo-
gia, a fenômenos mais complicados, antes mesmo de poderem suas leis próprias
ser de qualquer modo conhecidas. Mas, além da sua esterilidade efetiva, esta
vaga antecipação lógica tinha então muito pouca energia para resistir convenien-
temente à ativa supremacia mental que as ilusões teológico-metafísicas ainda
conservavam. Um primeiro esboço especial do estabelecimento das leis naturais
em relação a cada ordem principal de fenômenos tornou-se em seguida indis-
pensável para proporcionar a semelhante noção a força inabalável que começa a
apresentar nas ciências mais avançadas. Esta convicção não poderia tornar-se
mesmo bastante firme, enquanto tal elaboração não fosse de fato estendida a

todas as especulações fundamentais, pois a incerteza deixada pelas mais com-
plexas devia afetar, então, mais ou menos, cada uma das outras. Não se pode
desconhecer esta tenebrosa reação, mesmo hoje, quando, em virtude da igno-
rância ainda habitual relativa às leis sociológicas, o princípio da invariabilidade
das relações físicas se acha algumas vezes sujeito a graves aliterações até nos
estudos puramente matemáticos, nos quais vemos, por exemplo, preconizar-se
diariamente um pretenso cálculo das probabilidades, que supõe implicitamente a
ausência de toda lei real a respeito de certos acontecimentos, sobretudo quando
o homem neles intervém. Mas, quando essa universal extensão se acha conveni-
entemente esboçada, condição agora preenchida pelos espíritos mais avança-
dos, este grande principio filosófico adquire logo uma plenitude decisiva, ainda
que as leis efetivas da maior parte dos casos particulares devam ficar sempre
ignoradas; porque uma irresistível analogia aplica então previamente a todos os
fenômenos de cada ordem o que não foi verificado senão para alguns dentre
eles, contanto que tenham uma importância conveniente.
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CAPÍTULO II

DESTINO DO ESPÍRITO POSITIVO

17. Depois de haver considerado o espírito positivo relativamente aos
objetos exteriores de nossas especulações, cumpre acabar de caracterizá-lo,
apreciando também seu destino interior, para a satisfação contínua de nossas
próprias necessidades, quer sejam concernentes à vida contemplativa, quer à
vida ativa.

I. Constituição completa e estável da harmonia mental, individual e
coletiva: sendo tudo referido à Humanidade

18. Ainda que as necessidades puramente mentais sejam, sem dúvida, as
menos enérgicas de todas as inerentes à nossa natureza, sua existência direta e
permanente é contudo incontestável em todas as inteligências: elas constituem o
primeiro estimulo indispensável aos nossos diversos esforços filosóficos, muitas
vezes atribuídos especialmente aos impulsos práticos, que, na verdade, os de-
senvolvem muito, mas não os poderiam fazer surgir Estas exigências intelectuais,
relativas, como todas as outras, ao exercício regular das funções corresponden-
tes, reclamam sempre uma feliz combinação de estabilidade e de atividade, de
onde resultam as necessidades simultâneas de ordem e de progresso, ou de liga-
ção e extensão. Durante a longa infância da Humanidade, só as concepções
teológico-metafísicas podiam, conforme nossas explicações anteriores, satisfa-
zer provisoriamente a esta dupla condição fundamental, ainda que de modo ex-
tremamente imperfeito. Mas quando a razão humana se acha bastante amadurecida
para renunciar francamente às especulações inacessíveis e circunscrever com
sabedoria sua atividade ao domínio verdadeiramente apreciável por nossas fa-
culdades, a filosofia positiva proporciona-lhe, por certo, uma satisfação muito
mais completa, a todos os respeitos, e também mais real, destas duas necessida-
des elementares. Tal é evidentemente, com efeito, sob este novo aspecto, o des-
tino direto das leis que ela descobre sobre os diversos fenômenos e da previsão
racional delas inseparável. Em relação a cada ordem de fenômenos, tais leis
devem, a este respeito, ser distinguidas em duas modalidades, conforme ligam
por semelhança os que coexistem, ou por filiação os que se sucedem. Esta indis-
pensável distinção corresponde essencialmente, para o mundo exterior, à, que
ele sempre nos oferece espontaneamente entre os dois estados correlatos de

existência e de movimento; donde resulta, em toda ciência real, uma diferença
fundamental entre a apreciação estática e a apreciação dinâmica de qualquer
assunto. Os dois gêneros de relações contribuem igualmente para explicar os
fenômenos, e conduzem de modo semelhante a prevê-los, ainda que às leis de
harmonia pareçam a princípio destinadas sobretudo à explicação e as leis de
sucessão à previsão. Quer se trate, com efeito, de explicar ou de prever, tudo se
reduz sempre a ligar: toda ligação real, estática ou dinâmica, descoberta entre
dois fenômenos quaisquer, permite ao mesmo tempo explicá-las e prever um
pelo outro, porque a previsão científica, convém evidentemente ao presente, e
mesmo ao passado, assim como ao futuro, pois consiste sempre em conhecer
um fato independentemente de sua exploração direta, em virtude de suas rela-
ções com outros já conhecidos. Assim, por exemplo, a assimilação demonstra-
da, entre a gravitação celeste e a gravidade terrestre conduziu, em virtude das
variações pronunciadas da primeira, a prever as fracas variações da segunda,
que a observação imediata não podia descobrir suficientemente, ainda que as
tenha em seguida confirmado; assim também em sentido inverso, a correspon-
dência observada antigamente entre o período elementar das marés e o dia lunar
ficou explicada logo que se reconheceu ser em cada ponto a elevação das águas
resultante da passagem da lua pelo meridiano local. As nossas verdadeiras ne-
cessidades lógicas convergem, pois, essencialmente para este comum destino:
consolidar, tanto quanto possível, por nossas especulações sistemáticas, a unida-
de espontânea do nosso entendimento, estabelecendo a continuidade e a
homogeneidade de nossas diversas concepções e fazendo-nos achar de novo a
constância no meio da variedade, de modo a satisfazer igualmente às exigências
simultâneas da ordem e do progresso. Ora, é evidente que, sob este aspecto
fundamental, a filosofia positiva possui necessariamente, para os espíritos bem
preparados, uma aptidão muito superior à que jamais pôde oferecer a filosofia
teológico-metafísica. Considerando esta mesmo nos tempos do seu maior as-
cendente, tanto mental como social, isto é, no estado politéico, a unidade intelec-
tual achava-se então certamente constituída de maneira muito menos completa e
menos estável do que há de permitir em breve a universal preponderância do
espírito positivo, quando for habitualmente estendido às mais eminentes especu-
lações. Então, com efeito, reinará por toda a parte, sob diversos modos e em
diferentes graus, esta admirável constituição lógica, da qual só os estudos mais
simples nos podem dar hoje justa idéia, em que a ligação e a extensão, ambas
plenamente garantidas, se acham, ademais, espontaneamente solidárias. Este gran-
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de resultado filosófico não exige, aliás, outra condição necessária a não ser a
obrigação permanente de restringir todas as nossas especulações aos casos ver-
dadeiramente acessíveis, considerando estas relações reais, quer de semelhança,
quer de sucessão, como capazes apenas de constituir, para nós simples fatos
gerais, que cumpre procurar reduzir ao menor número possível, sem que o mis-
tério de sua produção jamais possa ser penetrado de modo algum, conforme o
caráter fundamental do espírito positivo. Mas se somente esta constância efetiva
das ligações naturais é, na realidade, apreciável por nós, também só ela basta
plenamente às nossas verdadeiras necessidades, quer de contemplação, quer de
direção.

19. Importa, contudo, reconhecer, em principio, que, sob o regime positi-
vo, a harmonia de nossas concepções se acha necessariamente limitada, até cer-
to ponto, pela obrigação fundamental de sua realidade, isto é, de uma suficiente
conformidade com tipos independentes de nós. Em seu cego instinto de ligação,
nossa inteligência aspira a poder quase sempre ligar entre si dois fenômenos
quaisquer, simultâneos ou sucessivos; mas o estudo do mundo exterior demons-
tra, ao contrário, que muitas dessas associações seriam puramente quiméricas, e
que uma multidão de acontecimentos se realiza continuamente sem nenhuma real
dependência mútua; de sorte que este pendor indispensável precisa, como ne-
nhum outro, ser regulado por sã apreciação geral. Habituado, durante muito tempo,
a uma espécie de unidade de doutrina, por mais vaga e ilusória que devesse ser,
sob o império das ficções teológicas e das entidades metafísicas, o espírito hu-
mano, passando para o estado positivo, tentou logo reduzir as diversas ordens
de fenômenos a uma lei comum. Mas todos os ensaios realizados durante os dois
últimos séculos, para obter unia explicação universal da natureza, apenas conse-
guiram desacreditar radicalmente tal empreendimento, de ora em diante abando-
nado às inteligências mal cultivadas. Uma judiciosa explicação do mundo exteri-
or o representou como sendo muito menos ligado do que o supõe e o deseja o
nosso entendimento, predisposto, por sua própria fraqueza, a multiplicar rela-
ções favoráveis e à sua marcha, e, sobretudo, ao seu repouso. Não somente as
seis categorias fundamentais que distinguiremos mais adiante entre os fenômenos
naturais, não poderiam ser todas certamente submetidas a uma única lei univer-
sal, como também podemos assegurar agora que a unidade de expl1cação, ain-
da procurada por tantos espíritos sérios em relação a cada uma delas, tomada à
parte, nos é finalmente interdita, mesmo neste domínio muito mais restrito. A
Astronomia fez nascer, sob este aspecto, esperanças demasiado empíricas, que

nunca se poderiam realizar para os fenômenos mais complicados, nem mesmo
quanto à Física propriamente dita, cujos cinco ramos principais ficarão sempre
distintos entre si, apesar de suas incontestáveis relações. Freqüentemente nos
achamos dispostos a exagerar muitos inconvenientes lógicos dessa dispersão
necessária, porque apreciamos mal as vantagens reais que apresenta a transfor-
mação das induções em deduções. Todavia cumpre reconhecer francamente esta
impossibilidade direta de reduzir tudo a uma única lei positiva como grave imper-
feição, conseqüência inevitável da condição humana, que nos força a aplicar uma
inteligência muito fraca a um universo complicadíssimo.

20. Mas esta incontestável necessidade, que importa reconhecer, a fim de
evitar vão desperdício de forças mentais, não impede de modo algum a ciência
real de comportar, sob outro aspecto, suficiente unidade filosófica, equivalente
às que a Teologia ou Metafísica constituíram passageiramente, e, aliás, muito
superior, tanto em estabilidade como em plenitude. Para perceber-lhe a possibi-
lidade e apreciar-lhe a natureza, é preciso recorrer, em primeiro lugar, à luminosa
distinção geral esboçada por Kant entre os dois pontos de vista objetivo e sub-
jetivo, peculiares a qualquer estudo. Considerada sob o primeiro aspecto, isto é,
quanto ao destino exterior das nossas teorias, como exata representação do
mundo real, nossa ciência não é, certamente, suscetível de plena sistematização,
em virtude da inevitável diversidade entre os fenômenos fundamentais. Neste
sentido não devemos procurar outra unidade senão a do método positivo enca-
rado em seu conjunto, sem pretender verdadeira unidade científica, mas somente
a homogeneidade e a convergência das diversas doutrinas. O mesmo não acon-
tece sob o outro aspecto, isto é, quanto à origem interior das teorias humanas,
encaradas como resultados naturais de nossa evolução mental, ao mesmo tempo
individual e coletiva, destinadas à satisfação normal de nossas próprias necessi-
dades, sejam físicas, intelectuais ou morais. Referidos assim, não ao universo,
mas ao homem, ou antes à Humanidade, nossos conhecimentos reais tendem, ao
revés, com evidente espontaneidade, para uma completa sistematização, tanto
científica como lógica. Não devemos mais então conceber, no fundo, senão uma
única ciência, a ciência humana, ou mais exatamente, social, da qual nossa exis-
tência constitui ao mesmo tempo o princípio e o fim, e na qual vem naturalmente
fundir-se o estudo racional do mundo exterior, sob o duplo titulo de elemento
necessário e de preâmbulo fundamental, igualmente indispensável quanto ao
método e quanto à doutrina, como explicarei mais adiante. É só assim que os
nossos conhecimentos positivos podem formar um verdadeiro sistema, de modo
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a oferecerem um caráter plenamente satisfatório. A própria Astronomia, ainda
que objetivamente mais perfeita do que os outros ramos da filosofia natural, em
razão da sua simplicidade superior, não é verdadeiramente tal senão sob este
aspecto humano, porque o conjunto deste Tratado fará sentir com clareza que
ela deveria, pelo contrário, ser julgada muito imperfeita se a referíssemos ao
universo e não ao homem; pois todos os nossos estudos reais são ai por força
limitados ao nosso mundo, que, entretanto, constitui apenas um elemento mínimo
do universo, cuja exploração nos é essencialmente interdita, Tal é, pois, a dispo-
sição geral que deve enfim. prevalecer na genuína filosofia positiva, não só quan-
to às teorias diretamente relativas ao homem e à sociedade, mas também em
relação às que concernem aos mais simples fenômenos, os mais afastados, em
aparência desta comum apreciação: conceber todas as nossas especulações como
produtos de nossa inteligência, destinados a satisfazer às nossas diversas neces-
sidades essenciais, sem se afastarem nunca do homem senão para melhor volta-
rem a ele, depois de haver sido feito o estudo dos outros fenômenos na medida
em que o seu conhecimento se torna indispensável, quer para desenvolver nos-
sas forças, quer para apreciar nossa natureza e nossa condição. Pode-se desde
então perceber como a noção preponderante da Humanidade deve necessaria-
mente constituir, no estado positivo, uma plena sistematização mental, pelo me-
nos equivalente à que afinal comportará a idade teológica com a grande concep-
ção de Deus, tão fracamente substituída em seguida, a este respeito, durante a
transição metafísica, pelo vago pensamento da Natureza.

21. Depois de haver caracterizado a aptidão espontânea do espírito posi-
tivo para estabelecer a unidade final do nosso entendimento, torna-se fácil com-
pletar esta explicação fundamental, estendendo-a do indivíduo à espécie. Esta
indispensável extensão era, até agora, essencialmente impossível aos filósofos
modernos, que, não tendo podido libertar-se assaz do estado metafísico, nunca
se colocaram no ponto de vista social, único suscetível contudo de uma plena
realidade, tanto científica como lógica, pois o homem não se desenvolve isolada-
mente, mas coletivamente. Afastando, como radicalmente estéril, ou antes mui-
tíssimo prejudicial, esta viciosa abstração de nossos psicólogos ou ideólogos, a
tendência sistemática que acabamos de apreciar no espírito positivo adquire en-
fim toda a sua importância, porque mostra nele o verdadeiro fundamento filosó-
fico da sociabilidade humana, tanto pelo menos quanto esta depende da inteli-
gência, cuja capital influência, ainda que de nenhum modo exclusiva, não poderia
ser ai constatada. É, de fato, o mesmo problema humano, com diversos graus de

dificuldade, quer se trate de constituir a unidade lógica de cada entendimento
isolado ou de estabelecer uma convergência duradoura entre entendimentos dis-
tintos, cujo número não poderia essencialmente influir senão sobre a rapidez da
operação. Também, em qualquer tempo, aquele que pôde tornar-se bastante
conseqüente adquiriu, por isso mesmo, a faculdade de reunir gradualmente os
outros, em virtude da semelhança fundamental de nossa espécie. A filosofia teo-
lógica não foi, durante a infância da Humanidade, a única própria para sistemati-
zar a sociedade senão por ser então a fonte exclusiva de certa harmonia mental.
Se, pois, ao espírito positivo passou irrevogavelmente, de ora avante, o privilégio
da coerência lógica, o que não pode, a sério, ser contestado, cumpre desde
então nele reconhecer também o único princípio efetivo desta grande comunhão
intelectual que se torna a base necessária de toda verdadeira associação huma-
na, quando convenientemente ligada às duas outras condições fundamentais uma
suficiente conformidade de sentimentos e uma certa convergência de interesses.
A deplorável situação filosófica do escol da Humanidade bastaria hoje para dis-
pensar, a este respeito, qualquer discussão, pois nele não se observa mais verda-
deira comunidade de opiniões senão sobre assuntos já reduzidos a teorias posi-
tivas, os quais, infelizmente, não são, antes muito pelo contrário, os mais impor-
tantes. Uma apreciação direta e especial, que seria deslocada aqui, faz, aliás,
perceber facilmente que só a filosofia positiva pode realizar a pouco e pouco este
nobre projeto de associação universal, que o catolicismo esboçou prematura-
mente na Idade Média, mas que era, no fundo, necessariamente incompatível,
como a experiência plenamente o demonstra, com a natureza teológica da sua
filosofia, a qual instituía uma coerência lógica muito fraca de modo a comportar
semelhante eficácia social.

II. Harmonia entre a ciência e a arte, entre a teoria positiva e a
prática.

22. Achando-se assaz e definitivamente caracterizada a aptidão funda-
mental do espírito positivo em relação à vida especulativa, só nos resta apreciá-
la também em relação à vida ativa, que, sem poder mostrar nele nenhuma propri-
edade verdadeiramente nova, manifesta, de maneira muito mais completa e so-
bretudo mais decisiva, o conjunto dos atributos que lhe temos reconhecido. Ain-
da que as concepções teológicas tenham sido, mesmo sob este aspecto, por
muito tempo necessárias a fim de despertar e sustentar o ardor do homem pela
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esperança indireta de uma espécie de império ilimitado, foi, entretanto, a este
respeito que o espírito humano testemunhou primeiro sua predileção final pelos
conhecimentos reais. E, com efeito, sobretudo como base racional da ação da
Humanidade sobre o mundo exterior que o estudo positivo da natureza começa
hoje a ser universalmente estimado, Nada é mais criterioso, no fundo, do que
este julgamento vulgar e espontâneo; porque tal destino, quando conveniente-
mente apreciado, lembra necessariamente, num resumo muito feliz, todos os gran-
des caracteres do verdadeiro espírito filosófico, não só quanto à racionalidade,
mas também quanto à positividade. A ordem natural que resulta, em cada práti-
co, do conjunto das leis dos fenômenos correspondentes, deve evidentemente
ser-nos primeiro bem conhecida para que possamos ou modificá-la para nossa
vantagem, ou, pelo menos, adaptar-lhe nossa conduta, se for de todo impossível
intervirmos nela, como se dá em relação aos acontecimentos celestes. Tal aplica-
ção é especialmente própria para tornar familiarmente apreciável a previsão raci-
onal que vimos constituir, sob todos os aspectos, o principal caráter da verdadei-
ra ciência, porque a pura erudição, onde os conhecimentos, reais mas incoeren-
tes, consistem em fatos e não em leis, não podia evidentemente, bastar para
dirigir nossa atividade: seria supérfluo insistir aqui sobre uma explicação tão pou-
co contestável. É verdade que a exorbitante preponderância concedida agora
aos interesses materiais conduziu demasiadas vezes o homem a compreender
esta ligação necessária de modo a comprometer gravemente o futuro da ciência,
pois tendeu a reduzir as especulações positivas somente às pesquisas de utilida-
de imediata. Mas esta cega disposição resulta apenas da maneira falsa e estreita
de conceber a grande relação entre a ciência e a arte, por não terem uma e outra
sido apreciadas com bastante profundeza. O estudo da Astronomia é o mais
próprio de todos para corrigir semelhante tendência, seja porque sua simplicida-
de superior permite perceber melhor seu conjunto, seja em virtude da esponta-
neidade mais íntima das aplicações correspondentes que, há vinte séculos, se
acham aí evidentemente ligadas às mais sublimes especulações, como este Trata-
do o fará claramente compreender. Mas importa sobretudo reconhecer bem, a
este respeito, que a relação fundamental entre a ciência e a arte não pôde até
agora ser convenientemente concebida, mesmo pelos melhores espíritos, o que é
uma conseqüência necessária da extensão insuficiente da filosofia natural, que
permanece ainda estranha às pesquisas mais importantes e mais difíceis, as que
concernem diretamente à sociedade humana. Com efeito, a concepção racional
da ação do homem sobre a natureza ficou assim essencialmente limitada ao mun-

do inorgânico, de onde resultaria uma excitação científica demasiado imperfeita.
Quando esta imensa lacuna tiver sido suficientemente preenchida, como começa
a sê-lo hoje, poder-se-á sentir a importância fundamental deste grande destino
prático para estimular habitualmente, e muitas vezes mesmo para dirigir melhor
as mais eminentes especulações, sob a única condição normal de uma constante
positividade. E, de fato, a arte não será mais então unicamente geométrica, me-
cânica ou química, etc., mas também, e sobretudo, política e moral, devendo a
principal ação exercida pela Humanidade consistir, sob todos os aspectos, no
melhoramento contínuo da sua própria natureza, individual ou coletiva, entre os
limites que o conjunto das leis reais indica, como em qualquer outro caso. Quan-
do esta solidariedade espontânea da ciência com a arte puder ser assim conveni-
entemente organizada, não se pode duvidar que, muito longe de tender a restrin-
gir de qualquer modo as sãs especulações filosóficas, ela lhes designará, ao con-
trário, um destino final muito superior ao seu alcance efetivo, se se não tivesse
reconhecido previamente, como princípio geral, a impossibilidade de jamais tor-
nar a arte puramente racional, isto é, de elevar nossas previsões teóricas ao
verdadeiro nível de nossas necessidades práticas. Mesmo nas artes mais simples
e mais perfeitas, torna-se constantemente indispensável um desenvolvimento di-
reto e espontâneo, sem que as indicações científicas o possam, em caso algum,
substituir completamente. Por mais satisfatórias, por exemplo, que se tenham
tornado nossas previsões astronômicas, sua previsão é ainda, e será provavel-
mente sempre, inferior às nossas justas exigências práticas, como terei amiúde
ocasião de indicar.

23. Esta tendência espontânea para constituir diretamente uma inteira har-
monia entre a vida ativa e a especulativa deve ser considerada finalmente como o
privilégio mais feliz do espirito positivo, pois nenhuma outra das suas proprieda-
des pode manifestar-lhe tão bem o verdadeiro caráter e facilitar-lhe o ascenden-
te real. Nosso ardor especulativo acha-se assim sustentado, e mesmo dirigido,
por poderoso estímulo contínuo, sem o qual a inércia natural de nossa inteligência
a disporia muitas vezes a satisfazer suas fracas necessidades teóricas por expli-
cações fáceis, mas insuficientes, ao passo que o pensamento da ação final lembra
sempre a condição de conveniente previsão. Ao mesmo tempo este grande des-
tino prático completa e circunscreve, em cada caso, o preceito fundamental rela-
tivo ao descobrimento das leis naturais, tendendo a determinar, de acordo com
as exigências da aplicação, o grau de precisão e de extensão de nossa previdên-
cia racional, cuja exata medida não poderia, em geral, ser fixada de outro modo.
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Se, por um lado, a perfeição científica não pode ultrapassar esse limite, abaixo
do qual, ao contrário, há de realmente ficar sempre, por outro lado, se o transpu-
sesse, cairia logo numa apreciação demasiado minuciosa, não menos quimérica
do que estéril, que finalmente comprometeria mesmo todos os fundamentos da
verdadeira ciência, pois nossas leis não podem nunca representar os fenômenos
senão com uma certa aproximação, além da qual seria tão perigoso como inútil
levar nossas pesquisas. Quando esta relação fundamental da ciência com a arte
for convenientemente sistematizada, ela tenderá algumas vezes, sem dúvida, a
desacreditar tentativas teóricas cuja esterilidade radical seria incontestável; mas,
longe de oferecer qualquer inconveniente real, essa inevitável disposição se to-
mará desde então muito favorável aos nossos verdadeiros interesses especulativos,
impedindo o vão desperdício de nossas fracas forças mentais que resulta muito
freqüentemente hoje de cega especialização. Em sua evolução preliminar o espí-
rito positivo teve de apegar-se por toda a parte a quaisquer questões que se lhe
tornavam acessíveis, sem indagar muito de sua importância final, que resultava de
sua relação própria com um conjunto que, a princípio, não podia ser percebido.
Mas este instinto provisório sem o qual teria faltado muitas vezes o alimento
conveniente à ciência, deve acabar por subordinar-se habitualmente a uma justa
apreciação sistemática, logo que a plena madureza do estado positivo tiver per-
mitido perceber as verdadeiras relações de cada parte com o todo, de modo a
oferecer constantemente um largo destino às mais eminentes pesquisas, evitan-
do, entretanto, toda especulação pueril.

24. A propósito desta íntima harmonia entre a ciência e a arte, importa
enfim notar especialmente a feliz tendência que dela resulta para desenvolver e
consolidar o ascendente social da sã filosofia, como conseqüência espontânea
da preponderância crescente que a vida industrial obtém evidentemente na civi-
lização moderna. A filosofia teológica só podia realmente convir a essa fase ne-
cessária de sociabilidade preliminar, em que a atividade humana deve ser essen-
cialmente militar, a fim de preparar gradualmente uma associação normal e com-
pleta, a princípio impossível, conforme a teoria histórica que alhures estabeleci.
O politeísmo adaptava-se especialmente ao sistema de conquista da antigüidade
e o monoteísmo à organização defensiva da Idade Média. Fazendo prevalecer
cada vez mais a vida industrial, a sociabilidade moderna deve, pois, secundar
poderosamente a grande evolução mental que eleva hoje definitivamente nossa
inteligência do regime teológico ao positivo. Esta tendência diária e ativa ao me-
lhoramento prático da condição humana é necessariamente pouco compatível

com as preocupações religiosas, sempre relativas, sobretudo no monoteísmo, a
um destino muito diferente; mas, além disso, semelhante atividade é de natureza
a suscitar finalmente uma oposição universal, tão profunda como espontânea, a
toda filosofia teológica. Por um lado, com efeito, a vida industrial é, no fundo,
diretamente contrária a todo otimismo providencial, pois supõe necessariamente
que a ordem natural é tão imperfeita, que exige sempre a contínua intervenção
humana, ao passo que a Teologia não admite logicamente outro meio de modificá-
la a não ser apelando para o apoio sobrenatural. Em segundo lugar, esta oposi-
ção, inerente ao conjunto de nossas concepções industriais, se reproduz, conti-
nuamente, sob formas muito variadas, na realização especial de nossas opera-
ções, nas quais devemos encarar o mundo exterior, não como dirigido por quais-
quer vontades, mas como submetido a leis, suscetíveis de nos permitir uma sufi-
ciente previsão, sem a qual nossa atividade prática não comportaria nenhuma
base racional. Assim, a mesma correlação básica, que torna a vida industrial tão
favorável ao ascendente filosófico do espírito positivo, lhe imprime, sob outro
aspecto, uma tendência antiteológica, mais ou menos pronunciada, mas cedo ou
tarde inevitável, quaisquer que tenham sido os esforços contínuos da sabedoria
do sacerdócio para conter ou temperar o caráter antiindustrial da primitiva filo-
sofia, com a qual a vida guerreira era a única suficientemente conciliável. Tal é a
íntima solidariedade que faz todos os espíritos modernos, mesmo os mais gros-
seiros e os mais rebeldes, participarem involuntariamente, desde muito tempo,
da substituição gradativa da antiga filosofia teológica por uma filosofia plenamen-
te positiva, única suscetível, de ora em diante, de verdadeiro ascendente social.

III. Incompatibilidade final da ciência com a Teologia

25. Somos assim conduzidos a completar enfim a apreciação direta do
genuíno espírito filosófico por uma última explicação que,. embora sendo sobre-
tudo negativa, se torna, na realidade, indispensável hoje para acabar de caracte-
rizar suficientemente a natureza e as condições da grande renovação mental ago-
ra necessária ao escol da Humanidade, manifestando diretamente a incompatibi-
lidade final das concepções positivas com quaisquer opiniões teológicas, tanto
monotéicas como politéicas ou fetíchicas. As diversas considerações indicadas
neste Discurso já demonstraram implicitamente a impossibilidade de qualquer
conciliação duradoura entre as duas filosofias, seja quanto ao método ou quanto
à doutrina;, de modo que toda incerteza a este respeito pode ser, aqui facilmente
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dissipada. Sem dúvida a ciência e a Teologia não se acham a princípio em opo-
sição aberta, pois se não propõem as mesmas questões; e foi isto que permitiu
durante muito tempo o desenvolvimento parcial do espírito positivo, apesar do
ascendente geral do espírito teológico, e, mesmo, a muitos respeitos, sob a sua
tutela preliminar. Mas quando a positividade racional, limitada a princípio, às
humildes pesquisas ,matemáticas, que a Teologia tinha desdenhado especialmen-
te empreender, começou a estender-se ao estudo direto da natureza, sobretudo
pelas teorias astronômicas a colisão tornou-se inevitável, ainda que latente, em
virtude do contraste fundamental, ao mesmo tempo científico e lógico, desde
então progressivamente desenvolvido entre as duas ordens de idéias. Os moti-
vos lógicos em virtude dos quais a ciência se interdiz de modo radical os misteri-
osos problemas de que se ocupa essencialmente a Teologia, são de natureza a
desacreditar cedo ou tarde, entre os bons espíritos, especulações que não se
evitam senão por serem necessariamente inacessíveis à razão humana. Além dis-
so, a prudente reserva com que o espírito positivo procede, estudando pouco a
pouco assuntos muito fáceis, deve fazer apreciar indiretamente a louca temerida-
de do espírito teológico a respeito das mais difíceis questões. Todavia é especi-
almente pelas doutrinas que a. incompatibilidade das duas filosofias deve mani-
festar-se na maior parte das inteligências, muito pouco interessadas, de ordiná-
rio, nas simples dissidências de método, ainda que estas sejam, no fundo, as mais
graves, por serem a fonte necessária de todas as outras. Ora, sob este novo
aspecto, não se pode deixar de reconhecer a oposição radical das duas ordens
de concepções, onde os mesmos fenômenos são ora atribuídos a vontades dire-
toras, ora reduzidos a leis invariáveis. A imobilidade irregular, naturalmente pró-
pria a toda idéia de vontade, não pode de modo algum concordar com a cons-
tância das relações reais. Também à medida que as leis físicas foram conhecidas,
o império das vontades sobrenaturais achou-se cada vez mais restringido, sendo
sempre consagrado sobretudo aos fenômenos cujas leis permaneciam ignora-
das. Tal incompatibilidade torna-se diretamente evidente, quando se opõe a pre-
visão racional, que constitui o principal caráter da verdadeira ciência, à adivinha-
ção por meio da revelação especial, que a Teologia deve representar como o
único meio legítimo de conhecer o futuro. É verdade que o espírito positivo,
chegado à sua completa madureza, tende também a subordinar a própria vonta-
de a verdadeiras leis, cuja existência é, com efeito, tacitamente suposta pela
razão vulgar, pois os esforços práticos para modificar e prever as vontades hu-
manas não poderiam ter sem isto nenhum fundamento razoável. Mas semelhante

noção não conduz de modo algum a conciliar as duas maneiras opostas segundo
as quais a ciência e a Teologia concebem necessariamente a direção efetiva dos
diversos fenômenos. Tal previsão e a conduta que dela resulta exigem, de fato,
evidentemente um profundo conhecimento real do ser no seio do qual as vonta-
des se produzem. Ora, este fundamento preliminar só poderia provir de um ser
pelo menos igual, julgando assim por semelhança; não o podemos conceber da
parte de um inferior, e a contradição aumenta com a desigualdade de natureza.
Também a Teologia sempre repeliu a pretensão de penetrar de qualquer modo
os desígnios da Providência, assim como seria absurdo supor aos animais inferi-
ores a faculdade de prever as vontades do homem ou dos outros animais supe-
riores. É, contudo, a esta louca hipótese que seríamos necessariamente conduzi-
dos para afinal conciliar o espírito teológico com o positivo.

26. Historicamente considerada, a oposição radical destes dois espíritos,
existente em todas as fases essenciais da filosofia inicial, é em geral há muito
admitida relativamente àquelas fases que as populações mais avançadas transpu-
seram completamente. É mesmo certo que, a respeito delas, se exagera muito tal
incompatibilidade em conseqüência do desdém absoluto que nossos hábitos
monotéicos inspiram de modo cego para com os dois estados anteriores do
regime teológico. A sã filosofia, sempre obrigada a apreciar a maneira necessária
segundo a qual cada uma das grandes fases sucessivas da Humanidade efetiva-
mente concorreu para a nossa evolução fundamental, há de retificar cuidadosa-
mente estes injustos preconceitos, que dificultam toda verdadeira teoria históri-
ca. Mas, embora o politeísmo e mesmo o fetichismo, hajam, a princípio, secun-
dado realmente o surto espontâneo do espírito de observação, deve-se, entre-
tanto, reconhecer que não podiam ser verdadeiramente compatíveis com o sen-
timento gradual da invariabilidade das relações físicas, logo que tal sentimento
pôde adquirir certa consistência sistemática. Devemos assim conceber essa ine-
vitável oposição como a principal fonte secreta das diversas transformações que
sucessivamente decompuseram a filosofia teológica, reduzindo-a cada vez mais.
É aqui o lugar de completar, a este propósito, a indispensável explicação indicada
no começo deste Discurso, onde essa dissolução gradual foi especialmente atri-
buída ao espírito metafísico propriamente dito, que, no fundo, não podia ser
senão o simples órgão de tal dissolução e nunca o seu verdadeiro agente. Cum-
pre, com efeito, notar que o espírito positivo, em virtude da falta de generalidade
que devia caracterizar-lhe a lenta evolução parcial, não podia formular conveni-
entemente suas próprias tendências filosóficas, que apenas se tornaram sensíveis
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durante nossos últimos séculos. Dai resultou a necessidade especial da interven-
ção metafísica, única que podia sistematizar convenientemente a oposição es-
pontânea da ciência nascente à antiga Teologia. Mas, ainda que tal ofício tenha
feito exagerar muito a importância efetiva deste espírito transitório, é, contudo,
fácil reconhecer que só o progresso natural dos conhecimentos reais dava séria
consistência à sua ruidosa atividade. Esse progresso contínuo que, no fundo,
tinha determinado, antes, a transformação do fetichismo em politeísmo, consti-
tuiu, em seguida, sobretudo a fonte essencial da redução do politeísmo ao
monoteísmo. Como a colisão se operou principalmente pelas teorias astronômi-
cas, este Tratado me fornecerá a oportunidade de caracterizar o grau preciso de
seu desenvolvimento, ao qual cumpre atribuir, na realidade, a irrevogável deca-
dência mental do regime politéico, que havemos de reconhecer então ser
logicamente incompatível com a fundação decisiva da Astronomia Matemática
pela escola de Tales.

27. O estudo racional de semelhante oposição demonstra claramente que
ela não podia limitar-se à Teologia antiga e que teve de estender-se depois ao
próprio monoteísmo, embora a sua energia devesse decrescer com a sua neces-
sidade, à medida que o espírito teológico continuava a decair em virtude do
progresso espontâneo da ciência. Sem dúvida esta fase extrema da filosofia inici-
al era muito menos contrária do que as precedentes ao surto dos conhecimentos
reais, que nela não encontravam mais, a cada passo, a perigosa concorrência de
uma explicação sobrenatural especialmente formulada. Assim foi especialmente
sob este regime monotéico que se realizou a evolução preliminar do espírito po-
sitivo. Mas, por ser menos explícita e mais tardia; não era a incompatibilidade
finalmente menos inevitável, mesmo antes da época em que a nova filosofia se
tornaria bastante geral para tomar um caráter verdadeiramente orgânico e subs-
tituir, de modo irrevogável, a Teologia no seu ofício social, assim como no seu
destino mental. Como o conflito se deve operar ainda sobretudo pela Astrono-
mia, demonstrarei aqui, com precisão, qual foi a evolução mais avançada que
estendeu necessariamente sua oposição radical, antes limitada ao politeísmo pro-
priamente dito, até o mais simples monoteísmo: reconhecer-se-á então que essa
inevitável influência resultou do descobrimento do duplo movimento da Terra,
logo seguido da fundação da mecânica celeste. No estado presente da razão
humana, podemos, assegurar que o regime monotéico, por muito tempo favorá-
vel, aos primeiros progressos dos conhecimentos reais, entrava profundamente a
marcha sistemática que devem seguir de ora avante, impedindo adquira enfim a

crença fundamental na invariabilidade das leis físicas sua indispensável plenitude
filosófica. O pensamento contínuo de súbita e arbitrária perturbação na econo-
mia natural deve, na realidade, ficar sempre inseparável, pelo menos virtualmen-
te, de toda Teologia qualquer, mesmo atenuada tanto quanto possível. Sem tal
obstáculo, que não pode de fato desaparecer senão pelo completo desuso do
espírito teológico, o espetáculo diário da ordem real já teria determinado uma
adesão universal ao espírito fundamental da filosofia positiva.

28. Vários séculos antes do desenvolvimento científico permitir apreciar
diretamente esta oposição radical, a transição metafísica havia tentado, sob seu
secreto impulso, restringir, no próprio seio do monoteísmo, o ascendente da Te-
ologia, fazendo abstratamente prevalecer, no último período da Idade Média, a
célebre doutrina escolástica que sujeitou a ação efetiva do motor supremo a leis
invariáveis, que ele teria a princípio instituído, interdizendo-se jamais mudá-las.
Mas, esta espécie de transação espontânea entre o princípio teológico e o prin-
cípio positivo só comportava evidentemente uma existência passageira, própria a
facilitar mais o declínio contínuo de um e o triunfo gradual do outro. Seu império
estava mesmo limitado, em essência, aos espíritos cultos; porque, enquanto a fé
realmente subsistiu, o espírito popular teve de repelir sempre com energia uma
concepção que, no fundo, tendia a anular o poder providencial, condenando-o a
uma sublime inércia, que deixava toda a atividade habitual à grande entidade
metafísica — a Natureza, associada, assim, regularmente ao governo universal a
título de ministro obrigado e responsável, ao qual se devia dirigir dai por diante a
maior parte das queixas e dos votos. Vê-se que, sob todos os aspectos essenci-
ais, esta concepção se parece muito com a que a situação moderna fez cada vez
mais prevalecer relativamente à realeza constitucional; e esta analogia não é de
modo algum fortuita, pois o tipo teológico de fato forneceu a base racional do
tipo político. Esta doutrina contraditória, que arruína a eficácia social do princípio
teológico, sem consagrar o ascendente fundamental do princípio positivo, não
poderia corresponder a nenhum estado verdadeiramente normal e duradouro:
constitui somente o mais poderoso dos meios de transição próprios à última
tarefa necessária do espírito metafísico.

29. Enfim a inevitável incompatibilidade da ciência com a Teologia teve de
manifestar-se também sob outra forma geral, especialmente adaptada ao estado
monotéico, fazendo cada vez mais sobressair a profunda imperfeição da ordem
real, oposta assim ao imprescindível otimismo da providência. Este otimismo
deveu, sem dúvida, permanecer por muito tempo conciliável com o inicio espon-
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tâneo dos conhecimentos positivos, porque uma primeira análise da natureza
tinha de inspirar então, por toda a parte, ingênua admiração pelo modo por que
se realizavam os principais fenômenos constitutivos da ordem real. Mas essa
disposição inicial tende em seguida a desaparecer, não menos necessariamente,
à medida que o espírito positivo, adquirindo um caráter cada vez mais sistemáti-
co, substitui, pouco a pouco, o dogma das causas finais pelo princípio das con-
dições de existência, que oferece num grau mais alto, todas as propriedades
lógicas desse dogma, sem apresentar nenhum dos seus graves perigos científi-
cos. Deixam, então, os homens de admirar que a constituição dos seres naturais
se ache, em cada caso, disposta de maneira a permitir a realização de seus fenô-
menos efetivos. Ao estudar, com cuidado, essa inevitável harmonia, com o único
desígnio de a conhecer melhor, são logo notadas as profundas imperfeições que
apresenta, a todos os respeitos, a ordem real, quase sempre inferior em sabedo-
ria à economia artificial que a nossa fraca intervenção humana estabelece em seu
limitado campo. Como estes vícios naturais devem ser tanto maiores quanto mais
complicados são os fenômenos considerados, as indicações irrecusáveis que o
conjunto da Astronomia nos há de oferecer, sob este aspecto, bastarão para
fazer pressentir aqui como semelhante apreciação deve estender-se, com uma
nova energia filosófica, a todas as outras partes essenciais da verdadeira ciência.
Mas importa sobretudo compreender, em geral, a respeito de semelhante crítica,
que ela não tem apenas um destino passageiro, a título de meio antiteológico. Ela
liga-se, de maneira mais íntima e mais durável, ao espírito fundamental da filoso-
fia positiva, na relação geral entre a especulação e a ação. Se, por um lado,
nossa intervenção ativa e permanente repousa, antes de tudo, sobre o exato
conhecimento da economia natural, da qual nossa economia artificial deve cons-
tituir apenas, sob todos os aspectos, o melhoramento progressivo, não é menos
certo, por outro lado, que supomos assim a imperfeição necessária dessa ordem
espontânea, cuja modificação gradual constitui o fim de todos os nossos esfor-
ços diários, individuais ou coletivos. Abstraindo-se de qualquer crítica passagei-
ra, a justa apreciação dos diversos inconvenientes próprios à constituição efetiva
do mundo real deve, pois, ser concebida de ora avante como inerente ao conjun-
to da filosofia positiva, mesmo em relação aos casos inacessíveis aos nossos
fracos meios de aperfeiçoamento, a fim de conhecer melhor, quer nossa condi-
ção fundamental, quer o destino essencial de nossa continua atividade.

CAPÍTULO III

ATRIBUTOS CORRELATOS DO ESPÍRITO POSITIVO E DO BOM-
SENSO

I. Da palavra positivo: suas diversas acepções resumem os atribu-
tos do verdadeiro espírito filosófico

30. O concurso espontâneo das diversas considerações gerais indicadas
neste Discurso basta para caracterizar aqui, sob todos os aspectos principais, o
verdadeiro espírito filosófico, que, após lenta evolução preliminar, atinge hoje o
seu estado sistemático. Tendo em vista a evidente obrigação em que nos coloca-
mos de qualificá-lo habitualmente, daqui por diante, por uma denominação curta
e especial, tive de preferir aquela a que esta universal preparação atribuiu cada
vez mais, durante os três últimos séculos, a preciosa propriedade de resumir o
melhor possível o conjunto dos seus atributos fundamentais. Como todos os
termos vulgares elevados assim gradualmente à dignidade filosófica, a palavra
positivo oferece, em nossas línguas ocidentais, várias acepções distintas, mesmo
que se afaste o sentido grosseiro que lhe dão os espíritos mal cultivados. Impor-
ta, porém, notar aqui que todos esses diversos significados convêm igualmente à
nova filosofia geral, cujas diferentes qualidades características indicam
alternadamente: assim essa aparente, ambigüidade não oferecerá de agora em
diante nenhum inconveniente real. Convirá ver nisso, ao contrário, um dos princi-
pais exemplos dessa admirável condensação de fórmulas que, nas populações
avançadas, reuniu, sob uma única expressão usual, vários atributos distintos, quan-
do a razão pública chegou a reconhecer sua ligação permanente.

31. Considerada, em primeiro lugar, em sua acepção mais antiga e mais
comum, a palavra positivo designa o real em oposição ao quimérico: neste senti-
do, convém plenamente ao novo espírito filosófico, que fica assim caracterizado
pela sua constante consagração às indagações verdadeiramente acessíveis à nossa
inteligência, com a exclusão efetiva dos impenetráveis mistérios com que se ocu-
pava sobretudo a sua infância. Num segundo sentido muito próximo do prece-
dente, mas, entretanto, distinto, este termo fundamental indica o contraste entre o
útil e o ocioso: lembra então, em Filosofia, que o destino necessário de todas as
nossas sãs especulações é o melhoramento contínuo de nossa verdadeira condi-
ção individual e coletiva, e não a vã satisfação de uma curiosidade estéril. Con-
forme um terceiro significado usual, esta feliz expressão é empregada
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freqüentemente para qualificar a oposição entre a certeza e a indecisão: ela indi-
ca, assim, a capacidade característica de semelhante filosofia para constituir es-
pontaneamente a harmonia lógica no indivíduo e a comunhão espiritual na espé-
cie inteira, em lugar dessas dúvidas indefinidas e desses debates intermináveis
que o antigo regime mental devia suscitar. Uma quarta acepção ordinária, dema-
siadas vezes confundida com a precedente, consiste em opor o preciso ao vago:
este sentido lembra a tendência constante do verdadeiro espírito filosófico para
obter em toda a parte o grau de precisão compatível com a natureza dos fenô-
menos e conforme à exigência de nossas reais necessidades; ao passo que a
antiga maneira de filosofar conduzia necessariamente a opiniões vagas, por não
comportar a indispensável disciplina senão em virtude de contínua compressão,
apoiada na autoridade sobrenatural.

32. Cumpre enfim notar especialmente uma quinta aplicação menos usada
do que as outras, embora igualmente universal, quando se emprega o vocábulo
positivo como o contrário de negativo. Sob este aspecto ele indica uma das mais
eminentes propriedades da genuína filosofia moderna, mostrando-a destinada,
sobretudo por sua natureza, não a destruir, mas a organizar. Os quatro caracteres
gerais acima lembrados distinguem-na, ao mesmo tempo, de todos os modos
possíveis, quer teológicos, quer metafísicos, peculiares à filosofia inicial. Esta
última significação, que indica, além disso, a tendência contínua do novo espírito
filosófico, oferece hoje especial importância por caracterizar diretamente uma
das suas principais diferenças, não mais do espírito teológico que foi durante
muito tempo orgânico, mas do espírito metafísico propriamente dito, que nunca
pôde deixar de ser crítico. Qualquer que haja sido, com efeito, a ação dissolvente
da ciência real, esta influência foi sempre nela puramente indireta e secundária:
sua própria falta de sistematização impedia até aqui que fosse de outro modo, e
o grande ofício orgânico, que agora lhe cabe, se oporia, daqui por diante, a essa
atribuição acessória, que ele tende, aliás, a tornar supérflua. A sã filosofia afasta
radicalmente, é verdade, todas as questões necessariamente insolúveis; mas,
motivando-lhes a rejeição, evita negar qualquer coisa a seu respeito, o que seria
contraditório ao desuso sistemático pelo qual devem extinguir-se todas as opini-
ões que não são verdadeiramente suscetíveis de discussão. Sendo igualmente
indiferente a todas elas, e, por conseguinte, mais imparcial e tolerante em relação
a cada uma do que os seus opostos partidários, a sã filosofia aplica-se a apreci-
ar-lhes historicamente a influência respectiva, as condições de sua duração e os
motivos de sua decadência, sem jamais pronunciar qualquer negação absoluta,

mesmo quando se trata das doutrinas mais antipáticas ao estado presente da
razão humana entre as populações de escol. É assim que presta escrupulosa
justiça, não somente aos diversos sistemas de monoteísmo diferentes do que
expira hoje entre nós, mas também às crenças politéicas, ou mesmo fetíchicas,
referindo-as sempre às fases correspondentes da evolução fundamental. Sob o
aspecto dogmático, ela professa além disso que as concepções de nossa imagi-
nação, quando sua natureza as torna necessariamente inacessíveis a toda obser-
vação, não são mais desde então suscetíveis de negativa ou de afirmação verda-
deiramente decisivas. Ninguém, sem dúvida, jamais demonstrou logicamente a
inexistência de Apolo, de Minerva, etc., nem a das fadas orientais ou das várias
criações poéticas; o que de nenhum modo impediu o espírito humano de aban-
donar irrevogavelmente os dogmas antigos, quando deixaram enfim de convir ao
conjunto de sua situação.

33. O único caráter essencial do novo espírito filosófico que ainda não é
indicado pela palavra positivo consiste na sua tendência necessária a substituir
por toda a parte o absoluto pelo relativo. Mas este grande atributo, a um tempo
científico e lógico, é por tal forma inerente à natureza fundamental dos conheci-
mentos reais, que sua consideração geral não tardará a ligar-se intimamente aos
diversos aspectos que essa fórmula já combina, quando o moderno regime inte-
lectual, até aqui parcial e empírico, passar comumente ao estado sistemático. A
quinta acepção, que acabamos de apreciar, é especialmente própria para deter-
minar esta última condensação da nova linguagem filosófica, desde então plena-
mente constituída, conforme a afinidade evidente das duas propriedades. Con-
cebe-se, com efeito, que a natureza absoluta das antigas doutrinas, quer teológi-
cas, quer metafísicas, determinasse necessariamente cada uma delas a tornar-se
negativa em relação a todas as outras, sob pena de degenerar em ecletismo
absurdo. É, pelo contrário, em virtude de seu gênio relativo que a nova filosofia
pode apreciar sempre o valor próprio das teorias que lhes são mais opostas, sem
todavia fazer nunca qualquer vã concessão, suscetível de alterar a nitidez de suas
vistas ou a firmeza de suas decisões. Há, pois, na verdade, motivo para presu-
mir-se, de acordo com o conjunto de semelhante apreciação especial, que a
fórmula empregada aqui para qualificar habitualmente esta filosofia definitiva lem-
brará de ora em diante, a todos os bons espíritos, a inteira combinação efetiva de
suas diversas propriedades características.

II. Correlação espontânea, e depois sistemática, entre o espírito
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positivo e o bom senso universal

34. Quando se procura a origem fundamental de semelhante maneira de
filosofar, não se tarda a reconhecer que sua espontaneidade elementar coincide
realmente com os primeiros exercícios práticos da razão humana, porque o con-
junto das explicações dadas neste Discurso demonstra claramente que todos os
seus atributos principais são, no fundo, os mesmos que os do bom senso univer-
sal. Apesar do ascendente mental da mais grosseira Teologia, a conduta diária da
vida ativa suscitou sempre, em relação a cada ordem de fenômenos, certo esbo-
ço das leis naturais e das previsões correspondentes, em alguns casos particula-
res, que pareciam então apenas secundários ou excepcionais; ora, tais são, com
efeito, os germes necessários da positividade, que devia por muito tempo per-
manecer empírica antes de poder tornar-se racional. Muito importa compreen-
der que, sob todos os aspectos essenciais, o verdadeiro espírito filosófico con-
siste sobretudo na extensão sistemática do simples bom senso a todas as espe-
culações verdadeiramente acessíveis. Seu domínio é radicalmente idêntico, pois
as maiores questões da sã filosofia se referem por toda a parte aos fenômenos
mais vulgares, em relação aos quais os casos artificiais constituem apenas uma
preparação mais ou menos indispensável. São, de um e outro lado, o mesmo
ponto de partida experimental, o mesmo objetivo de ligar e prever, a mesma
preocupação contínua de realidade, a mesma intenção final de utilidade. Toda
sua diferença essencial consiste na generalidade sistemática de um, resultante de
sua abstração necessária, oposta à incoerente especialidade do outro, sempre
ocupado com o concreto.

35. Encarada sob o aspecto dogmático, esta conexidade fundamental re-
presenta a ciência propriamente dita como um simples prolongamento metódico
da sabedoria universal. Assim, muito longe de jamais pôr em dúvida o que esta
verdadeiramente decidiu, as sãs especulações filosóficas devem sempre tomar
de empréstimo à razão comum suas noções iniciais para fazê-las adquirir, por
uma elaboração sistemática, um grau de generalidade e de consistência que não
podiam espontaneamente obter. Durante o curso de uma tal elaboração o con-
trole permanente da sabedoria vulgar conserva, além disso, alta importância a
fim de evitar, tanto quanto possível, as diversas aberrações, por negligência ou
por ilusão, que muitas vezes suscita o estado contínuo de abstração indispensá-
vel à atividade filosófica. Apesar da sua afinidade necessária, o bom senso pro-
priamente dito deve preocupar-se sobretudo com a realidade e a utilidade, ao

passo que o espírito filosófico tende a apreciar mais a generalidade e a ligação,
de modo que sua dupla reação diária se torna por igual favorável a ambos, con-
solidando em cada um as qualidades fundamentais que nele se alterariam natural-
mente. Semelhante relação indica logo como são necessariamente ocas e esté-
reis as indagações especulativas, dirigidas, em qualquer assunto, para os primei-
ros princípios, que, devendo sempre emanar da sabedoria vulgar, não pertencem
nunca ao verdadeiro domínio da ciência, da qual constituem, ao revés, os funda-
mentos espontâneos e desde então indiscutíveis, o que corta pela raiz uma imen-
sidade de controvérsias ociosas ou perigosas, deixadas pelo antigo regime. Pode-
se igualmente sentir assim a profunda inanidade final de todos os estudos prelimi-
nares relativos à lógica abstrata, onde se trata de apreciar o verdadeiro método
filosófico, sem nenhuma aplicação a qualquer ordem de fenômenos. E, de fato,
os únicos princípios realmente gerais que, a este respeito, possamos estabelecer,
se reduzem necessariamente, como é fácil verificar nos mais célebres desses
aforismos, a algumas máximas incontestáveis, mas evidentes, tiradas da razão
comum e que verdadeiramente nada de essencial acrescentam às indicações que
resultam, em todos os bons espíritos, de simples exercício espontâneo. Quanto à
maneira de adaptar essas regras universais às diversas ordens de nossas especu-
lações positivas, o que constituiria a verdadeira dificuldade e a utilidade real de
tais preceitos lógicos, ela não poderia comportar sólida apreciação senão após
uma análise especial dos estudos correspondentes, de conformidade com a na-
tureza própria dos fenômenos considerados. A sã filosofia não separa, portanto,
nunca a Lógica da ciência, pois o método e a doutrina não podem ser bem
julgados, em cada caso, senão de acordo com as suas verdadeiras relações
mútuas: não é mais possível, no fundo, dar à Lógica, assim como à ciência, um
caráter universal através de concepções puramente abstratas, independentes de
todos os fenômenos determinados; as tentativas deste gênero indicam ainda a
secreta influência dó espírito absoluto inerente ao regime teológico-metafísico.

36. Considerada agora sob o aspecto histórico, esta íntima solidariedade
natural entre o gênio próprio da verdadeira filosofia e o simples bom senso uni-
versal mostra a origem espontânea do espírito positivo, que por toda a parte
resultou, com efeito, de uma reação especial da razão prática sobre a razão
teórica, cujo caráter inicial foi sendo assim aos poucos modificado. Mas não era
possível se operasse essa transformação gradual simultaneamente, sobretudo com
igual velocidade, nas diversas classes de especulações abstratas, todas primiti-
vamente teológicas, como já o reconhecemos. Este constante impulso concreto
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não podia fazer o espírito positivo penetrar nelas a não ser segundo uma ordem
determinada de acordo com a complicação crescente dos fenômenos, como
será diretamente explicado mais adiante A positividade abstrata, necessariamen-
te surgida nos mais simples estudos matemáticos, e propagada em seguida por
via de afinidade espontânea ou de imitação instintiva, não podia, pois, oferecer a
principio senão um caráter especial, e, mesmo, a muitos respeitos, empírico, que
devia por muito tempo dissimular, à maior parte dos seus promotores, quer sua
incompatibilidade inevitável com a filosofia inicial, quer, sobretudo, sua tendência
radical para fundar novo regime lógico. Seus progressos contínuos, sob o impul-
so crescente da razão vulgar, não podiam então determinar diretamente senão o
triunfo preliminar do espírito metafísico, destinado, por sua generalidade espon-
tânea, a servir-lhe de órgão filosófico durante os séculos decorridos entre a pre-
paração mental do monoteísmo e sua plena instalação social, após a qual, tendo
o regime ontológico obtido todo o ascendente que sua natureza comportava,
logo se tornou opressivo ao progresso científico, que ele havia até então secun-
dado. Também o espírito positivo só pôde suficientemente manifestar sua pró-
pria tendência filosófica quando foi enfim conduzido, por essa opressão, a lutar
especialmente contra o espírito metafísico, com o qual deverá parecer confundi-
do durante muito tempo. Por esta razão a primeira fundação sistemática da filo-
sofia positiva não poderia remontar à época anterior à memorável crise na qual o
conjunto do regime ontológico começou a sucumbir em todo o ocidente euro-
peu, sob o concurso espontâneo de dois admiráveis impulsos mentais, um, cien-
tífico, emanado de Kepler e Galileu, e outro, filosófico, devido a Bacon e Des-
cartes. A imperfeita unidade metafísica constituída no fim da Idade Média foi
desde então irrevogavelmente dissolvida, como a ontologia grega já destruíra
para sempre a grande unidade teológica, correspondente ao politeísmo. Depois
desta crise verdadeiramente decisiva, o espírito positivo, crescendo mais em dois
séculos, do que lhe fora possível durante toda a sua longa carreira anterior, não
permitiu mais outra unidade mental a não ser a que resultava do seu próprio
ascendente universal, pois cada novo domínio sucessivamente por ele adquirido
jamais podia retornar à Teologia ou à Metafísica, em virtude da consagracão
definitiva que essas aquisições crescentes achavam mais e mais na razão vulgar.
E só por tal sistematização que a sabedoria teórica concederá verdadeiramente à
sabedoria prática digno equivalente, em generalidade e em consistência, do ser-
viço fundamental que dela recebeu, em realidade e em eficácia, durante sua lenta
iniciação gradual; porque as noções positivas obtidas nos dois últimos séculos

são, a falar verdade, muito mais preciosas como materiais ulteriores de uma nova
filosofia geral do que por seu valor direto e especial, pois a maior parte delas
ainda não pôde adquirir seu caráter definitivo, nem científico, nem mesmo lógico.

37. O conjunto da nossa evolução mental, e sobretudo o grande movi-
mento realizado no ocidente europeu, desde Descartes, e Bacon, não deixam,
pois, de ora avante, outra saída possível senão a de constituir enfim, após tantos
preâmbulos necessários, o estado verdadeiramente normal da razão humana,
proporcionando ao espírito positivo a plenitude e a racionalidade que ainda lhe
faltam, de maneira a estabelecer, entre o gênio filosófico e o bom senso universal,
uma harmonia que até aqui não havia podido suficientemente existir. Ora, estu-
dando estas duas condições simultâneas, de complemento e de sistematização,
que a ciência real deve hoje preencher para elevar-se à dignidade de verdadeira
filosofia, não se tarda em reconhecer que finalmente coincidem. De um lado, com
efeito, a grande crise inicial da positividade moderna só deixou fora do movimen-
to científico propriamente dito as teorias morais e sociais, que ficaram desde
então em irracional insulamento, sob o estéril domínio do espírito teológico-
metafísico; era, pois, em trazê-las ao estado positivo que devia consistir, sobre-
tudo em nossos dias, a última prova do verdadeiro espírito filosófico, cuja exten-
são sucessiva a todos os outros fenômenos fundamentais já se achava bastante
esboçada. Mas, por outro lado, esta última expansão da filosofia natural tendia
espontaneamente a logo sistematizá-la, constituindo o único ponto de vista, quer
científico, quer lógico, que possa dominar o conjunto de nossas especulações
reais, sempre necessariamente redutíveis ao aspecto humano, isto é, social, único
suscetível de ativa universalidade. Tal é o duplo objetivo filosófico da elaboração
fundamental, ao mesmo tempo especial e geral, que ousei empreender na grande
obra indicada no começo deste Discurso: os mais eminentes pensadores con-
temporâneos julgam-na assim assaz realizada para já ter assentado as verdadei-
ras bases diretas da completa renovação mental projetada por Bacon e Descar-
tes, mas cuja execução decisiva estava reservada ao nosso século.
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