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PROLOGO 

 

Conhecendo as difficuldades com que lutam os principiantes no estudo da 

Philosophia, pela falta de um compendio manual que facilite a comprehensão da parte moral 

desta sciencia deliberei-me a escrever o presente livrinho, auxiliando-me na confecção delle 

com alguns dos mais habeis moralistas, cugindo-me á breves e claras respostas em fórma de 

dialogo, por haver entendido que este methodo obriga mais a memoria do alumno, que vê-se 

forçado a responder ás perguntas, que lhe faz o professor sem poder afastar-se do circulo das 

questões que lhes são propostas. 

Tendo leccionado philosophia na provincia da Bahia, durante dous annos, colhi a 

experiencia de que os meus discipulos muito se adiantaram na moral estudando as apostillas 

tiradas do compendio, que hora imprimo, e auxiliados pela leitura de alguns autores, como 

sejam Dugald-Stewart, Geruzez, Ponelle, Barbe e outros, que a meu ver devem ser 

consultados pelo estudante ao passo que elle se prepara nas explicações do professor. Foi esta 

uma das razões, que me induziram a publica-lo. 

O estudo das questões philosophicas, quer logicas, methaphisicas ou moraes depende 

de um certo methodo ou systema de definir as ideias com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

brevidade e clarêza, de saber coordenar os raciocinios, e, permitta-me a expressão, aguçar a 

faculdade de entender ao ponto de se poder dar o verdadeiro sentido racional ás proposições 

dos autores e bem conceber as palavras em relação aos pensamentos de que são fórmas 

externas: ora, é incontestavel, que o meio mais peremptorio para conseguir esse methodo é 

fazer com que o estudante antes de entrar nos assumptos mais complicados sujeite-se aos 

compendios de definições, onde as questões se acham predispostas com o fim de prepara-lo 

para os mais altos estudos. 

Foi esta a minha lenção. Peço aos meus leitores, que hajam de desculpar os erros que 

com abundancia formigam neste compendio; pois que só o dezêjo de ser util ao meu paiz, na 

razão das minhas débeis forças, demoveu-me a publica-lo. 

 

Maceió, 15 de Fevereiro de 1873. 

 

 

JULIO CEZAR LEAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

ILLM. E EXM. SR. DR. 

LUIZ ROMULO PERES DE MORENO. 

 

A amisade, o respeito e a gratidão demovem-me a ler a honra de dedicar a V. Exc. 

este pequeno fructo dos meus estudos philosophicos. 

Déve V. Exc. recebê-lo não como bajulação ao elevado cargo, que presentemente 

occupa nessa provincia; porque, mercê de Deus, nunca utilisei-me dos fracos recursos da 

minha razão em proveito de illegitimos sentimentos; mas sim como verdadeira homenagem 

rendida ao mérito real, á intelligencia e aos elavados sentimentos moraes de que é V. Exc. 

dotado. 

Prevaleço-me da opportunidade para assignar-me 

      De V. Exc. 

     Att.º Venr. e criado obrigado, 

 

      JULIO CEZAR LEAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PHILOSOPHIA MORAL 

 

CAPITULO I. 

 

DEFINIÇÕES DOS DIVERSOS SENTIMENTOS D’ALMA 

 

 Mestre. – O que significa a palavra definição? 

Discipulo. – A declaração bréve do ser de qualquer coisa. Também se definem as 

palavras; isto é, se declara com brevidade o sentido em que deve ser tomada uma palavra. 

M. – O que é definir? 

D. – Definir, em geral, é mostrar o que uma cousa é. 

M. – Bem. Agóra que sabeis o que é definir, dize-me o que entendeis pela palavra 

costume? 

D. – O uso mais ou menos permanente, que os desejos e a vontade dão aos nossos 

instinctos, e a liberdade ás faculdades da nossa alma. Outros entendem que os costumes são 

inclinações que nascem comnôsco, e que se desenvolvem por actos reiterados. 

M. – Como se distinguem os costumes? 

D. – Em bons ou máos, segundo são bons ou máos os nossos instinctos e appetites, e 

confórme a applicação que damos ás determinações da nossa liberdade. 

M. – Como classificáes mais os costumes? 

D. – Em naturaes ou instinctivos, voluntarios ou livres. 

M. – Quaes são os costumes naturaes? 

D. – São aquelles que nascem das inclinações ou tendencias proprias ás funções 

animaes: taes são os dos irracionaes e os das creanças. 
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M. – Quaes os livres? 

D. – Aquelles que nascendo muita vez do instincto natural, tornão-se em exercicios 

de uma livre resolução. 

M. – O que se chama instincto? 

D. – A sagacidade natural que nos faz procurar o que convén ao nosso appetite. 

M. – A excitação sensual que em nós géra o desêjo. 

M. – E o que é desêjo? 

D. – Essa ardencia da qual nasce o appetite e que sacrifica a vontade. 

M. – Como definis a vontade? 

D. – A capacidade natural d’alma, que nos faz prefeir uma cousa á outra. 

M. – Porque definistes a vontade – uma capacidade, e não – uma faculdade? Não 

seria mais acertado dizerdes que a vontade é o poder ou faculdade que tem a alma de 

determinar-se; isto é, de preferir uma cousa á outra? 

D. – Distinguimos a vontade em natural ou simples, e livre; e, por essa razão, 

apartamo-nos do parecer de alguns philosophos que em geral considérão a vontade como uma 

faculdade; porquanto, a definição que acabastes de apresentar, e que não podemos admittir, é 

a que propriamente reservamos para a vontade livre,
1
 deixando para a natural ou simples, que 

nos é commum com os irracionaes, aquella que demos de capacidade. 

M. – Dizei-me – que chamais – vontade natural? 

D. – A capacidade nativa d’alma, que nos faz preferir uma cousa á outra sem a 

intervenção da liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Falla-se da definição de vontade, em geral, como faculdade. 
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M. – E qual é a vontade livre? 

D. – E’ propriamente aquella que não é necessária; mas sim, que se submette ás 

deliberações do livre arbitrio. 

M. – Explicai-me, se podeis, qual a differença que existe entre estas duas especies de 

vontades? 

D. – A vontade natural ou simples é aquella que compete aos animaes sem razão, os 

quaes apresentão o phenomeno da preferencia, e todavia, não possuem a faculdade de 

livremente deixar uma cousa por outra; emquanto que a outra vontade, que é só do homem, 

escolhe pela comparação e acha-se com bastante poder para ceder o que havia escolhido, ou 

tomar o que havia cedido. 

M. – Podeis reduzir esta theoria a um facto ou exemplo? 

D. – Sim, e, para o que, tomaremos a vontade que nasce do appetite da fome. O 

carvallo ao qual fôr apresentado o milho e o capim despresará este por aquelle, e parecerá 

então ter feito uma escolha: entretanto, quem dirá que se elle quizesse teria feito o contrario? 

Ninguem; porquanto, todos concebem que este phenomeno de preferencia nasce mais 

depréssa de um natural appetite, que leva o animal instinctivamente a buscar aquelle objecto, 

do que de uma vontade livre que se possa captivar ás determinações do querer. 

M. – Bem. Tornemos aos appetites; dizei-me: Quantos são elles? 

D. – Tres, a saber: A fome, a sêde e o appetite chamado do sexo. Os dous primeiros 

são destinados á conservação do individuo, o terceiro a propagação da especie. 

M. – Não se poderá dizer propriamente, que nossos appetites são interesseiros ou 

egoistas? 

D. – Não: porque elles não nascem de um principio illegitimo de nossa alma, mas 

sim, de cert- 
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tas tendencias naturaes ao nosso corpo, as quaes tendencias procurão satisfazel-os a bem do 

mesmo corpo. Ou como diz Dagald Stewart: << Os appetites aspirão os seos objectos 

respectivos como aos seos objectos respectivos como ao seu unico e derradeiro fim; e 

igualmente, não podem ser interesseiros, porque devem ter obrado a vez primeira antes de 

toda a experiência do prazer que acompanha a sua satisfação. 

M. – Além dos appetites naturaes, não temos tambem os facticios? 

D. – Temos appetites factícios; taes são os do tabaco, do opio, dos licòres fortes, etc. 

Em geral, tudo o que excita o systema nervôso deixa após si uma certa languidez, que nos faz 

dezejar a satisfação da mesma irritação. 

M. – Devemos sempre satisfazer os nossos appetites? 

D. – Os naturaes, sempre; mas isto faremos com toda a moderação possível, para o 

que nos servirá de muito o instincto, o justo conhecimento do bem e do mal e a liberdade. Os 

facticios como não nascem directamente da nossa naturêsa, mas sim, dos nossos dezejos e 

paixões, muita vez tornão-se perniciósos e degenerão em vicios. 

M. – Como se differenão os appetites dos dezêjos? 

D. – Os appetites distinguem-se dos dezêjos pelas circumstancias seguintes: 1.ª Os 

dezêjos não nascem do côrpo; 2.ª Não obrão periódicamente e a intervallos certos, nem cessão 

depois de ter attingido um objecto paticular. 

M. – Qual a differença entre vontade livre e dezêjo? 

D. – A vontade livre é quem faz a personalidade. Dizemos: << Isto depende do nosso 

dezêjo. Porque o dezêjo não está em nós, não é subjectivo, existe no objecto que impressiona 

a nossa 
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sensibilidade, é objectivo. Muita vez não está em nossa vontade o termos um dezêjo, tanto 

que procuramos módos para o apartar de nós. 

M. – Como definis a liberdade? 

D. – A liberdade moral é a faculdade de determinarmo-nos, e de levarmos avante as 

nossas determinações. A liberdade natural é toda a que mostramos ter sem consciencia. Toda 

a vez que obrarmos e tivermos consciencia, teremos liberdade moral. 

M. – Que differença ha entre a vontade livre e a liberdade? 

D. – A vontade livre e a liberdade são ambas faculdades de determinarmo-nos; 

porém, a differença que ha entre uma intelligencia sufficiente para buscar a satisfação dos 

appetites, e uma intelligencia superior, capaz de elevar-se ao conhecimento da verdade e do 

bem, é a mesma que ha entre as determinações da vontade e as da liberdade. 

A vontade é alma empregando sua actividade para satisfazer seos appetites, e fugir o 

mal sensivel. A liberdade é alma determinando-se, mas sendo ella mesma quem dirige suas 

acções. As determinações da vontade livre ou do livre arbitrio são effeitos d’alma, 

reconhecendo-se ella mais ou menos superior aos appetites e instinctos. Nas primeiras, alma 

obra como instrumento de causas á que é sujeita, e ás quaes cégamente obedece; nas outras, 

ella é a verdadeira causa das suas acções, não obedéce aos instinctos e appetites, antes resiste-

lhes umas vezes, e outras vezes céde reconhecendo que podia resistir-lhes, segundo o apreço 

que quizesse dar aos motivos ou razões de obrar. 

M. – Que cousa é affecto? 

D. – E’ a propensão constante e habitual d’alma para alguem ou alguma cousa. Dos 

affectos classificados em bons ou máos, também nascem diversos sentimentos benévolos e 

malévolos. 
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M. – Quaes são estes sentimentos? 

D. – Dos malévolos temos: 

A ira, sentimento malévolo, que nos móve contra alguem que nos offendèo. 

O odio, sentimento malévolo que nos faz dezêjar o mal á alguem. 

A vingança, sentimento malévolo que nos faz dezêjar punir por nossas proprias máos 

o nosso malfeitôr. 

Preguiça, sentimento malévolo que falsamente nos mostra a felicidade em nos 

entregarmos ao descanço sem attendermos ás nossas obrigações. 

Luxuria, sentimento illegitimo que falçamente nos representa o bem no uzo de 

impurêzas. 

Gula, sentimento illegitimo que falsamente nos representa o bem no ùzo immoderado 

de comer e ber manjares exquisitos. 

Avarêza, sentimento illegitimo que falsamente nos representa o bem em amontoar 

riquezas sem gozar dellas; é este sentimento o mais poderoso obstaculo á reforma dos 

costumes e a regeneração do espirito publico. 

Ambição, sentimento illegitimo que falsamente nos representa o bem em tudo 

obetmos sem respeito aos direitos e justas pretenções dos mais. Em geral póde se dizer que 

todo o aváro é ambiciôso. 

Soberba, sentimento illegitimo que falsamente nos representa o mal em nossa 

correlação com alguem. 

Orgulho, affecto malévolo que falsamente faz com que nos consideremos superiores 

aos mais. O orgulhôso está para o soberbo assim como o ambiciôso para o aváro. 

Os benévolos são: 

Temperança, affecto benévolo que regula e modéra os nossos dezêjos e paixões. A 

temperança póde ser considerada como a salvaguarda e a conservadôra de todas as virtudes, 

diz o Snr. Suzzane. 
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Esta viturde se adquire pelo habito, pelos exemplos e por um conhecimento intimo da 

condição humana; é sempre o effeito de um bom natural que se satisfaz do pouco e faz com 

que alma conserve a calma e tranquilidade interior, o que é fundamentado de toda a 

felicidade. 

Prudencia, affecto benévolo, alma da justiça, da força e da temperança, que nos faz 

conhecer e praticar o que convém na ordem politica ou moral. 

Probidade, affecto benévolo que nos representa o bem em regularmos os nossos 

costumes fazendo-nos praticar o que é honesto. Esta palavra vem de prohibere, defender, 

porque a probidade não se occupa de outra cousa mais do que daquilo que é deffendido não só 

pela lei positiva como tambem pela natural. 

Bondade, affecto benévolo, que nos representa o bem em servirmos os nossos 

semelhantes. 

Compaixão, affecto benévolo que nos faz condoer dos males de alguem. 

Amisade, affecto benévolo que sentimos em favor de alguem. 

Modestia, affecto benévolo que nos representa o bem nos meios de o haver sem 

vangloria pessoal. 

Generosidade, affecto benévolo que nos representa o bem prestarmos mais do que 

eramos obrigados.   

Magnanimidade, affecto benévolo que nos representa o bem em prestarmos á algum 

apesar de nos ter offendido. 

Liberdade, affecto benévolo que nos representa o bem em uzarmos amplamente dos 

nossos prestimos, respeito aos daqueles que estão em nossas circumstancias. 

Benévolencia, sentimento que nos representa o bem em querermos que outrem seja 

feliz. 

Vergonha, affecto benévolo que nos abate ao sermos surprehendidos em algum acto 

reprovado e 
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estranhavel do que nós não queriamos que nos julgassem capaz. 

 Humanidade, affecto benévolo que nos representa o bem em prestarmos ao indigente 

por qualquer fórma, ou á quem quer que fôr. 

Amor externo, affecto benévolo que nos representa o bem em nos relacionarmos com 

alguem. 

Amor proprio, affecto benévolo pelo nosso bem estar, germen de virtudes no estado 

normal, e de vicios quando se degenéra ou desnatura: no segundo caso este sentimento póde 

ser tido como o primeiro degráo do orgulho. 

M. – Que differença ha entre os affectos e os dezêjos? 

D. – Os dezêjos nascem dos affectos. Os affectos vem a ser uma inclinação constante 

ou habitual para aquelles objectos que pódem preencher os fins instinctivos: o dezêjo é uma 

inclinação mais ou menos passageira, e que céssa pela determinação da vontade, pela ausencia 

do objecto ou pelo desaparecimento da idéia que o excita. 

M. – Qual a influencia dos nossos affectos no estudo da moral? 

D. – E’ immensa. Por meio do conhecimento circumstanciádo da natureza das leis e 

dos fins ou destinação dos nossos affectos benévolos e malévolos é que regulamos todos os 

nossos passos no cumprimento dos deveres. 

 

CAPITULO II. 

DEFINIÇÃO, DIVISÃO, UTILIDADE E NECESSIDADE  

DA MORAL. 

M. – Donde se deriva a palavra – moral? 

D. – Do latim – mores, que significa – costumes. Os Grêgos a chamarão – ethos 

(ethicar), que tem a mesma significação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     MORAL      15 

 

M. – Como definis a moral? 

D. – Consideramo-la como a sciencia que áperfeiçôa os nossos costumes, ou, como 

dizem outros, como a sciencia dos nossos deveres. Geruzez a considera como sciencia do 

dever e dos deveres. A alma distingue o bem e o mal, o justo do injusto e sente-se obrigada a 

praticar o bem e evitar o mal, esta obrigação é o dever. 

M. – O que chamais sciencia? 

D. – O conhecimento pleno e conscienciôso de verdadeiros raciocinios empregados 

para o descobrimento de alguma verdade. 

M. – Como se divide a philosophia moral? 

D. – A divisão melhor e mais generica que se pode fazer da moral é a que se tem 

feito de todas as sciencias, dividindo-a em duas partes, uma theórica e a outra pratica. Alguns 

moralistas, porém, ainda conservam a divisão da philosophia moral em psychologia moral, 

ontologia moral, logica moral e ethica ou moral especial. 

M. – Qual é a moral theorica? 

D. – E’ aquella que fórma o complexo das leis que nos prescreve a bôa razão. 

M. – E qual é a pratica? 

D. – E’ a que regula os exercicios da vontade livre e da liberdade pelos principios da 

racionalidade do eu. 

M. – O que entendeis por psychologia moral? 

D. – A sciencia que trata de dar melhor desenvolvimento aos principios naturaes da 

nossa alma. 

M. – Que cousa é ontologia moral? 

D. – E’ a sciencia que trata dos principios moraes, geraes e communs á todos os 

homens. 

M. – Qual é a logica moral? 

D. – E’ a que aperfeiçôa as faculdades da nossa intelligencia. 

M. – Admittis vós esta segunda divisão especial da philosophia moral? 
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D. – Não vejo razão para não admitti-la, porquanto a sciencia generica moral vem a 

abranger cada uma daquellas partes conforme ella tende a aperfeiçôar os principios natos de 

nossa alma, ou a indagar das inclinações que nos são communs, ou a dirigir os justos 

empregos das faculdades da nossa intelligencia.         

M. – Explicai melhor a vossa opinião. 

D. – Quer a psychologia moral, quer a ontologia, quer a logica consideradas como 

sciencias especiaes devem conter em si uma parte theorica e outra pratica; ora, estudar 

primeiramente a theoria da psychologia moral, depois a da ontologia e depois a da logica, vem 

a ser o mesmo que previa e genericamente comprehender todos estes principios, que se achão 

incluidos na parte theorica da divisão Geral acima citada. O mesmo podendo-se dizer acêrca 

das outras partes devemos concluir como evidente o ser admissivel uma tal divisão. 

M. – Entendeis que é util o estudo da moral? 

D. – Sim. A moral d’entre todas as sciencias é a que mais util se torna ao homem; é 

Ella quem aperfeiçôa os nossos instinctos, appetites, affectos, dezêjos, paixões e mais 

sentimentos d’alma; é ella quem regula a nossa vontade e aconselha a nossa liberdade ás 

justas volições e determinações; é ella quem dá um acertado desenvolvimento ás nossas 

disposições naturaes ajudando ou influindo sobre umas, e reprimindo ou extingindo outras, é 

ainda, finalmente, pelo estudo da moral que nos aproximamos da mais elevada classe de 

homens na sociedade, e nos fazemos estimados de nossos semelhantes, dirigindo por tal sorte 

a nossa perfeição de entidade á divina providencia do creador do universo. 

M. – Entendeis tambem que temos necessidade da moral? 

D. – Tanto quanto comprehendemos que sem ella seriamos os entes mais abjectos 

que tem Deus for- 
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mado; porquanto nos abaixariamos á classe, não debrutos, mas daquelles entes que, tendo 

recebido das máos do creador o mais licito de todos os presentes o lançassem para longe de si 

e se entregassem ás desordenadas leis das paixões e dos vicios, sem outro sentimento mais 

legitimo que o da sua immoralidade. Ainda mais, a necessidade da moral se nos apresenta 

quanto attendemos para a linda ordem que ella estabelece entre os homens fazendo com que 

elles reciprocamente se estimem. <<O homem sem moral, diz o Snr. Geruzez, é um navegante  

sóbre o vasto mar sem agulha, é um pavio sem pilôto e entregue ao voraginôso mar das 

paixões, ás tempestades dos appetites, não póde acabar senão por ser devorado por inimigos 

tão impetuósos e insaciaveis.>> 

M. – O que entendeis por faculdades moraes? 

D. – São certas disposições de nossa alma que nos fazem experimentar sentimentos 

conformes a ordem, e proprios a contribuir para a nossa felicidade e de nossos semelhantes. A 

estas faculdades moraes tem dado alguns moralistas o nome geral de affectos, porque dellas 

nascem toda a sorte de actos de justiça, humanidade, beneficencia, generosidade, paciencia, 

coragem, moderação, etc.; todos estes sentimentos, porém, são fundados no amôr á ordem. 

M. – Como entendeis esse amôr á ordem? 

D. – Amôr é ordem é um sentimento que nos leva a dezêjar cada cousa no lugar que 

lhe convém, attendendo o destino que a naturêza lhe dèo. O dogma fundamental deste 

sentimento é o não fazeres a outrem o que dezejas que te não facão. O meio mais seguro de 

conservar no homem este sentimento natural da ordem é offerecer-lhe sem cessar a descripção 

dos males que accumulão o orgulho, a ambição e a inveja sobre a cabeça daquelles que creem 

ser felizes na desordem e nas desgraças de outrem. Os exemplos domesticos, o habito de  
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cumprir deveres com regularidade, uma vida occupada em objectos uteis, facilmente inspirão 

amôr a ordem e fazem sentir as suas preciósas vantagens. 

 

CAPITULO III. 

DAS ACÇÕES E SUAS DIFERENÇAS 

 

M. – O que é acção? 

D. – Chama-se acção todo o movimento praticado por qualquer potencia; ou, como 

diz o Snr. Dugald Stewart, todo o exercicio de força ou actividade. 

M. – De quantos modos são as acções humanas? 

D. – As acções dos homens são de dous modos, umas são livres, outras necessarias, e 

ambas se distinguem em boas e más. 

M. – Quaes são as acções livres? 

D. – São aquellas que são dirigidas pela nossa liberdade, as quaes podemos praticar 

ou deixar de praticar. 

M. – Dai exemplo de uma acção livre. 

D. – A acção que resulta da determinação que nos damos de despresar o estudo de 

uma lição por um passeio ou devertimento gósa da distincção de acção livre; porquanto em 

nos reconhecemos a liberdade de praticarmos a acção contraria; bem podiamos não ter 

passeiado e aprendido a nossa lição. 

M. – Qual é a acção necessaria? 

D. –  E’ a que se dá sem o consentimento da liberdade. 

M. – Dai um exemplo. 

D. – As acções que resultão de um susto, da percepção dos objectos que se nos 

representão, da circulação do nosso sangue, da digestão da comida no estomago, etc., são 

todas necessarias. 

M. – E não ha, um maiór ou menor gráo nestas acções? 
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D. – Das acções tanto livres como necessarias, umas são mais livres do que outras, 

umas são mais e outras menos necessarias. 

M. – Não se tem dado outro nome ás acções livres? 

D. – Sim, chamão-se tambem humanas e moraes; porque só pertencem aos humanos. 

As necessarias tambem são chamadas naturaes; porque nos são communs com ás dos 

animaes. 

M. – Quaes são as acções boas, quaes a más? 

D. – Chamão-se bôas áquellas acções necessarias ou livres que estão em harmonia 

com as leis tanto naturaes como da razão; más, as que são contrarias á estas mesmas leis. 

M. – Qual é o caracter distinctivo destas acções? 

D. – As acções livres bôas como são praticadas com clarêza da intelligencia, com 

premeditação, reflexão e determinação da vontade livre recebem applauso da consciencia 

moral, que as avalia e justifica para com o dever e para com as leis. As acções livres más 

como são praticadas com os mesmos requisitos recebem o castigo da consciencia que as 

desapprova e as censura por serem contrarias a obrigação e á lei moral. As bôas e más 

necessarias só se differenção objectivamente, em relação ao acto pratico; em consciencia não 

são glorificadas nem punidas. 

M. – Dai exemplos destas acções. 

D. – O homem que se determina livremente a soccorrer um seo semelhante, que 

geme na indigencia, pratica uma acção bôa, confirmada, applaudida e justificada em 

consciencia moral perante a lei da razão. Aquelle que podendo, para não sacrificar a sua 

grande avarêsa, olha e não vê o pobre que lhe impetra esmola, pratica uma acção má, 

censurada pelo remorso, punida pela razão e des- 
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presada por todos os outros homens justos. Aquelle que rapidamente fugindo de um assasino 

que o pretende ferir piza e maltrata uma creança que encontra, commette uma acção 

necessariamente má, mas que lhe não póde ser imputada como tal nem na consciencia nem na 

lei. Dous homens são atacados por duas féras: um delles correndo espanta aquelle dos 

animaes que envestia para o seo companheiro, e desta sorte livra-o de ser por elle devorado; 

este homem praticou uma acção necessaria bôa, mas que não góza do caracter premeditado e 

livre, e que por éssa razão deixa de receber o louvor ou approvação em consciencia de sua 

bondade. 

 M. – Quero vos propor uma questão. As acções livres más são praticadas no mesmo 

estado de razão em que são feitas as que são livres e bôas? 

D. – A questão que me propondes é de alto interesse não só nas minunciosas 

indagações da moral, como tambem na pratica ou execução das leis civeis e crimenaes. As 

acções, quaesquer que ellas sejão, devem ser observadas em suas consequencias; queremos 

dizer, não sómente nos bons ou máos resultados que nos pódem deixar, mas tambem nas 

qualidades caracteristicas, das personagens que as praticam. Assim tanto mais floréce a 

bellêza moral de uma acção quanto mais attendemos que seo autor já pelos máos principios de 

criação, já pela falta de educação ou pelo seo estado de ignorancia acostumado a não proceder 

bem. Esta theoria em applicação aos factos deixa evidentemente uma desproporção 

desagradavel á justiça, porque estamos acostumados a julgar dos factos mais pelas 

apparencias do que pelos dados ou circumstancias proprias e necessarias á sua existencia: e é 

por isso que o semi-bruto, incivil ou barbaro é quase sempre, senão sempre, em 

circumstancias identicas, ou dados os mesmos quisitos punidos por 
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um castigo semelhante áquelle que se da ao sabio, que por exaltamento de paixão deixou-se 

arrastar ao crime. As acções livres e bôas são sempre praticadas em um perfeito estado de 

razão. As acções livres e más não; nunca se fazem num estado lucido e normal, são sempre 

nascidas de um qualquer sentimento de paixão, que sem duvida é um véo que lanção os 

nossos máos instinctos sobre os olhos da razão. 

M. – Quaes são as acções a que se chamão indifferentes? 

D. – Vamos responder seguindo a tymologia do termo indifferente, que significa 

aquillo que nem é bom nem é máo; aquillo que não tende ou se inclina mais para um lado do 

que para outro. Acção indifferente, portanto, vem a ser aquella que nem é bôa nem má. 

M. – E estas acções indifferentes pódem ser livres? 

D. – Não: porque a nota distinctiva da acção livre nasce de ser ella bôa ou má. 

M. – E podem ellas ser necessarias? 

D. – Tambem não pódem ser necessarias, porque estas ainda são bôas ou más, senão 

subjectiva ao menos objectivamente. 

M. – Logo, devo concluir das vossas respostas, que não existem acções 

indifferentes? 

D. – E’ verdade; porquanto muito querendo nós admittir uma tal classificação 

diriamos que as acções indifferentes são aquellas, que não pódem ser avaliadas: mas uma vez 

que, porque uma acção deixa de ser avaliada não podemos dizer que ella seja bôa, ou que seja 

má, devemos entender que a nossa consequencia é necessaria e legitima. Não admittimos a 

existencia das acções á que chamão indifferentes. 
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CAPITULO IV. 

DO DEVER, DA OBRIGAÇÃO E DA LEI 

 

M. – O que é o dever? 

D. – Dever, é propriamente uma divida ou aquillo que é devido. Póde-se melhor 

definir o dever como a necessidade que temos de fazer alguma cousa em virtude de alguma 

lei; ou, como definem outros – toda a acção ou omissão exigida por lei, toda acção ou a 

missão que temos obrigação de cumprir. 

M. – Que cousa é obrigação? 

D. – E’ a necessidade que nos impõe a lei de fazermos alguma acção, ou de nos 

abstermos della. Por necessidade entende-se aqui uma necessidade moral, isto é, o contrario 

da necessidade phisica e de constrangimento ou violencia. 

M. – O que é a lei? 

D. – E’ uma norma ou regra de conducta estabelecida por autoridade superior 

competente. 

M. – Quantas especies ha de leis? 

D. – Distinguimos a lei em natural, positiva ou humana ou racional e divina, e esta se 

divide em natural e revelada. 

M. – Qual é a lei natural? 

D. – E’ a ordem physica que guardão todos os corpos nos seos movimentos ou 

marchas. 

M. – Qual é a lei positiva, humana ou racional? 

D. – E’ aquella á qual podemos tambem dar o nome de lei moral, que vem a ser a 

norma ou regra de conducta que a razão ou intelligencia dá as volições da nossa vontade e ás 

determinações da liberdade; ou uma regra prescripta pelo poder legislativo ou representantes 

da nação, á esta mesma, para lhe ordenar alguma cousa de bom, e prohibir-lhe alguma cousa 

de máo, sanccionada pela ameaça 
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de uma punição, e algumas vezes pela proméssa de uma recompensa, confirmada pelo poder 

executivo ou governo. 

M. – Qual é a lei natural? 

D. – E’ a que tem uma ligação necessaria com a naturêza do homem, e que se póde 

conhecer só pelas luzes da razão. 

M. – Qual é a lei divina? 

D. – E’ a que foi prescrita por Deus. 

M. – Qual é a revelada? 

D. – E’ aquella que não póde ser conhecida senão por uma annunciação particular de 

Deus. 

M. – Quaes são as partes essenciaes de que se compõe a lei? 

D. – Duas são as partes essenciaes de que se compõe a lei, a saber: uma que se 

chama dispositiva ou disposição da lei, outra que promette um premio ou ameaça com 

castigo, e se chama sancção. 

M. – O que é o premio? 

D. – E’ a recompensa promettida em retribuição da observancia da disposição da lei. 

A lei tem o caracter da obrigação: suas differentes determinações que ordenão se faça ou não 

alguma cousa, isto é as differentes acções ou omissões que ella ordena são os deveres que 

impõe. Assim, a lei é o fundamento da nossa obrigação, e a obrigação parece ser a causa dos 

deveres. Como, porém, a obrigação de obediencia á lei suppõe as condições necessarias para o 

seo cumprimento; segue-se que, assim como a lei suppõe deveres, autorisa ao mesmo tempo o 

emprego dos meios indispensaveis para a sua observancia. 

M. – O que chamaes direito em moral? 

D. – A’ essa faculdade de empregar os meios necessarios para cumprirmos os nossos 

deveres; ou, em outros termos, o úzo das nossas faculdades quer phisicas quer intellectuaes 

para o preenchimento dos fins naturaes dentro do circulo que a lei 
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nos prescreve; emfim o direito, em poucas palavras, vem a ser a faculdade ou poder de 

fazermos aquillo que as leis não prohibem. 

M. – Quaes são as differentes accepções em se toma tambem o termo direito? 

D. – Umas vezes se toma por uma conffecção ou systema de leis, e neste sentido se 

diz: - direito publico, direito privado, direito civil, commercial, etc. Outras vezes pela mesma 

sciencia da lei ou jurisprudencia, e neste sentido se diz: - estudar direito, faculdade ou 

academia de direito. 

M. – O que é preciso para que a lei seja obrigatoria? 

D. – Que ella procêda de um poder superior, e que seja manifestada aos inferiores, ou 

que seja promulgada. 

M. – O que se chama promulgação da lei? 

D. – A lei bem que obrigatoria de sua natureza relativamente aos individuos a quem 

se estende a autoridade dos legisladores, não obriga effectivamente senão áquelles de entre os 

mesmos individuos, que tem della conhecimento, ou que rasoavelmente se presume te-lo. Para 

este fim deve ella ser promulgada com as formalidades precisas para tirar dos ditos individuos 

a possibilidade de alegarem razões de ignorancia invencivel. Chama-se, portanto, 

promulgação a publicação da lei feita com certas formalidades mais ou menos solemnes, 

como seja a remessa da lei aos agentes principaes, que a devem não sómente cumprir por sua 

parte, mas tambem faze-la cumprir. Ainda do que fica dito se prova a grande correlação que 

existe entre as ideias de dever, obrigação e direito; porquanto toda a obrigação impondo 

dever, dá o direito de fazer o que é mister para o seo cumprimento. Ao mesmo tempo os 

direitos de cada um tem por consequencia a obrigação ou o dever imposto aos outros de 

respeitarem o seo exercicio. Além disso, 
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ha tambem certos deveres, que são verdadeiras dividas para com as outras pessoas; donde 

resulta para estas o direito de exigir o seo cumprimento. Dahí vem o distinguirem alguns 

moralistas os deveres em perfeitos e imperfeitos. 

M. – Quaes são os direitos perfeitos e quaes os imperfeitos? 

D. – Deveres perfeitos são aquelles que dão á outrem algum direito; v. g. é perfeito o 

dever que tenho de pagar uma certa quantia á Pedro, que lhe tomei emprestada; porque Pedro 

tem o direito de exigir de mim o pagamento della. Deveres imperfeitos são os que, por cujo 

cumprimento, só á Deus somos responsaveis; como veja v. g. aquelle que tenho de socorrer o 

pobre que me impetra esmola. 

M. – Achaes justa a distincção dos deveres em perfeitos e imperfeitos? 

D. – Sim, sem duvida; porquanto os deveres á que chamamos de humanidade, como 

são os de amar, proteger e fazer todo o bem possivel aos nossos semelhantes, não dão direito á 

ninguem de requerer o seo cumprimento de nossa parte: o que não acontece com os deveres 

de não offender á outrem, não tirar o que lhes pertence etc.; porque é evidente que na falta de 

taes deveres a pessoas offendida ou prejudicada pode não sómente exigir a reparação do mal, 

ou prejuízos que houvermos causado, como até empregar a força para impedir a nossa 

malevola protenção. Todavia, aquellas denominações ainda que justas são improprias; porque 

todo o dever, em uma accepção ampla é uma divida; e sómente alguns deveres como sejão os 

de humanidade não tem credor algum particular neste mundo, sómente a Divindade é quem é 

o credor universal, para com o qual somos responsaveis pelo seo cumprimento. Todo o dever 

é pois perfeito, rigoroso e estricto para o homem de bem. Dever imperfeito seria dever não 

obrigatorio, o que é absur- 
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do; porque a lei que o impozesse não seria verdadeira lei, mas sim um conselho. 

M. – Que differença ha entre dever e obrigação? 

D. – Pode-se dizer que tão grande é a correlação entre os termos – dever, obrigação e 

lei, que não nos deixa descobrir a sua differenção. Alguns pretendem colocar o dever depois 

da obrigação e dizem que só temos deveres é porque temos a obrigação de cumprir a 

disposição de alguma lei; outros, porém, dizem o contrario, isto é, affirmão que em virtude do 

dever que temos de fazer tal ou tal cousa é que nasce a obrigação. Entretanto o que nos parece 

mais rasoavel é que nem o dever nasce da obrigação, nem esta nasce do dever, mas sim que 

tanto um como o outro emanão directamente da lei que a razão impõe aos seos actos, e 

daquellas que Deus impõe á nossa razão. Assim, a minha intelligencia diz-se: Devo respeitar 

o meo soberano. Por esta lei ella se impõe um dever e fica obrigada ao respeito devido ao 

mesmo soberano. O meo governador diz-me: Educa o teo filho, e por esta lei sinto em mim o 

dever de dar educação á meo filho e a obrigação de empregar todos os meios necessarios para 

levar a effeito a sua educação. Com tudo não temos como erro a opinão de que o dever nasce 

da lei e a obrigação do dever. 

M. – E temos aos deveres? 

D. – Sim, temos deveres, porque temos leis a cumprir. E para prova basta reflectir 

sobre os principios do bem e do mal, do justo e do injusto; principios que não examinados por 

nossa intelligencia e por ella regulados nas acções da nossa alma. Não ha homem alguem que, 

por mais inculto ou barbaro que seja não se reconheça obrigado a fugir de praticar certas 

acções, e a considerar muitos dos seos actos como contrarios á um sentimento occulto que os 

repróva e crimina; este sentimento é o nosso le- 
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legislador moral, é o farol que illumina as nossas acçãoes, é a justiça dos nossos actos, 

finalmente é a voz da nossa conciencia. 

M. – Para com quem temos nós deveres? 

D. – Para com Deus, para os nossos semelhantes e para comnosco. 

M. – Todos os homens tem os mesmos deveres? 

D. – Não, porque as leis quer da razão, quer do soberano, quer mesmo de Deus
2
 não 

são as mesmas em todos os povos ou nações. As da razão e as Divinas varião muita vez entre 

os habitantes de um mesmo territorio. Os deveres de um turco em relação ás leis da sua terra 

não são iguaes áquellas de um francez; isto se diz tambem em relação ás leis da sua razão, e 

em relação ás de Deus. 

M. – E não haverá um meio de fazer com que todos os homens regulem os seos 

deveres por leis iguaes? 

D. – Não, e só pensar nisto é um absurdo. Seria preciso que a intelligencia fosse a 

mesma em todos no desenvolvimento das suas faculdades, que iguaes fossem as leis da 

creação e as da educação, que se podesse facilmente chamar á civilisação os selvagens que 

vivem retidados do bafo social, metidos nas brénhas, semelhantes aos irracionaes e apenas se 

distinguindo delles pela razão. Entretanto algum exaltado tem pensado nisto e procurado 

meios de unir as nações entre si com laços semelhantes aos de um amigo para outro a ver se 

por tal fórma viveriamos todos governados por um mesmo soberano, sugeitos ás mesmas leis 

e adstrictos aos mesmos deveres. 

 

      

 

 

                                                             
2
 Não se entenda que Deus estabelecesse leis diversas para differentes povos. Referimo-nos ás religiões 

existentes, que, como é sabido, são muitas; sendo que os sentimentos, em geral, estão persuadidos de que as leis 

religiosas que professam são as melhores e verdadeiras. 
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CAPITULO V. 

DA CONSCIENCIA MORAL 

M. – Que cousa é consciencia? 

D. – E’ a faculdade de julgar, ou o mesmo juizo a cerca da moralidade de uma acção, 

ou como diz o snr. Géruzez, consciencia ou senso intimo é a vista interior, é alma tomando 

conhecimento dos seos estados e de suas operações. 

M. – Como se distingue a consciencia? 

D. – Em theorica e pratica. Quando o juizo que fazemos acerca da moralidade da 

acção nos mostra ser ella bôa ou má temos a consciencia theorica. Quando ella affirma que a 

acção deve ser praticada ou não chama-se consciencia pratica. 

M. – O que se chama sentimento moral? 

D. – O sentimento do dever. 

M. – O que entendeis por faculdade moral? 

D. – A mesma faculdade que julga da moralidade das nossas proprias acções á qual 

uns chamão consciencia, outros senso moral.  

M. – E ha alguma differença entre consciencia e senso moral? 

D. – Ha uma grande differença entre estas duas expressões, porque considerar a 

faculdade moral como senso moral é considera la como faculdade sensitiva: emquanto que 

pela consciencia se entende que a faculdade moral é a mesma razão, ou uma faculdade 

intellectual particular, o que importa graves consequencias; porquanto, se a faculdade moral 

fosse uma faculdade sensitiva, sendo a sensibilidade méra capacidade de receber 

modificações nenhuma autoridade podia ter sobre a vontade, e sómente obraria nella como os 

affectos e instinctos; isto é – cegamente: e sem autoridade racional e legitima, como faculdade 

intellectual, viria a autoridade que compette a razão de  
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dirigir a sensibilidade e todos os nossos affectos instinctivos. 

M. – A consciencia é sempre verdadeira? 

D. – Distingue-se ainda a consciencia moral em verdadeira ou recta e erronea; se 

divide tambem em provada ou duvidósa, antecedente e subsequente. 

M. – Quando é verdadeira a consciencia e quando é erronea? 

D. – Dizem que a consciencia é verdadeira quando não só a theórica mas tambem a 

pratica o são; e erronea quando ou o juizo acerca da moralidade da acção é erroneo ou a 

resolução é contra o dever.  

M. – Quando é certa a consciencia? 

D. – Quando o nosso juizo sobre uma acção é affeito de inteira convicção. 

M. – Quando é provavel? 

D. – E’ provavel quando o juizo não emana da convicção. 

M. – Quando é ella duvidósa? 

D. – Quando temos iguaes razões pró e contra. As razões de duvidar em taes casos 

chamão-se escrupulos de consciencia. Se a consciencia é duvidósa nosso dever rigorôso é 

abstermo-nos da acção; se é provavel procurarmos melhór examinar a acção, consultar a 

quem nos possa instruir, até, finalmente, sendo possivel, abstermos consciencia certa; e, 

quando não, seguirmos a mais provavel. 

M. – Qual a conciencia antecedente e subsequente? 

D. – A antecedente é o juizo feito antes da acção; a subsequente é o que é feito depois. 

M. – O que se chama somno de consciencia? 

D. – O Estado d’alma que antes de obrar não cura de examinar se a acção é bôa ou má.  

M. – Quando se diz que um homem é conscienciôso? 
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D. – Quando elle segue sempre a faculdade moral como guia de suas acções? 

M. – Quando não é elle concienciôso? 

D. – Quando obra pela maneira contraria. 

M. – E’ licito obrar segundo a consciencia erronea? 

D. – O que obra segundo a consciencia erronea pecca; e na verdade, o que obra 

segundo a conciencia erronea pratica acções contrarias á lei; é sem duvida peccar. Assim, 

aquelle que julga que o filho deve obedecer ao pai que o mandar furtar pecca.  

M. – E’ licito obrar contra a consciencia erronea?     

D. – O que obra contra a consciencia erronea pecca; porquanto aquelle que obra contra 

a consciencia erronea commette uma acção que tem por má, ou deixa de praticar aquella que 

julga mandada; e assim resolveo no seo espirito praticar uma acção contraria as leis: isto 

mesmo é peccar. Neste caso a causa do peccado é a má vontade do que pratica. 

M. – Devemos seguir a consciencia duvidósa? 

D. – Aquelle que obra segundo a consciencia duvidósa pecca. Na verdade, o homem 

que tem consciencia duvidósa ignóra se a acção que hade praticar é bôa ou má; logo se elle 

pratica esta acção bem se vê que está prompto e determinado á pratical-a ou seja contraria ou 

conforme á lei; e por isto está disposto a peccar; a qual disposição é já em si peccado. 

Portanto se duvidaes ser licito matar o aggressor violento, peccais se o mataes. 

M. – O que deve fazer pois o que está em estado de duvida? 

D. – Por isso que não é licito obrar existindo duvida, é claro que o homem que duvida 

deve fazer uma de duas cousas; ou considerar bem a acção que hade praticar e pezar bem as 

razões dos conselhos dos outros até acabar a duvida e ficar a  
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consciencia certa, a qual lhe seja como guia; ou suspender acção e nada fazer. 

M. – Dize- me, pois, que consciencia se deve seguir? 

D. – O homem deve sempre pôr todo o seo cuidado em seguir como guia em materia 

de costumes a consciencia recta e verdadeira, para ter certos conhecimentos acerca do bem e 

do mal e para ser livre de prejuizos; as quaes cousas não se poderão obter sem uma sabia 

cultura de entendimento, para que por isso se conheça, que todo o homem esta ao mesmo 

tempo obrigado a cultivar as faculdades d’alma. 

M. – Quem se chama causa moral de uma acção? 

D. – Aquelle que a produzio em totalidade ou em parte por determinação de sua 

vontade, quer a execute phisicamente e seja della o unico autor, quer como causa moral 

influindo sobre algum agente phisico.  

 

CAPITULO VI. 

DA IMPUTABILIDADE E IMPUTAÇÃO DAS ACÇÕES 

M. – O que quer dizer imputar uma acção? 

D. – Quer dizer attribuil-a á tal ou tal individuo como verdadeiro autor moral della; 

que é o mesmo que julgal-o responsavel pela acção, de sorte que os bons ou máos effeitos, 

isto é, as consequencias da acção lhé sejão attribuidas: ou, em outros termos, imputar uma 

acção é considerar seo autor como causa livre da sua execução. Assim, se alguem se 

embriagas e por essa razão commetter um mal, como seja ferir ou matar seo semelhante, esta 

acção deve ser imputada por gozar seo agente da faculdade de resistir ao appetite facticio da 

bebida e do poder de reflectir que fóra  do seo estado normal poderia praticar actos contrarios 

ao dever. 
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M. – A imputação de uma acção deve ser tomada num sentido amplo significando 

attribuição, ou em um sentido restricto e moral como exprimindo o acto de considerar alguem 

como causa determinada e livre della?  

D. – Em sua significação ampla a palavra imputação tem toda a referencia ao autor da 

acção como se dicessemos v. g. -  tal acção deve ser imputada a Pedro o seu autor: 

indifferentemente de indagarmos as circumstancias, que sobre Pedro influirão para dar 

existencia a acção. No sentido moral, porém, outra é a opinião que se tem da expressão deste 

termo. Só se imputão as acções á causa racional e livre que as praticou. 

M. – Não se costuma distinguir a imputabilidade das acções de sua imputação actual 

ou effectiva? 

D. – Sim, considerando-se a imputabilidade como a qualidade abstracta que tem em 

geral as acções humanas ou voluntarias livres, de serem susceptiveis de imputação; e 

imputação como o resultado do acto pratico, que emana da avaliação, que se tem feito da 

mesma acção.  

M. – E’ justo dar imputação a toda as acções humanas? 

D. – Não, porque todas as acções humanas não podem ser tidas como racionaes e 

livres; não poderíamos, v. g. considerar a acção da criança, do embriagado e do louco do 

mesmo modo porque ponderamos aquella do homem reflectido e sabio. E é fundada nesta 

razão que a justiça penetra nos quisitos e cirscumstancias que dão gravidade ou attenuação ás 

acções, afim de com equidade offerecer o premio ou decretar o castigo. Assim, o homem 

fortemente atacado, mata, para salvar a sua vida, e o malvado furta a vida de seo semelhante 

para saciar a sua sêde cruenta: ambos matarão; entretanto, o primeiro póde ser tido por 

homem de bem  
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e de honra, emquanto que o segundo nada é mais do que um bandido.  

M. – Como classificaes as diversas especies de acções? 

D. – Classificamo-las em naturaes, animaes, loucas, necessarias e livres; das duas 

ultimas já vos demos algumas explicações quando tratastes do capitulo das acções, 

distinguindo-as em bôas e más.  

M. – E porque não me fallastes nas acções animaes, loucas e naturaes? 

D. – Porque entendemos ser melhor tratar dellas quando se houvesse de fallar na sua 

imputação.  

M. – Dai exemplo de cada uma dessas acções. 

D. –A embriaguez póde ser considerada como acção natural do embriagado, antes de 

embriagar-se. A acção de entregar-se gulosamente á satisfação do appetite da fome é uma 

acção animal. A acção do louco é uma acção indifferente á razão, é o parto de um desarranjo 

do cerebro, ou de uma confusão nas faculdades intellectuaes: póde-se comparar com o relogio 

que não perdendo a corda que o rege marca irregular e variavelmente as horas. E’ uma acção 

louca a de querer-se ou presumir-se a possibilidade de subir uma lisa parede de 20 braças. 

Acção necessaria é aquella que é feita sem prevenção, attenção e vontade, como seja v. g. 

fugir de um feróz animal que se encontra rapidamente. Acção livre é a que podia deixar de 

dar-se por vontade ou deliberação do seo autor, ou a que é feita com prevenção, attenção e 

vontade.  

M. – As acções naturaes tem imputação? 

D. – As acções naturaes, geralmente, não podem ser imputadas ao homem, se-lo-hão 

se por qualquer modo dependerem do livre arbitrio do mesmo; no segundo caso chamar-se-

hão acções naturaes livres, no primeiro não. Assim se o estomago digere mal a comida, se não 

percebeis distinctamente os objectos mais distantes, a imputação 
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não tem lugar; porém ha imputação se em consequencia de uma vida desordenada contrahistes 

estes vicios.  

M. – As acções animaes são imputaveis? 

D. – São, porque estas nascendo de sensações e appetites animaes não deixão por isso 

de ser naturaes ao ente racional; assim o guloso, o luxurioso etc. devem ser considerados 

causas moraes de seus desordenados habitos. 

M. – Imputão-se as acções necessarias? 

D. – Não, embóra, se diga que ellas não existirião se não tivessem um autor; todavia o 

seo autor não foi causa livre dellas, praticou-as por não poder deixar de pratica-las. Entre as 

acções necessarias ha dellas que são mais necessarias que outras. Tambem costuma-se 

confundir na conversação familiar ou mesmo philosophica o termo necessario com as 

instancias nacionaes do dever; diz-se v. g. = necesariamente  heide trabalhar para me prover 

do alimento da vida quando se devia dizer: - tenho obrigação moral ou racional que me insta a 

trabalhar afim de alimentar a vida.  

M. – Não seria preciso perguntar-vos se as acções livres tem imputação, pois que a 

affirmativa já me tendes provado. Passemos agora a saber se se dá imputação ás acções 

nascidas do erro ou da ignorancia?  

D. – As acções praticadas no estado do erro ou ignorancia vencivel são imputaveis, 

mas não as que são praticadas em estado de erro ou ignorancia invencivel; porque, no 

primeiro caso está na  mão do homem não errar e não ignorar o que é necessario: não 

acontece porém o mesmo no segundo caso. Se praticaes alguma coisa contra os preceitos do 

Décalogo tendes imputação, ainda que ignorasseis esses preceitos.   

M. – As acções praticadas por mêdo gráve podem ser imputadas? 

D. – Puffendorff, celebre jurisconsulto e mo- 
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ralista, equiparando as acções feitas por mêdo gráve ás que são praticadas por violencia , é de 

opinião que taes acções não podem ser imputadas ao agente, pela mesma razão porque se as 

não imputão á espada que serve para execulta-las.  Outros, porém, entendem, que a respeito 

de certas acções infames é generosidade ou nobreza d’alma preferir a morte á pratica-las. 

Outros ainda são de opinião contraria e pretendem, que em regra, taes acções tem imputação, 

porque temos a obrigação de amar o dever e a honra mais do que a vida. Em verdade, não se 

póde negar que aquelle que para salvar a vida atraiçôa a patria, paes e amigos, commette uma 

acção criminósa e infame. E, bem que Puffendorff , admitta, provavelmente, taes casos 

exceptuados da sua regra geral, fôra mister determinar as condições com que se podesse 

reconhecer quaes são os casos exceptuados, e, (o que não fez) dar as razões plausiveis pelas 

quaes, em circumstancias iguaes, isto é, tendo o mêdo de perder a vida a mesma gravidade 

que a acção, deva tirar a imputação nos mais casos e não nestes, os quaes ficarião exceptuados 

arbitrariamente. Todavia, na opinião opposta tambem não se pode deixar de admittir 

excepções de casos em que a acção feita por mêdo gráve não livra ter imputação.  

A este respeito o que parece poder-se considerar para se darem os casos de excepção é 

unicamente a naturêsa dos deveres infringidos comparada a gravidade e certesa do mal que 

deo causa á infracção. Se a collisão em que se acha uma pessoa é, por exemplo, de perder a 

vida, ou faltar ao dever, cuja observancia não seja irreparavel, ou, em outros termos, se o mal 

absolluto da acção é menor de que o que se teme, temos por sem duvida que a acção não póde 

ter imputação, porquanto todos os deveres não tem igual importancia relativa para que se lhes 

sacrifique a vida, ou se prefira sol-   
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frer tormentos gravissimos por sua observancia. Outra circumstancia, que tambem nos parece 

não deixar de tirar a imputação á acção é a naturêsa insupportavel do mal de que se é 

ameaçado; por exemplo: a ameáça de lançar-se uma pessôa em um forno, ou em uma caldeira 

ardente, por certo não póde deixar de tornar inculpavel a acção praticada pelo temor de 

qualquer destes males, cujos soffrimentos excedem as forças ordinarias do homem. O temor 

em qualquer destes males produz o mesmo effeito que a violencia phisica immediata ou 

effectiva, e devem taes ameaças ser equiparadas á mesma violencia. Ha verdadeira 

impossibilidade de cumprir em taes casos o dever, pelo que céssa a obrigação e 

consequentemente a imputação.  

M. – Procurae ver se com mais desenvolvimento e clarêsa podeis responder a esta 

questão? 

D. – Em moral, assim como nas mais sciencias philosophicas, a verdade geral, não 

póde ser sustentada sem a previa argumentação e disposição de factos ou verdades 

particulares que demonstrem os principios necessarios e legitimos pelos quaes se chegou, 

como por estrada segura, ao conhecimento da mesma verdade. Avista, pois, disto, como se 

póde affirmar que se o mêdo é gráve a acção resultante delle não tem imputação alguma? Esta 

asserção, como que deve ser tida como pensamento generico e quasi absolluto, como 

consequencia de alguns dados da experiencia dependentes de certas e determinadas 

condições, como sejão; v. g. as seguintes: 1. ª a naturêsa, bravura ou cobardia do coagido, 2. ª 

seos principios moraes instructivos, viciósos e ignorantes, 3. ª a necessidade de viver ou a 

indifferença que tenha de morrer, 4. ª o achar-se armado e desarmado, podendo ou não 

deffender-se, e outras muitas circumstancias que podiamos innumerar e que consideramos 

como attenuantes ou aggravantes da imputação moral. 
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CAPITULO VII. 

DOS DEVERES DO HOMEM PARA COM DEUS 

M. – Quem é Deus? 

D. – E’ um ente eterno, immaterial, infinitamente perfeito de entidade, bom, justo, 

misericordioso &. 

M. – Como viestes a conhecer Deus? 

D. – A naturêsa mostra-nos Este Ente em seo seio como o espaço nos mostra o sol no 

seo centro. Cremos firmemente na existencia de um principio extrinseco de nós e de tudo 

quanto nos rodeia quanto cremos que as palavras se não soltarião dos labios se em nós não 

existisse a propriedade de articula-las, que no interior do peito não experimentariamos o bater 

do coração se esse coração não estivesse como centro da articulação do nosso sangue, que 

nossos braços se não moverião se um principio activo nos não governasse o corpo; e 

finalmente, cremos na existencia de Deus quanto conhecemos que não fomos o autor de nós 

mesmos e que entretanto não existiriamos se alguma causa poderósissima não nos houvesse 

formado.  

M. – Conheceis, então, á Deus pelas existencias naturaes, nãoé assim? 

D. – Não O conhecemos tão sómente pela percepção Suas creaturas, conhecemo- l’O 

tambem pela concepção da Sua idéia, porque parece-nos que se algum sentimento d’alma se 

póde chamar innato é sem duvida o que nos representa o Ser Eterno.  

M. – Quais são os deveres que temos para com Deus? 

D. – O primeiro dos nossos deveres é o de cultivarmos a intelligencia com o fim de 

nos elevarmos ao conhecimento do Ente Supremo, dos seos attributos e das relações 

existentes entre Elle e nós. 
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Nossos deveres porém, especialmente relativos á Deus consistem em possuirmo-nos 

de um perfeito amôr e de grande veneração para com Elle, adora-lo do modo mais 

consentaneo com a Sua naturêza e com a naturêza humana, depositarmos a maior confiança e 

esperança em Sua bondade, justiça, e misericordia.  

M. – Porque temos nós taes deveres para com Deus? 

D. – Pela razão de considerarmos Este Ente Divino como o verdadeiro autor de todos 

os bens que fruimos na terra no decurso da vida. E, na verdade, quando attendemos para todas 

as cousas creadas não podemos deixar de considera-las como formadas para o 

prehenchimento dos nossos gostos, appetites e vontades. A planta encanta-nos a vista ao 

mesmo tempo que desabrochão as flôres, cujo aroma suavemente respiramos; dahi os fructos 

que nos agradão e satisfazem o paladar. Os passaros que, ao passo que nos offerecem as suas 

macias e douradas pennas encantam-nos os ouvidos com melodiosos gorgeios. Os animaes 

em geral, as pedras preciósas, as aguas, o ar, tudo nos serve já para o sustento e já para 

manufacturas proprias a conservação do nosso corpo. Ora sendo todas estas existencias 

unicamente formadas para satisfação do homem, não podemos, sem sermos taxados de 

ingratos, deixar de render ao Creador todos os cultos que nos manda o reconhecimento 

illimitado que para com Elle devemos ter. 

M. – O que chamaes culto? 

D. – A adoração religiósa que o homem ao Senhor, interna ou externamente. 

M. – Qual é o culto interno? 

D. – O culto interno a que podemos tambem chamar religião natural, consiste em 

possuirmo-nos de todas as disposições, como sejão as de amôr, obediencia, submissão, temor, 

amor filial etc., e na 
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observancia de todos os nossos deveres tanto relativos a Deus, como á nós mesmos e ás 

demais creaturas. 

M. – Qual é o culto externo? 

D.  – E’ a manifestação dos sentimentos religiósos por meio de actos positivos de 

adoração e submissão.  

M. – O que quer diser religião? 

D. – Religião é o sentimento que nos enchendo de respeito e reconhecimento para com 

a Divindade, nos leva a Lhe rendermos homenagem, a nos submettermos á sua vontade, e 

sobretudo a nos conformarmos com as leis immutaveis de justiça e humanidade por Ella 

gravadas no fundo de nossos corações. Ou, resumindo, religião é o complexo dos nossos 

deveres para com Deus.  

M. – Quaes são os tres pontos fundamentais e essenciaes da religião?  

D. – Adorar á Deus, fazer o bem e abster-se  do mal.  Póde-se considerar os outros 

pontos como meios para chegarmos mais facilmente á estes tres deveres principaes. 

M. – Quantas especies ha de religião? 

D. – Duas, que são religião theorica e religião pratica. 

M. – Qual é a religião theorica? 

D. – A religião theorica consiste no conhecimento dos deveres para com Deus, e a 

pratica na manifestação do sentimento religiôso por meio de actos externos, a qual vem a ser o 

mesmo que o culto externo. 

M. – Sernos-ha bastante ter para com Deus a religião theorica ou culto interno, ou será 

preciso que Lhe manifestemos ao mesmo tempo a religião pratica ou culto externo? 

D. – Está claro que é indispensavel a reunião do culto externo e interno e da religião 

theorica e pratica; e que não basta nem conhecer a Deus e os   
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nossos deveres para com Elle sem que pelos actos de adoração Lhe manifestamos que somos 

possuidos do sentimento desses deveres; e nem tambem nos basta a pratica do culto externo 

sem o sentimento religioso e as disposições de verdadeiro e perfeito amor, perfeita veneração, 

temor filial, inteira submissão e obediência á vontade Divina.  

M. – Pois a mim parece que bastaria a religião theorica ou culto interno para 

rendermos á Deus o complexo das obrigações que temos para com Elle. Porquanto a 

verdadeira religião parece que deve consistir em sentirmos e estarmos possuidos 

verdadeiramente de todos os sentimentos de amor, submissão, gratidão, obediencia, etc., sem 

que seja preciso unir as mãos, ajoelhar, abaixar a cabeça, etc. O que respondeis a isto? 

D. – Aquelle que servir-se unicamente da religião theorica ou do culto interno pecca; 

porque dá exuberante próva de não ter para com o Supremo Bem a submissão que consiste em 

fazer reflectir no corpo, por meio de movimentos de humildade e subordinação, os 

sentimentos de obediencia, respeito e submissão devidos á Deus. E é por isso que os senhores, 

os paes e os superiores em geral offendem-se com seos escravos, filhos e inferiores quando 

estes se attrevem a fugir-lhes com aquelles ritos ou habitos que a mesma naturêsa tem 

prescripto, de uma verdadeira consideração e obediencia.  

O Senhor Job, diz que se deve tambem tributar culto externo á Deus, porque 1. º, 

estando o homem dependente e sugeito ao mesmo tempo ao Creador, segue-se que o mesmo 

homem está obrigado a exaltar a gloria de Deus, não só com os actos internos, mas tambem 

com externos. Mas, além disto, 2. º, que o culto externo é o meio mais efficaz não só para 

conservar o culto interno de Deus, mas tambem para o exercitar nos outros; e que, portanto, 

estamos obrigados a dar á Deus culto externo e a fazer-Lhe 
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preces e supplicas , e dar-lhe acções de graças, e praticar outros testemunhos publicos do 

nosso espirito.  

M. – Ainda não me definistes o que é culto? 

D. – O culto consiste em ritos ou ceremonias estabelecidas para enviarmos votos e 

homenagens á Divindade. O culto, diz Mr. Suzanne, varia segundo as ideias que os povos tem 

formado do autor da naturêsa, e segundo as circumstancias em que elles se achão. Os povos 

grosseiros tem adoptado ceremonias ridiculas e extravagantes: as nações barbaras e crueis 

offerecem sacrificios sanguinolentos e inhumanos; os povos simples e bons se contentão em 

enviar seos votos ao céo e em lhe offerecer, com signal de reconhecimento, uma porção da 

sua liberdade; outros finalmente tem excedido pela pompa e magestade das suas ceremonias.  

M. – Ha alguma lei natural que determine o modo porque se deve render culto externo 

e interno á Deus? 

D. – Tanto a razão como a lei natural mostrão que se deve dar á Deus culto externo e 

interno; mas não determinão em particular o modo, o lugar e o tempo.  

M. – Quaes são os que não cumprem estes deveres para com Deus? 

D. – Pelo que temos acabado de dizer se demonstra claramente que deixão de cumprir 

os deveres para com Deus aquelles que se servem do culto interno e externo sem a verdadeira 

fé na consciencia ou legitimidade dos seos sentimentos, e sem attenção á conformidade das 

acções externas com o verdadeiro culto de religiosidade, os sacrilegos, os superticiósos, os 

blasfemos, e tambem os que tentam á Deus pelos seus actos immoraes, os que esperão effeitos 

sobrenaturaes ou milagres, & c. 

M. – O que chamaes superstição? 

D. – A superstição não é outra cousa mais do que a religião desfigurada, redusida a 

simples sig- 
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naes externos e fóra de toda moral e de toda a virtude. A superstição é filha da ignorancia e da 

corrupção. 

M. -  Que cousa é fanatismo? 

D. – E’ o mais terrivel resultado da superstição o fanatismo exalta-nos o cerebro a 

traz-nos a doçura que tem produsido os Chatel, Ravaillac, Damen d’Opede  e outros 

innumeraveis verdugos de S. Bartholomeo.  

 

CAPITULO VIII 

DOS DEVERES DO HOMEM PARA COM SEOS SEMELHANTES  

 

M. – Temos nós deveres para com para com nossos semelhantes? 

D. – Temos, e estes deveres para com os outros pódem reduzir-se á tres classes ; a 

saber: deveres de justiça, deveres de benevolencia e deveres de veracidade.  

M. – O que entendeis por justiça? 

D. – A palavra justiça torna-se hora em uma accepção lata, pela conformidade das 

acções com a lei, hora em um acepção especial, pela virtude ou dispósição constante de 

respeitar os deveres de cada um. Suum jus cuique tribuere. Na primeira accepeção, as palavras 

justiça, inteirêsa ou integridade e equidade veem a ser tambem quazie synonymas e signifição 

um proceder ou uma conducta imparcial para com os outros homens. Estas duas accepções 

derão lugar á distincção feita por Grocio, e por outros adoptada, da justiça, em exputiva e 

attribuitiva, sendo esta, a justiça em sua accepção lata.  

M. -  Como se distingue mais a justiça? 

D. – Tambem distinguem alguns a justiça chamada attribuitiva em commutativa e 

desttributi- 
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va, sendo aquellla que diz respeito a exacta observancia dos contractos e convenções, e esta a 

que respeita á applicação e destribuição das penas e recompensas, conforme o merecimento 

das pessoas e as circumstancias das acções.  

M. – Quaes são os deveres de justiça que temos para com os nossos semelhantes? 

D. -  As obrigações de justiça comprehendem os deveres de não offender á outrem 

nem em sua vida, nem em sua pessoa, nem em sua honra, reputação e propriedade. 

M. – Podemos nós infringir estes deveres de justiça? 

D. – Não. As infracções destes deveres produzem a obrigação rigorósa de reparar da 

maneira a mais completa a offensa, ou o prejuizo que houvermos causado á outrem por 

qualquer facto da nossa parte, ainda mesmo quando este facto não seja producto da intenção 

dolosa ou culpésa.  

M. – O que entendeis por dólo? 

D. – Clama-se dólo toda maquinação que tem por fim enganar ou fazer mal á outrem. 

M. – O que chamais culpa? 

D. – A falta de rectidão da acção, proveniente do erro vencivel, imprudencia, 

negligencia ou descuido.  

M. – Qual o principio geral ao qual se resumem todos os deveres de justiça.  

D. – E’ o mais santo dos preceitos que subscreve a moral, e que abrange, por assim 

dizer, num sentido geral, todos os nossos deveres: Não façaes a outrem aquillo que desejais 

que não vos seja feito.  

M. – Podemos offender aquelles que nos causão mal? 

D. – A obrigação de não offender á outrem é tão restricta, em geral, que ainda sendo 

offendidos não temos o direito de fazer mal algum ao nosso  
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offensor, porque pagar a offensa com outra offensa é propriamente a vingança. Ora sendo a 

vingança effeito da paixão, ainda que tivessemos o direito de punir as offensas que nos 

fossem feitas excederiamos os limites da justiça, quanto mais competindo esse direito 

unicamente ao superior á quem somos responsaveis pelas nossas acções.  

M. -  E não existem casos nos quaes somos obrigados a repellir a offensa ainda mesmo 

em prejuízo do nosso offensor? 

D. – Sim, existem esses casos; mas, ainda mesmo que tenhamos o direito de repellir 

qualquer aggressão violenta não temos o de offender ao aggressor; mas somente o de 

tirarmos-lhe a possibilidade de nos offender. Para este fim é que nos é permittido fazer o mal 

absolutamente indispensavel para defendermos nossa propria pessoa, honra e direitos. Em tal 

caso, nosso acto é justificavel ate o homicidio comettido em defesa propria. Quando, porém, 

por qualquer maneira podermos salvar a nossa vida ou a nossa honra, não é justificavel o 

homicidio.   

M. – Em que consiste o dever de benevolencia? 

D. – Na disposição de desejarmos o bem aos outros e procurarmos fazer-lhes todo o 

bem que nos é possivel. Esta virtude tem os differentes nomes de caridade, fraternidade, 

humanidade, amor universal, philantropia. 

M. – O que devemos entender por fraternidade ou caridade? 

D. – Devemos entender que a disposição da benevolencia nos deve levar a tratar todos 

os homens como se fossem nossos irmãos, isto é ama-los como a nós mesmos, ainda quando 

nos sejam desafectos, nos tenham offendido ou sejam nossos inimigos; soccorrer os 

necessitados, concorrer para a felicidade dos outros por todos os meios que esti- 
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verem ao nosso alcance, perdoar as offensas, ser indulgentes para com os defeitos, 

imperfeições e fraquezas dos outros; tratar a todos com civilidade e cortesia; consolar os 

infelizes, ajudar com os nossos valimentos e conselhos aos que delles possão precisar; 

illustrar, quando podermos, o entendimento dos que acharmos em erros que lhes possam ser 

prejudiciaes; em summa, concorrer com as forças que tivermos para a perfeição moral, 

intellecttual e felicidade dos outros.  

A regra da moral comprehende todos os nossos deveres para com os outros homens, 

quer de justiça, quer de humanidade, a qual sendo exactamente observada é propriamente para 

dar ao homem todas as virtudes; é, como diz Reid, obrar para com os outros da mesma sorte 

porque julgamos, que, nas mesmas circumstancias, elles deverão obrar para comnosco; ou, em 

outros termos, devemos praticar aquillo que approvamos, e evitar aquillo que desapprovamos 

nos outros em circumstancias identicas.  

M. – Em que se fundão os deveres de benevolencia? 

D. – O dever de benevolencia funda-se evidentemente não só aos instinctos e 

propriedades da nossa naturêsa, mas tambem nas luzes da razão. E’ innegavel que por 

naturêsa o homem de bem é levado como que instinctamente a sympathisar, não sómente com 

os seos semelhantes, porém tambem com os demais entes dotados de sensibilidade ; de sorte 

que é sugeito a compartilhar mais ou menos as penas ou males do ente que vê padecer: elle 

sente consideravelmente todos estes signais de dó dos seos semelhantes, porque nelles vê 

reflectir as suas proprias penas. Assim, até os praseres parece que se duplicão quando são 

reciprocos; de sorte que, não só nas penas, mas tambem nos gósos alma humana tende 

evidentemente para a harmonia dos sentimen- 
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tos. O mesmo se dá no pensar; alma humana harmonisa-se no pensamento. 

M. – Entendeis que seria bom se a harmonia tanto do sentimento como do pensamento 

se elevasse consideravelmente entre os homens na sociedade? 

D. – Seria optimo, porquanto a experiencia conjunctamente com a razão nos mostra 

que a maior harmonia do sentimento e pensamento produziria, para o genero humano, uma  

completa perfeição moral, e ao mesmo tempo grande felicidade para a sociedade em geral e 

para cada um dos seos membros em particular.  

M. – O que devemos portanto pensar á respeito de tudo quanto havemos dito? 

D. – Devemos considerar a especie humana como formando uma mesma e unica 

familia, cujos membros, sendo todos iguaes perante a Divindade, devem seguir como leis 

supremas o amor universal e reciproco, em que se resumem todos os nossos deveres para com 

os outros homens. Esta disposição é pois a mais conforme com a naturêsa humana: porque 

para o ente racional o verdadeiro bem, o bello e a perfeição é a ordem ou harmonia universal: 

tal é o objecto mais ou menos apparente que a intelligencia humana anhela conhecer, tal é o 

objecto á que aspira com maior força a sensibilidade d’alma. E’ este mesmo o objecto 

invisivel de nossas mais constantes sympathias, que se nos representa debaixo de differentes 

fórmas, de bello phsico, bello moral, virtude, heroismo, etc.   

M. – O que entendeis por veracidade? 

D. – A veracidade é a disposição constante para dizer a verdade, ou uzar do dom da 

palavra confórme as leis naturaes. A verdade em moral costuma-se a tommar por opposição á 

mentira, e então difine-se a conformidade das nossas palavras ou expressões com os nossos 

sentimentos ou pensamentos; e mentira a expressão contraria á 
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esses sentimentos e pensamentos empregada com o illegitimo fim de enganar alguem. 

Definiremos, porém, a verdade moral pela verdade que diz respeito as nossas relações moraes 

ou aos nossos deveres. Em uma accepção mais restricta, relativa aos deveres que temos no 

uzo das palavras, diremos com Felice, que verdade é o uzo do dom da palavra confórme as 

leis naturaes; e chamaremos com o mesmo autor, mentira, o uzo do dom da palavra contra os 

nossos deveres naturaes.  Este philosoho considera o dom da palavra como um meio que a 

Divindade nos deo para procurarmos nossa propria felicidade e nosso aperfeiçoamento moral 

e intellectual; o bem ser e o aperfeiçoamento moral e intellectual dos outros homens. Diz, 

pois, que a regra que temos a seguir no uzo do dom da palavra é emprega-la de conformidade 

com o que de nós exigem os deveres religiósos, os de justiça e humanidade, e tambem os que 

temos para comnosco.  Em regra, devemos no uzo da expressão dos nossos sentimentos, ser 

francos e sinceros, guardar silencio quando a prudencia ou o dever de não revelar os segredos 

que nos são confiados exigir que nos calemos e que não manifestemos, sem obrigação mais 

rigorosa, quaesquer verdades que possão prejudicar a outrem: finalmente, devemos abster-nos 

de dizer o contrario do que sabemos, sentimos e pensamos. Admitte porém Felice, como 

Grossio, e outros, que, algumas vezes, temos obrigação não sómente de calarmos as verdades 

dos factos que soubermos, porém até de dissimular o que pensamos, sentimos ou sabemos; e 

mesmo, de dizer o contrario, quando o dever de ser sincero, franco e verdadeiro se acha em 

collisão com os de justiça e humanidade.    

M. –Apresentai alguns exemplos do que acabastes de expender. 

D. – Si, por ventura, procurasse um asylo em nossa casa um individuo perseguido por 

um assas- 
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sino e indefezo nos pedisse auxilio e protecção, possuidos dos sentimentos de humanidade e 

compaixão, se lhe indicassemos um escondedouro onde podesse refugiar-se de todo e 

qualquer mal que lhe estivesse preparado, jamais deveriamos, por consideração alguma, caso 

fossemos interpellados sobre o lugar onde se achasse, pelo seo perseguidor, indica-lo. 

Occultarimaos a verdade, cahiriamos em uma falta, porem tudo para livrar um homem do 

crime e outro da morte; e por consequência faltariamos ao dever de veracidade para fazermos 

dous bens.  

Em muitos outros casos, que poderiamos apresentar e não só neste, é muito licito faltar 

ao dever de veracidade. Todavia, não podemos deixar de attender que esta questão é por sem 

duvida das mais delicadas, e talvez a mais delicada das que offerece a moral applicada; 

porque por um lado parecia que, a admittir-se que é permittida a falta de veracidade seguir-se-

hia que esta não é um dever absoluto, mas sim relativo e dependente da utilidade geral ou 

individual bem ou mal entendida: por outro lado, a admittir-se, como Santo Agostinho, 

Fenelon e outros, que a dessimulação da verdade de facto e a falta de franquesa e sinceridade 

em todo caso são illicitas, ou, pelo menos injustificaveis, pareceria isto um stoicismo 

insustentavel; porquanto, não ha talvez dever algum de moral que, em certos casos, mais ou 

menos raros, não seja suspenso pela lei da necessidade ou por collisão com outros deveres não 

menos imperrósos. 

M. – O filho carinhóso conhece que seo pai cometteo um crime de lesa magestade, em 

virtude do qual terá de subir ao cadafalso; disei-me, sendo indagado pela policia acérca do 

autor do facto é obrigado a descobri-lo? 

D. – Não, e se o fizesse seria considerado por todos como um filho desnaturado; a sua 

resposta  a mais admissivel seria esta:  não vi, não sei.  
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Ha certos sentimentos moraes, que a naturêsa prescréve a nossa alma, dos quaes não 

póde servir-se a razão para sobre elles estabelecer regras, e que devem ficar tão somente 

impréssos no sanctuário do coração. E’ bello ouvir-se a moral dizer que o homem não deve 

faltar em caso algum os deveres de veracidade; mas como sugeitar a sensibilidade ao ponto de 

se faltar ao amor, amisade, aos carinhos, á complacencia, á generosidade e a humanidade 

emfim? 

O nosso lado moral como que se divide em duas partes consubstanciaes, que são um 

todo intellectual e um todo sentimental. A sensibilidade difficilmente resiste áquellas 

impressões.  

M. – Mas, se o silencio desse filho fosse gravemente affectar sua mãi, patria, irmãos e 

amigos? 

D. – Já temos dito muita vez que é licito faltar ao dever de veracidade, seria  portanto 

para não acabar, e quase um impossivel innumerar-vos todos os casos. O que me apresentaes 

agora está muito fóra do assumpto que nos occupa; todavia responderemos assim: como então 

tratava-se de salvar maior numero de pessoas e todas carissimas, como sejão mãi, irmãos e 

amigos, além da patria, seria, talvez, mais licito ao filho declarar, em ultimo caso, quando não 

tivesse outro remedio, que seo pai fóra o autor do crime.  

M. – Quaes são as infracções do dever de veracidade, ou como se distinguem estas 

infracções? 

D. – As infracções do dever de veracidade que geralmente se distinguem são a 

mentira, a restricção mental e as restricções externas, ou discursos ambiguos, e equivocos 

empregados de proposito para o fim de occultar-se o que se sente ou pensa. A restricção 

mental é um modo de exprimir-se que somente seria conforme com o pensamento da pessôa 

que falla, subentendendo-se o que ella de proposito omitte, ou que comsigo guardar por 

subtilêsa. 
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M. – Como se distingue a mentira? 

D. – Em perniciósa, officiósa e jocósa. A pernicósa é a que tem por fim fazer damno á 

alguem; officiósa a que é empregada para fazer bem; jocósa a ficção que tem por fim deleitar; 

distingue-se além disso a mentira que se póde chamar de vicio ou habito, que vem a ser 

aquella que é empregada, não para fazer damno, nem tão pouco para deleitar, mas sim para 

satisfazer um certo gosto torpe, ou para preencher algum tempo de ociosidade.  

M. – O que quer dizer juramento? 

D. – Juramento é a confirmação daquillo que affirmamos tomando a Divindade por 

testemunha da nossa  veracidade. 

M. – Donde vem o tomarmos as pessôas de mais consideração e superioridade para o 

nosso juramento? 

D. – Vem de que aquelle á quem conffirmamos qualquer facto attendera mais para a 

testemunha á quem devemos todo o respeito, em razão de não ser ella capaz de asseverar 

senão a verdade, do que para aquella que sem nenhuma autoridade terá em duvida o seo 

credito.   

M. – E é licito jurar? 

D.  – E’ licito apresentar outrem como verdadeira testemunha de nossas asserções. E’ 

illicito porém, chamar em nosso apoio Deus, os Santos e todas as sagradas cousas que  lhes 

pertencem, quando estamos jurando um falso ou aquillo que nunca existio.    

M. – O que quer dizer perjurar? 

D. – Perjurar é affirmar uma falsidade com juramento. O perjúrio é muito maiór crime 

do que a mentira em geral; porque é um menoscabo da justiça e auctoridade Divina.  

M. – Quaes são os que deixam de cumprir os deveres para com os seos semelhantes? 

D. – Os que se suicidão peccão contra o amôr 
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dos outros homens, porque deixão de promover os benefficios á estes, antes que o legislador 

os tenha desligado desta obrigação.  

Procedem, tambem, contra o amôr devido á seos semelhantes os que se deixão possuir 

do egoismo, que só cuidão nos seos interesses, não se importando com as necessidades dos 

mais; os que procedem com usura e avarêsa: os que se entregão a idolencia podendo com suas 

capacidades quer phisicas quer intellectuaes concorrer para algum bem commum.  

M. – Quaes os deveres que temos para com os amigos? 

D. – O verdadeiro amigo, por isso que observa para comnosco todos os deveres 

daquelle que só dezeja o nosso bem, torna-se por esta razão credor da nossa affeição e 

gratidão; devemo-lhes um amôr duplo, como nosso semelhante e como um outro que possúe 

de nossa alma afim de defender nossos direitos, da mesma sorte porque pugnaria pelos seos 

quando fossem atacados.  

M. – Quaes os deveres para com os inimigos? 

D. – Os nossos inimigos são aquelles que nos dezêjão o mal; é generosidade da nossa 

parte não offende-los emquanto não nos atacarem directamente, e sim trata-los quase da 

mesma sorte porque tratamos nossos semelhantes em geral, procurando sempre fugir das suas 

vistas e fazendo todo o possivel para sermos delles esquecidos.  

 

 

CAPITULO IX. 

DOS DEVERES DO HOMEM PARA COMSIGO MESMO 

 

M. – Quaes são os deveres do homem para comsigo mesmo? 

D. – Os deveres do homem para comsigo mesmo são de tres modos, uns relativos á 

alma, outros ao corpo e outros ao estado externo.  
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M. – Explicai-me bem estes deveres? 

D. – Os deveres relativos á alma consistem na cultura de todas as nossas faculdades 

tanto intellectuaes como activas e sensitivas; no que devemos seguir uma ordem bem 

estabelecida e fundada nas luzes da bôa razão, cultivando primeiramente as sciencias e artes 

necessarias e uteis e sobre tudo fazendo por adquerir ideias claras e justas acerca do bem e do 

mal; formando o nosso espirito e o nosso coração para julgar com rectidão, amando o dever 

de possuirmo-nos dos sentimentos benevolos que constituem a bondade do caracter  moral, 

reprimindo os affectos malevolos e dominando todos os nossos appetites e instinctos animaes; 

sem o que o homem se rebaixa ao nivel dos brutos, sobresahindo nelle a naturêsa animal á 

racional ou humana; pelo que nunca poderá approximar-se da perfeição moral, que é sem 

duvida o fim principal da nossa vida.  

Quanto ao corpo, os deveres do homem são: - conservar a vida e a saude evitando tudo 

quanto possa concorrer para abreviar a existencia ou deteriorar as forças phisicas. Donde se 

segue que não é permittido ao homem deixar-se morrer voluntariamente emquanto puder 

conservar a existencia. Segue-se tambem que o homem deve evitar todos os perigos que 

possão pôr em risco a vida ou a saude, todas as vezes que isto não for necessario para o 

cumprimento de algum outro dever de grande importancia.  

Diz um conceituado moralista, que entre os deveres que dizem respeito ao nosso corpo 

ha um que domina todos os outros, seja qual fôr seo objecto; é a nossa conservação pessoal. 

Este dever é certamente o primeiro em ordem, porque seria em vão que se prescreverião aos 

homens outras obrigações, se elles não tivessem primeiramente provido a sua conservação. 

Donde se conclúe que devemos entreter e augmentar as forças naturaes do corpo pelos 

alimen- 
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tos e exercicios convenientes; evitar tudo o que possa destruir ou desarranjar essa maquina tão 

maravilhosa quanto fragil, e fugir dos excessos que pela mór parte nos conduzem á sepultura.  

Observa ainda o mesmo autor, que procurando nós conservar o corpo, trabalhamos 

ainda para alma, que satisfaz melhormente suas funcções quando não é perturbada pelo 

desarranjo e alteração de um corpo cujos orgãos lhe são necessarios para as operações, mesmo 

as mais espirituaes. A vontade se exerce fóra com mais ou menos força e rectidão, confórme 

alma está bem ou mal servida pelo corpo. 

E’ preciso, diz Rosseau,que o corpo tenha vigor para obedecer a alma; um bom creado 

deve ser robusto. Eu sei, continúa, que a intemperança excita as paixões, e extenuádo o corpo, 

quanto mais fraco elle fôr mais governa, em quanto que quanto mais forte mais obedece. 

Todas as paixões sensuaes morão em corpos efeminados e se irritão tanto mais quanto não 

podem ser satisfeitas.  

O fundamento destes deveres é um amor de si mesmo rasoavel e esclarecido. Deus deo 

á todos os homens um desejo insaciavel de felicidade, pois que todas as suas acções tendem a 

este fim. Nós nos amamos naturalmente e fugimos com sentimento de horror de tudo o que 

pressagia infelicidade e destruição, mas este amor para ser legitimo deve ser encerrado entre 

certos limites, que fazem conhecer as relações do homem com Deus e com seos semelhantes.  

M. – Porque maneiras podemos desenvolver as propriedades do nosso corpo? 

D. – As faculdades phisicas, segundo Mr. Suzanne, consistem na maior ou menor 

facilidade de nossos orgãos a concorrer para nossa conservação e a executar as ordens da 

vontade. Assim, segundo 
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a opinião deste grande sabio a hygiene e a gymnastica são os melhores meios a emprega-se 

para obter a força e agilidade corporea. 

M. – O que entendeis por hygiene? 

D. – A arte de conservar a saude. 

M. – E o que é gymnastica? 

D. – A arte de exercitar o corpo. 

M. – Quaes são os que faltam a estes deveres? 

D. – Do que temos dito se nota que, os que não cumprem com os deveres relativos ao 

corpo e alma são os que não cultivão a intelligencia no conhecimento das sciencias e das 

artes; os que entregão-se voluptosamente aos praseres sensuaes, não se importando dos males 

que lhes podem sobrevir; os que se expõem sem  necessidade ás intemperies das estações e 

aos trabalhos excedentes ás suas forças, maltratando cruelmente as carnes; os que 

enfraquecem os movimentos dos membros pelo habito de entregarem-se ao ocio; os que não 

se curão das moléstias, & c.     

M. – Quaes são os deveres do homem acerca do estado externo? 

D. – Ao estado externo pertencem as riquezas, as honras e a fortuna; em relação ás 

riquezas, nossos deveres são os seguintes: adquerir riquezas por meio licitos, e conservar com 

economia e não com avarêsa as já adqueridas, de sorte que não nos afastemos dos deveres 

contrahidos com Deus.  

M. – O que significão as palavras honra e deshonra? 

D. -  Honra é o sentimento resultante da exacta observancia dos deveres e da moral, 

deshonra vem a ser o contrario; isto é o sentimento que resulta da não observancia dos 

deveres e das regras da moral. Assim, o homem honrado é aquelle que nunca falta com os 

seos deveres, quaesquer que elles sejão; e chama-se deshonrado aquelle homem que no 

numero das suas acções conta muitas dellas 

 

 

 

 

 

 

 



MORAL      55 

 

que forão feitas com dólo ou malicia, e que por isso estão em contradicção com o dever e com 

a moral.   

O juizo dos outros á respeito das nossas perfeições não é a honra, como pretende o Sr. 

Eduardo Job, mas sim o que nós entendemos pela palavra – reputação. A honra é por assim 

dizer um sentimento inherente ao sugeito que a tem, nasce d’alma do honrado e não do juizo 

do publico.  

M. – O que quer dizer fortuna? 

D. – E’ o resultado de certas causas imprevistas que convergem para a satisfação do 

nosso bem ou felicidade. A fortuna chama-se prospera quando nos vem justamente quando 

por ella mais almejavamos; adversa, quando já não a esperavamos. 

M. – O que vem a ser o louvor? 

D. – E’ a manifestação da approvação que merecem as nossas acções, quando são 

bôas. 

M. – O que quer dizer vituperio? 

D. – E’ a manifestação contraria ao louvor; é aquella que tem por fim reprovar ou 

stigmatisar os nossos actos. 

M. – O que significa a palavra calumnia? 

D. – A imputação falsa ou immerita que nos fazem afim de manchar a nossa honra ou 

reputação. 

M. – Quaes são os nossos deveres acerca da honra? 

D. – A obrigação do homem acerca da honra consiste em seguir elle na ordem das suas 

livres acções uma carreira justa e invariavel; não faltar com os seos deveres e cumprir 

necessariamente a sua palavra.  

M. – Quaes os deveres que temos acerca da fortuna? 

D. – Responderemos com o Snr. Job, que devemos nos acautellar para que não nos 

ensuberbeçamos pela prosperidade, e não nos desanimemos demasiadamente pela 

adversidade; porque, como aquelle concurso de causas não se pode prevenir, 
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muito menos pode ser imputado; nem por consequencia ha alguma razão para que o homem 

por causa da fortuna prospera decline para a sobreba ou arrogancia, e para que pela adversa 

perca absolutamente o animo, ou para que se afflija mais do que é justo, principalmente se 

attender á inconstancia de uma e outra, que a quotidiana experiencia mostra. 

M. – Todos estes deveres para com Deus, para com o proximo e para comnosco não se 

pódem reduzir á um só?  

D. – Sim, pódem se reduzir em deveres para com Deos; e assim pódemos dizer que 

Deus é tão somente que nos obriga a ter deveres; porquanto, tanto os que temos para com o 

proximo como os que temos para comnosco se fundão em uma Divina vontade que nossa 

razão concebe  e na verdadeira observação das leis Evangelicas.  

 

CAPITULO X. 

DOS DEVERES DO HOMEM PARA COM A SOCIEDADE DOMESTICA 

 

M.- O que quer dizer sociedade? 

D.- A sociedade é geral ou particular. Sociedade geral é a reunião de todos os habitantes de 

um mesmo paiz, sujeitos ás mesmas leis e observando mutuamente os seos direitos. 

Sociedade particular é a união de dous ou mais individuo que se contractão para algum fim; 

esta ainda se subdivide em sociedade civil, eclesiástica, litteraria ou philosophica, domestica, 

&c. 

M.- Quaes os deveres dos homens para com a sociedade geral? 

D.- Estes deveres, que se podem considerar como verdadeiras obrigações são relativos ás leis 

constitucionaes ou condições republicanas porque 
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se administrão ou preenchem os nossos direitos de independência, e consistem no nviolavel 

exercício da lei. 

M.- Quaes são os nossos deveres para com a sociedade particular?  

D.- Os nossos deveres para com a sociedade particular consistem na exactaobservancia das 

leis que regem a mesma sociedade, ou estatutos. 

 M.- Algum ou Alguns destes deveres impõe mais obrigação que outro ou outros? 

D.- Não. O dever diferença-se quanto ao objeto á que é correspondente, masnão quanto á 

obrigação que o impõe. Bastaria, Alves, a significação da palavra dever parasse conhecer qe 

quem o contrahio não pode deixar de cumpri-lo. 

 E’ verdade que alguns, já pelos seosinteresses, e já pelos encommodos, tem o costume 

de considerar o dever pelo seo objeto e não pela obrigação que impõe, dando mais o valor 

áquelle ou áquelles cujo ojecto ou cujos objetos são de mais consideração. E’ assim, que eles 

se unem em alguma associação ou constantes em tratar dos negócios,tendentes á mesma 

associação; e deixão de comparecer á outras onde se cuida v.g. em interesses geraes, só  

porque nestas o lucro não apresenta um valor meramente real. 

M.- Quaes são os deveres que temos para com a sociedade domestica? 

D.-O homem, na sociedade domestica, baze da sociedade civil, diz um moralista, póde ser 

considerado debaixo de tres diferentes relações, ou como esposo, ou como pai, ou como amo: 

d’ahiresultãotresespecies de deveres que correspondem á cada um destes estados. 

M.- Deus quis diz o Sr.F. de Paulo e Oli 
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eira, que o gênero humano se perpetuasse; ora não póde ser cheio este fim sem que a mulher e 

o homem consintao livremente formar uma sociedade durável para aumentar seo bem ser e a 

intenção de ter filhos. O matrimonio tendo um fim bom e conforme ao voto da natureza é pois 

uma sociedade licita e segundo o espirito da lei natural. Os deveres dos esposos são de se 

amarem mutuamente, de serem fieis ás obrigações que contractarao, de soccorrerem-se e 

ajudarem-se a supportar os trabalhos e desprazeres desta vida. 

M.-Quaes são os deveres da mulher para com seo marido? 

D.- A mulher, diz o autor acima citado deve submissão e respeito á seo marido; pois que a 

autoridadde pertence áquelle que possúe o poder bemfazèjo:Ella é obrigada a segui-lo á toda 

parte, onde lhe agradar residir. 

Compeite,também aos esposos, como deveres á elles impostos pela naturêsa, o criar e 

educar seos filhos, ensinar-çlhes a verdadeira moral, guiar pare-passo a sua conducta, reprimir 

os mãos hábitos que por ventura possão traser das disposições naturaes, obrigalos a seguir a 

religião catholica apostólica e romana como a única verdadeira e salutar e fazer-lhes conhecer 

que algum dia virão á ser Paes e por conseguinte a acarretar a mesma obrigação de moralisar 

seos filhos. 

E´no acto das lecções de educação que os Paes devem empregar todo o cuidado no 

bem estar futuro de seos filhos; devem arreda-los das más companhias, dos ajuntamentos de 

outras creanças mal creadas, dos jogos, das bebidas e de todos estes appetites perniciosos que 

ES os podem levar ao vicio: não consentir que as amas e os creados ignorantes se occupem a 

lhes narrar contos fabulosos e extravagantes: dar-lhes os melhores mestres, applica-los aos 

mais instructivos livrs, e finalmente a as- 
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Sociar boas idéias acerca dos prazeres e da verdadeira felicidade neste mundo. 

M.-Qual é a influencia do casamento sobre os costumes? 

D.- A’ este respeito parece-nos não ser possível dizer mais do que escreveo  Mr.Suzanne, no 

seo tratado de educação: eis a opnião dste sublime moralista: O casamento, de todas as 

instituições, é a que mais contribúe para a felicidade e infelcidade do gênero humano; inflúe 

singularmente sobre o melhoramento e degradação dos costumes. Sobre o melhoramento e 

degradação dos costumes. 

Quando reina o seio da família a união e a felicidade não devemos procurar prazeres e 

muito menos relações com pessoas estranhas; assim evitamos tudo o que possa prejudicar o 

lar domestico, pertubando seo socego espiritual; e o bom pai de famílias, que for probo, 

honesto e rasoavel conservará sempre esta paz intima entre os regosijos  familiares. Se a 

discórdia reinar internamente ver-se-há desapparecer a verdadeira alegria, que desde logo será 

substituída por intrigas e enredos desfarçados por um sorriso apparente, e a família 

acabrunhada de trabalhos e mal vista ficcará sem fortuna e saúde, resultado da discórdia dos 

maldizentes. Quão poucas vezes sabe-se da origem dos nossos males! Uma das cousas á que 

devemos dar mais impotancia é sem duvida a reforma dos costumes; pois se procurarmos 

saber ás causas dos casamentos infelizes encontra-las-hemos na falta de educação e na 

imperfeição moral dos conguges. 

As cauzas geraes da desunião e da desordem das famílias acham-se  na indifferença 

entre os esposos , na falta de carinhonatural de um para outro, na diversidade de caracter, 

no dezejo de agradar e de ser mais distincto na sociedade; emfim desgostam-se em breve 

tempo e o recurso de que se utilisam é o divorcio funetso effeito da inconstância humana. 
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M.- Quaes são os deveres do homem no estado de amo ou creado? 

D.- Nem todos os homens gosão da mesma realidade ou apparencia sobre a scena do mundo, 

posto que tenhão a mesma organisação e as mesmas faculdades de espírito. 

Um grande numero não se póde applicar aos negócios domésticos, seja porque tem 

grandes fundos, que nãopódem cativar, seja porque vocações d’outro gênero não lh’o 

permittem seja, por que sua saúde á tanto se oppnha. Dóutro lado, grande numero de pessoas 

não tem para subistituir senão seos braços e sua industria. Estes se achão, pois, obrigados a 

soffrer aquelles, que em recompenssa lhes fornecerão um entretimento de que são privados. 

E´assim que por circumstancias differentes os homens estão na dependência uns dos outros. 

Os deveres dos amos para com seus creados decorrem da mesma origem, que a 

autoridade paternal, e são regidos elo pacto social. O amo tem direito de commandar sobre 

seo criado, com tanto que seja bom e justo. O criado deve obedecer á seo amo com zelo, 

deligencia e fidelidade, prestar-lhe todos os servoços aos quaes se obrigou pela necessidade e 

utilidade. 

 

CAPITULO XI. 

DO SUICIDIO E DO DUELLO 

M.- O que entendeis por suicídio? 

D.- A morte que o homem da á si mesmo a-fim de se livrar de algum mal presente ou futuro. 

M.- O que é duello? 

D.- O duello vem a ser a guerra entre dous indivíduos com o fim de salvar o aggravo de um 

pela morte do outro. 

M.- O que quer dizer pena de morte? 
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D.- Quer dizer o soffrimento ou o castigo levado ao deshumano ponto de tirar a vida á algum 

que delinquio. 

M.-E´  permettido ao homem dar a morte a si mesmo? 

D.- A questão que me apresentaes é simples de se resolver na balança da sãrazão, com quanto 

os moralistas, tant antigos como modernos teimem em lhe dar uma gravidade que de sorte 

alguma lhe compete. A resposta decisiva e quase que a priori é a seguinte: E´ contra a lei 

natural, contra as vozes da consciência, contra as leis humanas e contra as Divinas o suicídio. 

O homem não deve suicidar-se porque nasceu para um fim, por assim dizer, complexo, que 

não póde preencher sem que não tenha concluído todos aquelles fins particulares por-que vae 

passande no decurso da sua vida; ora se elle no meio desta carreira, ou serie de actos, que se 

podem considerar causas necessárias da existência de outros, esmorece, perde as forças do 

espírito e se rouba a vida, deixa do certo de chegar ao fim que lhe foi prescripto pela naturêsa 

ou pelo Creador paraabraçar um outro que lhe demarcou a paixão; mas quando elle cedeá 

paixão e despresa a  marcha regular da naturêsa subtrahe-se da cadeia universal e foge de 

praticar o resto daquellas acções precisas para o complemento da sua vida; e por que sua vida 

diz respeito á dos outros membros da sociedde, deixa elede continuar a cumpprir os deveres 

para com seos semelhantes; deixando de cumprir com estes deveres é criminoso: logo o 

homem não deve suicidar-se. 

Quando este argumento que acabamosde formular não fosse exuberante prova de queo 

homem não deve dar a morte á si mesmo, muitos outros vos apresentaríamos, como v.g. o 

desamparo em que ficará sua mulher e filhos, se os tiver, a dor eu causará á seos paes e 

amigos, o exemplo 
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que dará á outros, que nas mesmas condições podem lançar mão do mesmo meio, o furto que 

faz a Deus seo Creador, á quem competiatirra-lhe aquillo que Elle mesmo lhe havia dado; a 

desobediência ás leis, &e. 

O que se dá voluntariamente a morte é criminoso, diz o Sr. Oliveira: 1° para com 

Deus, cuja obra destróe, destinanda a manifestar suas perfeições infinitas, e de quem elle se 

arroga os direitos, dispodo de uma ida que recebeo em deposito e que só o Creador tem o 

direito exclusivo de lh’a tirar. 

A vida não é sómente uma dádiva feita á pessoa que della gosa, é um thesouro que lhe 

foi confiado, um talento que elle deve fazer fructificar a bem seo e dos outros. 2° para com a 

lei natural, que obriga todos os homens de uma maneira quase invencível a vigiar a sua 

conservação. 3° para com a sociedade, por que elle lhe arranca um membro util, regeita toda a 

esperança de fazer bem aos homens, e rompe o pacto social. 4° para consigo mesmo: com 

effeito, depois de ter offendido á Deus, que destino póde esperar depois de sua morte? O 

suicida não póde objectar, que elle ignora os deveres que o prendem á vida: sua existência não 

é submettida á sua vontade; para se dar a morte é mister que elle arme seo braço contra seo 

corpo, como contra um inimigo estranho, e este esforço violento o adverte, que sua vida não 

está debaixo da sua dependencia. 

Em vão se pretenderia que o suicídio é um acto de coragem e brio: em vão se apoiaria 

nos exemples illustres de  Catão, Bruto, Lucrecia,Cassio, Arria, Othon, Antonio,Mithridates e 

Annibal;  mas responde-se, que o suicídio é sempre marca não equivoca de espírito 

pusitamine e incapaz de supprtar as calamidades da vida. Forão, é verdade, grandes, esses 

heróes apontados, em tod; mas mai pequenos neste ponto. Que fizerão de grande? Sahir de 

uma vida seguida de desgraças, 
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que nada lhes apresentava de agradável, sim de terrível, é heroísmo? Por uma só morte phisica 

querer poupar mil mortes Moraes, é grandêsa d’alma? Não é, porventura, heroísmo maior 

soffrer por tempo a adversidade, do que n’um momento livrar-se della? Poderiamos citar 

alguns, que cahidos do summo da grandêsa, souberão, superiores á fortuna, conservar sua 

vida, até lhes ser tirada pelo Supremo Ente, que lha concedêo: sim, só estes contemplamos 

verdadeiros heróes. 

M.- Gostamos de ouvir vossos agumentos, porém não estamos satisfeitos.Dissestes que os 

moralistas tem dado grande valor à esta questão sem que todavia Ella tenha. Estaes, 

enganando, a questão não é de tão pouca monta como penssaes; pelo contrario, é dessas que a 

moral apresenta e que se não podem resolver sem grande attenção aos factos e as suas 

circumstanciais, o que  passamos a provar-vos. 

Immaginai um individuo sobre o qual pesão graves e mortaes moléstias, deitado sobre 

um leito de dores horríveis; seos lábios se abrem apenas para gemer, a morte aparece revoar 

de quando em quando ao redor do seo corpo: o medico dessenganou-o e elle sabe que morre. 

Este individuo não querendo continuar a soffrer tão grandes dores para as quaes não tem cura, 

suicida-se.Dizei-nos deve ser tido por criminoso? 

D.- Já deveis ter notado que quando avançamos a prposição absoluta de que o homem não 

deve suicidar-se incluímos todas as particulares que por ventura nos quizesseis propor; 

todavia passamos a responder-vos. 

O individuo que figurastes devia não considerar as palavras do seo medico como 

infalliveis, pois que taes, só as palavras Divinas: partindo deste principio elle não devia matar-

se. Quando ao dizer-des que elle já não podia soffrer as dores da moles- 
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tia, é bem claro, que não sabendo elle se morreria ou não, como vos temas dito, devia aturar-

las até que se desfizesse a duvida pela sua melhora ou saúde, o que muito naturalmento lhe 

podia acontecer: além de que não há dor que se possa comparar com a da morte; esta é dupla, 

e traz comsigo o encommodo moral na lembrança de todos os objectos que nos são caros e o 

arrependimento dos males que tenhamos causado. 

M.-Paulo é accusado pela justiça publica de haver commettido diversos crimes de morte. 

Paulo é umhomem honrado, e numca, no decurso da sua vida, praticou um acto do qual se 

possa arrepender em consciência; entretanto attribuem-lhe este falso; e elle, para não subir ao 

cadafalso com que se pretende punir os suppostos crimes, da-se a morte.Achaes que Paulo é 

criminoso? 

D.- Procedêo contra o dever, obrou em opposição á obrigação moral, devia não suicidar-se. 

E´ verdade que o facto produz circumstancias de muita consideração e gravidade e por isso 

tem sido resolvido por alguns moralistas na opnião contraria á nossa. Todavia é de suppor que 

o verdadeiro autor dos crimes viesse a ser descuberto antes de sacrificar-se o inocente. 

Tambem observa-se, que emtodo caso, elle ficaria na deshonra, senão por haver subido ao 

cadafalso, ao menos por se suppor ser a verdadeira causa das morte de que fora accusado. 

Além disto deixava a resalva á justiça de logo que se descobrisse a verdade, não se julgar 

autrora dessa morte, dizendo eu Paulo matara-se pelas suas próprias mãos. 

M.-E´ licito o duello? 

D.- O duello é um dos maiores crimes que o homem póde commeter, é a nota especial 

ecaracteriszada da barbaridade, e mesmo da malvadez; e , sem duvida é tolerável que o 

homem deixe-se arrastar pelo ímpeto da paixão naquelle mo- 
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mento em quevê desrespeitar a sua honra, é tolerável, mesmo, eu, nesse instante elle lance 

mão de uma defesa que se opponha ás ameaças do seo adversário; mas, reflectida e 

determinadamente preparar armas mortíferas, e com passos seguros, dirgir-se á um sitio, 

onde, escondio de todas as vistas da sociedde ede sua família possa empunhar espada ou 

apontar uma pistola, na duvidosa esperança de matar ou ser morto, é um crie que as leis 

punem, que faz estremecer  a natureza e chorar de vergonha a consciência! 

A idéia de vingança e horrível só em revoar no espírito, Ella deixa uma sombre negra 

que dificilmente se apaga; ora, agora, conservai esta idéia em vossa mente por muita shoras. 

Daí-lhe um agasalho na consciencia e deixai que as paixões lhe rendão cultos: de vez em 

quando soará aos vossos ouvidos, como o compassado bater de um relógio, a palavra 

assassino! 

Eis o estado em que se collocão os amantes do duéllo! Há nada mais hediondo, mais 

terrível e mais immoral? Esquecem-se dos deveres, da patria, dos amigos, das mulheres e dos 

filhos! Por uma presumpção externa de um setimento que só é grande na consciência interna 

deixarem esvaecer-se em sangue aquelleprimeiro e melhor dos deposits que foi por Deus ao 

homem confiado! 

Se o duéllista tivesse a infalível certesa de lavrar a sua deshonra na morte do seo 

offensor, ainda que não fosse licito o duello seria mais descutpavel; porém quem lhe 

asseguraisto? Quem lhe diz não será o martyr na peleja? Quem lhe garante a vida? 

Diremos ainda com um dos moralistas que temos seguido em nossas opniões, que o duello 

não é menos contrario que o suicídio aos princípios da moral; com effeito, o que se bateem 

duello é criminoso,1° para com Deus, cujos direitos usurpa 
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Da mesma maneira que o suicida; 2° para com a lei natural que ordena o esquecimento 

das injurias e prohibe a vingança que veda expor sua vida ou a de outro por uma offensa 

muita vez de poucos momentos: que não reconhece juiz algum em sua causa; e que estabelece 

que todas as virtudes estão collocadas na ponta de uma espada; 3° para com o bem público; 

porque esta sorte de combates faz perecer um grande numero de homens cujos serviços serião 

úteis á patria. 

A verdadeira honra, diz Rousseau, depende dos lugares, dos tempos e dos prejuízos? 

Póde Ella morrer e renascer a medida que morrem e renassem as modas? Não: Ella tem sua 

origem eterna no coração do homem justo, e na regra eterna dos seos deveres. Ora que há de 

comom entre a gloria de degollar um homem, e na regra eterna dos seos deveres. Ora que há 

de comom entre a gloria de degollar um homem, e o  testemunho de uma alma recta? Que 

conquista póde ter uma vãaopinião de qualquer sobre a honra, cujas raízes estão no  fundo do 

coração? Que! As virtudes, que realmente possuem perecem porventura na prescença das 

mentiras dum calumniador?  A honra do sábio estaria a graça e favor do primeiro brutal que o 

podesse encontrar? Uma sala de armas é pois o assento de toda ajustiça? E toda a offensa é 

igualmente bem lavada no sangue do offensôr e do offendido? Os mais valentes homens da 

antiguidade cuidarão nunca em vingar suas injurias por combates singulares? Cesar enviou 

algum cartel á Catão, e Pompêo á Cesar, por tantasaffrontas recíprocas? E o maior capitao da 

Grecia, Themistocles, foi deshonrado por se ter deixado ameaçar de um bastão? 

Ora, sabemos nós melhor que estes illustres guerreiros, sabemos nós melhor que um 

Henrique IV, um Luiz XIV.,melhor que um Gustavo Adolpho em que consistem a coragem e  

a honra? Sabemos nós melhor apreciar a dignidade do homem? 
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O´vós que amaes sinceramente a virtude, exclama Rousseau , aprendei pois a servir-vos della 

á sua moda e não a moda dos homens. 
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