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SOBRE A metafísica.

TARDE XLVL
De algumas doutrinas importantes pré-

vias á Metafyíica.

§. I.

Dd-fe huwa Noção da verdadeira

Metafyftca.

TTheod. A H ^ Oknemos , amigo Eugé-
nio , a continuar as nof-

fas conreríaçòes íilofofi-

cas
5 já que o tempo nos

favorece com occafião opportuna , e
Tom. VIII. A vos
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vós goftais dcíbs matérias : quanto á
mim 5 feguro-vos , amigo

, que nadi
me recreia mais, que huma converfa*^

ção, quando he urii : nada me afflig^

mais , do que fendo inútil , e ociofa. j

Silv, Qiaando á utilidade da inftrucçãcj

fcienriíica fe ajunta a amenidade de!

huma agradável converfaçao , todo oj

homem
,

que nao tiver o goíto eílra-

gado ^ deve gokar muito.

líug. Depois que começaftes a inilruir-

. me deíle modo , nem para mim ha
*• cbnveríaçao mais útil , nem diverti-

mento maior; porque me alegro inex-

plicavelmente, vendo-me cada vez mais
' illuftrado no meu entendimento. Se nas

coufas fenfiveis houveffe de bufcar fe*

melhanja á minha confolaçao , e ao
' motivo delia , fomente a acharia ém
hum homem

,
que acordando do fono

,

lá no mais recôndito de huma fubter-

ranea mina, eílivcfle confufo , não po-

dendo atinar, nem conhecer coufa al-

guma deíTas mefmas
,

que tinha á ro-

-:da. de íi , e depois guiado por hu-
• ma mao eftranha foffe pouco a pouco
fahindo da região das trevas , e da
ignorância para a região da luz. Quem

í' pôde duvidar , que eíle homem teria

hu-
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huma eítranha , e bem folida alegria.

Pois eis-aqui o que ine tem aconteci-

do a mim com eíla inilrucçâo.

Theod. Se avoíla utilidade vos recreia,

a mim também me confola pelo mui-
. to que vos amo; e porque tenho par-

ticular goílo de fer útil aos mais* E
já que temos opportuna occafião

,
que-

ro agora pegar-vos outra vez do bra-

ço , e não fó correr , como fiz com-
vofco pelos jardins amenos da Na-
tureza 5 mas dar hum voo mais alto

,

fazendo-vos íubir com as azas do en-

tendimento a lugar fuperior , donde
poiíais olhar para tudo o que tem íer,

ou feja corpo, ouçfpirito; quer habi-

te na terra
,
quer nos Ceos. Vede a

quanto chega o meu atrevimento.

Eug, Não me obrigueis a fazer o pa-

pel de Ícaro , porque nunca fui repre-

lentante; e ainda que o foíTe, eíle pa-

pel e figura nunca por minha von-

tade o efcolheria. Mas fendo vós o
meu Dédalo , e guiando-me pela mão ,

voarei feguro.

Tbeod, Com effeiro feus perigos gran-

des ha no eíiudo da Metafylica
; por

iíTo mcfmo que he fciencia mais alta,

mais fujeita lie a que o entendimento

A i^ per-
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perca o tino, e fe precipite. Mas por
• iílb mefmo quero acautelar-vos.

Eug, Mas íbbre que matéria diícorre a
Metafyfica ? Eftou com curioíidade de

- o faber ;
porque já na Fylica nós olhá-

mos muito bem para os Ceos , e para

tudo o que havia na terra : não íei que
mais nos refte para tratar agora neílk

- fciencia , cuja fuperioridade tanto me
recommendais.

Theoch Na Fyfica tratámos de tudo o
que tiniia corpo, e era feito de maté-
ria: na Metafyfica fe trata também do

' que não tem corpo. Duas partes prin-

cipaes tem a Metafyíica
,

que vos hei

de enfmar : huma , que chamão Ontolo-

gia 5 e trata em commum de tudo o
que tem fcr. Eíla parte da Metafyfica

• he como a Meítra univerfal de todas

as fciencias. Alguns lhe ch^mko fcien-

cia das fciencias y porque dá os prin-

cipios fobre que hão de rodar todas

as mais fciencias. Delia dependem a

Lógica 5 a Fyíica , a Medicina, a Mo-
ral , a Mathematica , a Politica , a Ju-

• rifprudencia , a Theologia Natural

:

• em fim , como trata de tudo o que tem
fer , abrange o objedo de todas as

fciencias^ e dá a todas ^ como a plan*

. .. ta.



Tarde quadrãgeftma fexta, j

ta > fobre que hão de levantar cada
qual os feus editicios particulares. •

Silv, AíTim me creárao fempre , e cíle

he o conceito
,

que fe deve fazer da
Mctafylica.

Theod, Mas fe vós , Silvio , fíilíaíFeis por
própria experiência , talvez que nao
fizeíTeis da Mctafyfíca eííe conceito.

Pelo menos fe vós aprendeííeis o que
no meu tempo íe enfinava nas aulas

,

e pelos livros , de que tínhamos no-

ticia , nada mais inútil havieis de
aprender do que eíTa Metafyíica

;
pois

que aííim me acontecco a mim , em
quanto andei nas aulas.

Sílv, Ora que todo o voíTo empenho
feja fazer-me ingrato a meus Meftres

,

rebelde ás minhas efcolas , e inimigo

do mefmo leite, a quem devo todo o
fcr! He coufa pafmoílu

Thcod. Não vos altereis , amiço Silvio.

Eudefejava que vos confolaíleis comi-
' go , lamentando o termos perdido çíle

, tempo ; mas Colno eílais com penfamen-
tos contrários , coníervai-os em boa paz

,

• porque eífes alegrão , e confolão mais
do que os meus

,
que sao de arrependi-

- mento. E como hia dizendo , Eugénio ,

a primeira parte da Meíafyfica empre-
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ga-fe em tratar em coirimum de tudo
o que tem fer ; e a outra parte

,
que

cliamao Pneumatologia ^ trata do efpi-

rito. Aqui entra Deos em primeiro lu^

gar, e depois anoíla alma. A que trata

da alma fe çliama PJycologia. Ora a Me-
tafyíica trata deftas coulas., ufando fó

do lume da razão
;
porque á Theolo^

giaJohrenattiral pertence tratar deftes

meínios efpiritos , valendo-fe da Juz

das Efcrituras Santas : e por efta ra-

zão aquella parte da Metafyllca
, que

trata de Deos, fç chama TheologiaNa^
tural

^ que he matéria dç fumma im*
portancia.

Silv* Não pôde deixar de o fer
, por

quanto por defgraça do noíTo feculo,

tem-fe os homens valido de diícurfos

Metâfyfícos mui efpeciofos , e delica--

dos contra a mefma Religião : e con-

vém hoje, que todo o homem de jui-.

20 fe applique muito a eíla fcicncia ,

para fe não enganar com eíles terriveis

• engenhos , ingrato? a feu Deos , e á
mefma razão, que Deos Jhe dera.

^tig. Se defejo , Theodoíio , acautelar

tudo o que for erro
,

pelo amor que
tenho á verdade , com quanto maior

empenho defejarci evitar cíTes erros

,

que
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. que sáo tao perniciofos. Vamos já a

. elta em preza.

Theod, Iremos : mas quero logo faz^r-

vos huma advertência precifa ; e vem
a fer

, que não he obrigado hum ho-

mem a laber mais do que pode. E já
daqui, Silvio, também vos peço licen-

ça para me apartar do caminho , que
vós trilhaftes

j
porque ora entrarei ncl-

le , ora me defviarei , cortando lem-
pre direito ao meu fim , fem reparar

em pegadas alheias.

Sih, E qual he o voíTo íim ?

Theod. Dar a Eugénio os principies ge-

racs , fobre que o entendimento pckie

. difcorrer, em ordem a que de tudo o
que cabe na esfera do noílb entendi-

; mento, difcorra com acerto ; e além
:-. diíío . . . •

Sí/v. Já vós na Lógica difleíles , que ti-

*-v nheis eíle mefmo fim. Com que vós
'« pondes o mcfmo fim a fciencias táo

• diverías , como Lógica , e Metafyfica ?

Theod, A Lógica evita os erros em to-

• da a matéria , e enfína a difcorrer bem ,

, pelo que pertence á forma do difcúr-

•. lo : a Metafylica também evita os ei*^

ros cm toda a matéria
, pelo que toca

: ás Máximas , . c princípios y em que a
dif-
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difcurfo fe funda. Sc a Máxima he er-

rada, ainda que feja bom o difcurfo,

fahirá erro na coníequencia ; e quando

a Máxima for boa , fendo o difcurfo

câvilofo , também fahe erro na con-

clusão : logo convém tapar ambas as

portas
5
por onde nos pode vii' o erro :

a Lógica evita Jiuma , e a Metafyfica

outra. Creio que já íe vê ,
que são

diverfos os fins de Lógica , e da Me-
tafyíica , ainda que pareçao fer o meC-

mo. Porém efte fim fomente pertence

áquella parte da Metafyfica
,
que cha-

mão Ontologia. Além diíTo pertendo

que Eugénio faça o conceito
,
que pô-

de fazer-fe nefte miferavel mundo ,

. tanto da fua alma, como do feu Crea-

dor; porque vai grande differença do
conceito que eu formava de mim , e

dç Deos, antes que eftudaíle a folida

Filofofia , ao conceito que agora formo.

Silv, Sendo iílb aíEm , já vejo que teniio

que aprender depois de vellio e dou^
torado, Metafyfica de novo ; porque
jião vos ouço faliar em Entes da ra-

zão , nem Predicamentos , Continuo ,

, Pojffiveis , Univerjaes y &c. que he o
que me enfinárão.

Theod^ Como já vos declarei o meu
fim,
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fim , vós lá julgareis, fe vos he pre*

cifo eftudalla de novo , ou não, pois

fó vós podeis julgar fe com a Metafy-
íica, que eíludaíles ,

podereis confeguir

efte importante fim
,
que vos não he

inútil.

lEug, Seja, ou não feja precifo a Silvio

eftudalla de novo , a mim fem dúyida

me he precifo fabella bem ; porque
nem boa, nem má já mais a aprendi.

Vamos a ifto , Theodoíio.

Silx. Náo nos demoremos mais
,
que

com impaciência leva Eugénio eftes

poucos minutos de demora.
Theod, Servem como de Prefação ao que

lhe her de eníinar.

Eug. Como o tempo fe empregue eni

coufa, que me feja útil, fico contente*

§. II.

Das primeiras verdades , ou da certeza

dos Axiomas
^
que a Metafyfica dã.

Theod. T^ Ada a idéa da Metafyfica,

YJ que quero tratar , fem mais
tfemora quero ir preparando o voíTo

entendimento para o que ella vos ha

de cnfinar ^ e convcm que advirtais

,

que
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que aífim como as fciencias e artes ,^ a

que a Metafyfica preíide , sao de mui
diverfa natureza , aílim também o são

os Axiomas
,
que por eilas reparte. Já

iupponho que vos diíTe
,

que Axioma
chamamos nós ahuma verdade conllan-

te, e manifefta
,
que lie como Maxi^

ma fundamental. Ora cilas máximas ,

ou Axiomas , devem fer certas
, ( alias

náo as deve dar a Metafyíica como
bafe , fobre a qual firmem as fcien-

cias 3 e faculdades todos os feus dif-

curfos ) porém fendo certas todas eíhs

máximas , não ha em todas a mefma
': certeza. Lembrai- vos que já vos ad*.

verti na Lógica ( pag. ^o, ) que três

géneros havia de certeza: Aletafyjica'^

< Fyjlca ^ e Moral, Certeza Metafyfica

he a daquellas propoíiçóes
,
que de tal

forte repugnão á faífidade
,
que por ne-

nhum cafo ferao falfas. Deíle género

V são os Axiomas da Arithmetica^ da Geo^^

metria^ &c. Outras verdades ha
,
que

são cerras fyíicamente , de forte que

ç também repugnão á fallídade ;
poréni

•' abfoluramente podem fer falfas ^ no
- cafo que fe invertão as Leis da Natu-

reza , e fucccda hum grande milagre.

; Deíle género são os Axiomas da Fy-
li-
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íica , da Perfpedliva , &c. Outras ver-

dades em fim são certas moralmente;
e de tal forte repugnâo áfalíidade,

que feria cafo mui raro, e difficil ofe-

rem falias
,
pofto que nifto não fe que-

brariao as Leis da Natureza : e deíle

género são os Axiomas da Política , da
Medicina , da Jurifprudencia , &c.

Eug. Pouco mais , ou menos já me tí-

nheis explicado iíTo mefmo ; mas ago-

ra he que faço niílb maior reflexão.

Tbeod, Já daqui começa a Metafyíica

a inftruir-vos ,
que para qualquer Ar^

te 5 ou fciencia , não convera tomar por
máxima fundamental

, fenão coufa cer-

ta, E feja efta a primeira Propofíção,

que vós ireis notando , como íizeftes

na Lógica. E bem fe vé quanta razão

ha para efte preceito ; porque toman-^

do por máxima qualquer propoíiçao

incerta , tudo quanto íbbre ella fe ef*

tribar, ficará fujeito a muitos erros.

Sih. líTo he huma coufa tão natural,

e evidente
5
que ninguém delia duvida,

nem pode duvidar , pois iíío mefmo
he Axioma ; e os Axiomas fe eftabele-

cem no principio de qualquer fciencia.

E convém advertir iílo
,
porque são

mui frequentes os cafos , em que algu-

mas
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mas pcíToas
,
principalmente Artifidfs

,

tomão por fundamento das fuás Art^s y

c manufaíluras
,
propoíições muito in-

certas
,
por não dizer , erradas , fó por-

que aíTnn o faziâo feus mellres , e deC-

te género são todos os que rematao
: o feu dito com eíle defengano : eem
fim , ajftm fe coftttma \ affim me enfi-

ndrão : ajjimfe faz nejia , ou naquella^

farte. lílo não he razão fundamental

:

deve dar-fe Axioma tão certo ,
que

*olhando para elle com reflexão , nin-

guém duvide. Eftalie a razão ,
porque

^a Arquircilura , cahindo ás vezes na mão
de certos engenhos fogofos , e inquie-

tos , e incapazes de freio, degenera de
forma

, que em vez de produzir obras

formofas , e úteis , não nos oíFei-ece

aos olhos , fenão monílros horrendos

,

e ridículos : por quanto certos Arqui-
teftos aíiim chamados

,
porque tomarão

cíle nome , tomão por máxima funda-

, mental hum erro mui grande , e aíFe*

f
! âão que tudo o que he novo he bom\ e

0'ifto he grandilíimo erro. Outros prati-

-oícamente affentão noutra Máxima falfa :

Tudo o que me agrada , he boyn , e tam-
• bem he coufa muito incerta

;
porque

talvez o feu gofto eíleja bem eftraga-

do.
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do. Outros recorrem ao coílume da ter-

ra 5 ou dos tempos , como fe foffe cer-

ta efta disfarçada máxima
,
que os go-

verna : O que he moda ^ he o bom nefia

matéria» Outros tem outra máxima : Tu'

do o que he coftume conjlante nejle Paiz
,

he bom : e por ilTo todas as obras Gó-
ticas são tão imperfeitas. Outros affen-

tão ,
que o que he difficil ^ he bom^ e

rjlimavel
,

que vem a fer outro erro
j

faltando a todos para máxima funda-

mental alguma verdade ,
que feja certa

,

confiante, e fegura , como devia fer.

Defta defordem nafcem muitas
,
que

algum dia darão matéria de rizo aos

vindouros : como por exemplo : hum
certo ornato (que leufava em quaíi tu-

do) de couros, e azas de morcego; e

outras ridicularias , as quaes a torto

,

e a direito fe havião de pôr, quer ca-

hiíle bem
,
quer não cahiíle. Não fei

que vos diga. Muito tem que zombar
diíTo os que viverenl daqui a trinta,

ou quarenta annos ; e hão de dizer que
andávamos loucos. O mefmo hão de
dizer os noflbs netos da demaziada
aífeítação da linha reíla , ornando tu-

do á moda Grega, como \\\q chamão.
£ o que mais Qsha de fazer admirar.
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he o fer efta loucura como contagio,

que fe communica de Reino para Rei-

no , e he quaíi geral por eíles tempos.

Appéilo para os noíTos netos ( i )

.

Sth. Pois íempre fe hão de fazer as

obras do mefmo modo? Então em que
fe ha de empregar o engenho de ca-

da hum , e o bom gofto ?

Theod, Em aperfeiçoar quanto mais pu-

, der a fiia obra , feja qual for ; mas den-

V^tro dos limites
,

que prefcreve a ^má-
xima fundamental

, por onde ella fe

deve governar. Dizei : Seria louvável

quem nos edifícios puzeíTe os telhados

para os lados , as portas em lima ,. as

janellas para baixo , ou para o Ceo ?

Certamente não
;
porque iíTo era in-

verter todas as máximas
, que perten-

cem ao modo de edificar cafas : pois

o mefmo digo a proporção dos que

. por engenho dellnquieto (em qualquer

matéria que feja) laltão fora dos eixos,

c fazem coufas indignas. Quando es-

friar o fogo da moda, em que conliíle

toda a fua apparente perfeição, e bel-

leza , então fe fará delias o conceito

,

que merecem , e o devido defprezo j

ai-

(f ) Não he prccifo tanto: já hoje feufa muito

menos i^\ ornato* ,
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aílim como vemos hoje, que acontece

a algumas obras dos antigos. Pelo con-
trario nunca zombamos cias que forao

conformes ás máximas fundamentacs

,

c folidas
5
por onde fe deviáo fazer;

por quanto eílas fempre confervão a

eil:imaçao: como fe vé na ArquiteClura

Romana, na Efculrura , na Pintura , na
Poefia , e na Oratória dos antigos ir^ef-

três 5 nas quaes obras ainda hoje to-

dos admirão huma belleza folida , fe-

zuda , e(deixai-me explicar aíTun) maC-
culina. Porém deixemos (t^i^ ponto.

Por agora , Eugénio , baíta dizer-vos

como coufa certiíTima , e importantif-

íima
5 que em tudo nos havemos de

governar por alguma regra verdadei-

ra 5 e Máxima certa
,
pois do contra-

rio procedem infinitos erros, e deíbr-

dens , tendo alguns por máximas hu-
mas coufas

,
que são ou duvidofas

,

ou falfas. Coníiderai o que fuccederia

em qualquer edifício, fe fe governâíTe

o Artifice por huma regra torta , ou
hum efquadro errado , ou hum nivel

pouco exadlo. Tudo por certo feria

defordenado , e torpe : pois nao fucce*

de menos a quem em qualquer obra,
ou feja de mãos, ou da cabeça, fe go-

ver-
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verna por máxima
,
que não feja ver-

dadeira , certa , e conftante.

Eug, E deve fer certa com certeza Me-
tafyíica, e rigoroliíSma; ou bafta cer-

teza moral ?

Theod. Conforme for a obra, aílím de-

ve fer a bafe , em que fe funda. Para

. as fciencias
,

que sao rigorofamente

taes 5 como Arithmetica, Geometria,
&c. devem fer as máximas certiílimas

,

e com certeza Metafyfica^ porque co-

rno os difcurfos deitas fciencias devem
fer certiffimos, forçofamente as máxi-

mas , em que elles le eftribâo , o devem
também fer. Para a Fyíica , Perfpedli-

va , Mecânica , &c. baílão máximas fy-

íicamente certas , como sao todas as

que fe fundão na experiência conftan-

te dos fentidos. Para a Politica , Jurif-

prudencia , e outras , baftâo máximas de
certeza moral , como são as que fe fun-

dão no dito de teftemunhas fidedignas ,

e na voz commua , &c. Mas para tudo

fe requer como fundamento máxima que
feja certa j aliás fendo o fundamento in-

conftante , todo o mais edifício cahirá.

Silv. Muitas coufas fe tem por certas,

que o não são; e fendo ifco affim
,
po-

derão muitos eftar mui contentes com
as
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as fuás máximas fundamentaes , fendo
ellas na realidade falfaSi

Theod. Para iíTo fe inftituio a Metafyft-^

ca 5 para exame deitas máximas , e dar
luz ao entendimento, para julgar da fua

certeza , ou incerteza. Não pode a Me*
tafyíica difcorrer por cada huma em
particular ; mas com certas regras ge-
raes pôde abranger a todas. Eu as irei

dando pouco a pouco , conforme me
parecer mais accommodado á voíla in-

telligencia. Mas antes que paífemos a
iílb , convém tratar de propoíito da
evidencia

, que coíluma haver neíies

mefmos principios
,
para os diftinguirdeá

em diverfas claíTes , e não confundir-

des o que fe diz de liuns com o que
íe diz de outros.

§.111.

I)a evidencia dasprimeiras Uerdades ^ ou-

dos principios
^
que a Metajyfica dã as

outras fciências , efaculdades.

^^S* TT U imaginava que era o meC-

XL mo Certeza
,
que Evidencia.

Theod, Não : tem muita diveríidade : as

verdades da nofla Santa Fé são certif-

Tom. VIIL B fi-"
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limas; mas não são evidentes. Ser hu^*

ma verdade certa ^ he fer firme ^ e fe*
gura 5 e infallivel : porémJer huma ver^

dade evidente , he fer clara
^
patente ^

e manifejta. As verdades da Santa Fé
são certiíHmas ; jnas não são claras

;

são efcuras : fó as conhecem aquelles,

a quem o Pai Celeftial as revelou , con-

forme diffe Jefu Chrifto. Além diílo

qualquer Teorema da Geometria , antes

que íedemonllre , he certo : porquanto
o que huma vez he certo , fempre o
foi \ nem a certeza he coufa ,

que ve-

nha com o tempo: porém eíFc Teore*
ma antes de fe formar a demonftração ,

não era evidente; e fó a demonílração
he que poz patente, e manifefta a fua

verdade , a qual até então eílava ef-

condida, e occulta. Pelo que qualquer
verdade occulta, e efcondida pode fer

certa \ mas em quanto for occulta, não
pode fer evidente

;
pois o mefmo he

evidente
,
que manifefta.

"Eug, Tenho percebido a diíFerença
, que

vai da certeza á evidencia.

Theod, Suppoftoifto; também ha varias

claíTes de evidencia, quecorrefpondem
ás três claíTes de certeza , de que ha
pouco fallei. 'EiXiá^nú^íMetajyftca ^ ou

Ma-
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Mathtmatica , he a força , cora cjue

de tal forte o entendimento he arreba*

tado para dizer Sim
,

que por modo
nenhum poíTa duvidar da verdade, que
fe lhe propóe: como acontece aos pri-

meiros principies , e verdades da Ma-
thematica \ como quando digo : I>ous

ê hum são três. O todo he maior que

a parte ^ &c* Advirto, que de muitají

' verdades demonílradas mathematica-

mente podemos duvidar , e podemos
também negallas; masiíTo fò pôde fer

ignorando , ou não entendendo a de-

monftracão. Porém vendo-a claramen-

te , ninguém poderá abfolutamente du-

vidar da dita verdade
;

porque o en-

tendimento he arrebatado para dizer

Sim. E fe o entendimento não experi-

menta efta força , não eítá a verdade

P'*^
mathematicamente demonílrada ; nem
tem Evidencia mathematica , ou meta"

Eug. Bem entendo.

Theod. Evidencia fyfica he a força, com
que o entendimento fe fente inclinado

para dizer Sim : fuppondo
,
que fe não

alterão as Leis da Natureza, nem por
milagre , nem por feiticeria : como fe

me dillerem
,
que Silvio ejld fentado

B ii ago»
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agora ,
quando o eílou vendo nefta noP

tura, A Evidencia moral he a força,

com q«e o entendimento fe fente in-

clinar para dizer qúcjlrn y fuppondo
que as coufas fuccedem , como coftu-

mao acontecer: como v. g. fe me dil-

ferem : Agora alguém ejlará dormindo

na Corte,

Eug. Percebo bem ; e do que me tendes

dito venho a colligir
,
que toda zEvi^

dencia traz comíigo Certeza : mas nem
'toda a certeza traz comfigo Evidencia^

Theod. AíTim he : ora eílas três Eviden-

cias fundão-le em três caftas de diíE-

culdades
,
que o entendimento tem pa-

ra dizer o contrario ; de forte que o
entendimento por força de evidencia

heimpeliido para dizer Sim, porquan-
to acha grande difficuldade em dizer

Não: fe a difficuldade he pequena, e
muitas vezes o entendimento a vence,

não lhe dá evidencia moral ; mas fó

ConjeSiura provável: como v. g. fediA
' ferem : Alguém ha de dormir agora em
. todo ejle fitio» Se a difficuldade he mui
grande , mas pode vencer-fe , fem mi-

lagre, então dá Evidencia moral: co-

mo v. g. fe diíTer
,
que alguém dorme

agora em toda a Cidade. Se a difficul-
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dade for crefcendo , tanto que para a

vencer feja precifa forja maior que a

da Natureza , e fe devão inverter as

fuás Leis, então chega â kr Evidencia

fyfica , como v. g. fe diíTer que alguém

dorme agora em todo o Reino
;
por

quanto fó por milagre poderia aconte-

cer, que agora em todo efte Reino fe

não achaííe alguém dorm.indo : maior
dificuldade fera , fe fallarmos de toda

a Europa; e maior ainda, fe fallarmos

de todo o mundo : maior ainda fe alar-

garmos o tempo , não fó deíla hora

,

mas de todo efte dia; depois de toda

a femana , dizendo
,

que em toda ejla

femana ninguém dorme em todo o mun-
do : quanto maior difficuldade fentir o
entendimento em dizer , Não , tanto

maior he a evidencia da propoíição,

que diz
, que fim,

Silv. DeíTe modo pode a evidencia mo-
ral crefcer infinitamente; porque pode
infinitamente crefcer a difficuldade do
contrario , e chegar a fer evidencia

não fó fyfica, mas metafyíica, ou ma-
thematica.

Tbeod. Nem tanto : pôde chegar a Evi^
dericia jyfica ; iílb nm

;
porque a diffi-

culdade pódtí crefcer de modo , quç
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feja precifo milagre para a vencer ; e

affim vem a fer a Evidejicia fyfica ;

mas nunca chega a fer Evidencia me-
'- tafyíica

\ porque efta pede huma tal

difficuldade no contrario
,

que nem o
Creador invertendo todas as Leis da
Natureza avence; pois deve nella ha-

ver huma total , e abfoluta impoíTibi-

lidade, como v. g, quando digo, que
o Todo he maior que a fua parte ; ou
também : Dous e hum são três : por-

que he abfolutamente impoíTivel que o

Todo não feja maior que a fua parte
;

eque Dous e hum não fejão três ^ &c.
^ Porém fobre o dormir , ou não dormir
nunca pode a diiiiculdade chegar a tan-

to ; pois por efpecial milagre da Omni-
potência podia acontecer que em hum
Reino , a certa hora , ninguém dormiíTe

,

o que fem milagre nunca pode acon-

tecer, fuppoíh a fumma variedade de
peííoas

,
génios , condições , faude,

&:c. E por iílb como efta difficuldade

L Í6 por poder Divino fe pode vencer,
• chega a Evidencia do contrario a fer

Evidencia fyíica,

Sih* E não feria dos mais pequenos eC-

fe milagre.

Tbçod* Agor^ acjuiexçitão os Modernos
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Imma queftão, que eu eftive paraomit-
tir de todo : mas fempre lhe acho Aia

tal, ou qual utilidade para ainílrucção

de Eugénio; e vem a fer: Se com ef-

feito o noflb entendimento tem algu-

mas verdades
,
que lhe fejâo metafyíi-

camente evidentes. A efta queítão já
vós , Eugénio ,

podeis refponder
,
pelo

que vos diíTe na Lógica
,
quando tra-

támos das enfermidades do entendi-

mento , e falíamos da cegueira
,
que

lhe querião fuppôr os Firrhonios , e to-

dos aquelles, que dizem, que nada fe

fabe de certo. Contra eftes vos bafta

o que então diíTe.

Silv. Mas eíTes homens , que feguem ef-

fa opinião , e fe põem a duvidar de
tudo, nunca fevem arrebatados no feu

entendimento para dizer Sim
^
por mais

claras , e manifeftas
,
que fejão as ver-

dades
, que fe lhes propõem ; evos dif-

feftes
, que fomente erao metafyficam en-

te Ev-identes as verdades
,
que por fum-

mamente claras , fazião tal força ao
Entendimento, que elle não podia dei-

xar de dizer, quejim, porfefentir ar-

rebatado : como logo lhes são eviden-

tes , fe elles dizem que fjão ?

Tbeod, Os Pirrhonios não chegarão a

fer
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fer tão cegamente obftinados na fua teU

ma ,
que náo concedeíTem o Principio

da contradiçção , ifto he , o Axioma

,

que diz: Impojfivel he que huma coufa

feja y e não feja ao méfmo tempo, (i)

Dra admittido eíle Principio, íbrçofa^

mente fe havia de ver o feu entendi-

mento obrigado a admittir todos os

demais, que nafcem delle, e fè dedu^

zem por confequencias neceffarias : v. g,

que o Todo he maior que a parte , &c.
De forte quediriao elles

,
quando mui-

to
,
que eíTas confequencias não erão

infalliveis : dirião ,
que tudo era duvi-

dofo ; mas quizellem , ou não quizef-

fem , Iiavião de dizer que o Todo era

maior do que a parte, Poderiao com a

lingua dizer o que quizcflem ; mas com
o cnten4i mento forço famente haviao

de dizer o mefno que nós dizemos.

fSV/z;. Parece muito adivinhar.

Theod, Não he adivinhar, he difcorrer

com fegurança. O feu entendimento era

da mefma natureza , que o nofTo. Ora
o nolTò por mais força que lhe faça-

mos 5 não pode em certos cafos dizer

que fíãOj nem deixar de dizer, quey?w;
co-

Ç I ) Çonfta de Laertio I. O í*- 10$. io6. e dç

Çmpyrico firrhon. Hjp. 1. 1. f. 62,
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como quando fe lhe propõe que jD^j/zj»

e 7nais hum são três. Efta força vai da

natureza do entendimento : e aífim co*

mo nós abrindo os olhos não podemos
deixar de ver a luz que eftá defronte

j

aííim a alma , expondo-lhe diante dos

olhos a luz clara da verdade , he im-

pollivel que a não veja; e eíle ver, e

conhecer a verdade he o dizer ,77w. EC-

ta força obra fyficamente, e quer nós

fejamos entendidos
,
quer ruíticos

; quer

figamos cita opinião, quer a contraria ;

cada qual em fe lhe propondo iílo:

Todo maior que a pua parte , ha de
confentir , e dizer que^/m ; e fe lhe

Íropuzerem : Todo igual d Jua metade,

a de dizer, que;?^^^?. Sehouveííe hum
homem tão teimofo

,
que ncgaíle

,
que

era pezado , eque affoutamente diílcf'

fe ,
que não cahiria para baixo, ainda

que o largaíTem foi to lá da funalha de
huma torre ; fe houveíTe homem tão

louco , e fizeíTem nelle efta temerária

experiência , viria dizendo pelo ar;

Jslão caio , não caio \ m.as havia de vir

cahindo infallivelmente, e quebraria a

cabeça no chão
,
quando mais teimaíTe ,

que não cahia : porquanto a gravidado

Q^ra independentemente do juizo , q

das
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das fuás opiniões : figa o homem a opi-

nião que quizer , a gravidade obra
nelle fyfica , e realmente, e ha de vir

cahindo para baixo. Aílim no noflb cafo:

a evidencia he huma força , com que a

verdade claramente propofta puxa , e

attrahe o entendimento fyíicamente ,

quer elle diga que he attrahido
,
quer

diga que não , fempre ha de vir vindo

Z abraçar a verdade. E niílo não nos
cancemos mais.

Eug. Tendes razão, porque me parece

efcufado gaitarmos tempo niíTo.

Theod. Ifto fuppoílo , concluimos , que ha
muitas verdades , não fó certas , mas

, evidentes. Que ha três caítas de certe^

%a , como também de Evidencia , e que
ncftas he que fe fundão as Sciencias , e

Faculdades , e que á Metafyíica as de-

vem. Baile por ora : agora vamos a

paíTeio
, que efta primeira Conferencia

ferve fó de Prefação á Metafyíica.

TAR-
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TARDE XLVII.
Dos Axiomas geraes para todas as fcien-

cias , Artes , t; difcurios.

§. i.

Dos Princípios evidentes por pro-

pria confíiencia»

Theod, TTT OjE, amigo Silvio, have-

I I
mos deíahirda converfação

-^ -^ mais concordes
;
porque tu-

do feráo verdades notórias, e de que
ninguém pode duvidar , fenao por fin-

gimento , e travelTura de génio.

Silv, Sendo aílim , pouca dúvida haverá

entre nós.

Btig* Ainda aíTim duvido
,
que paffeis hu-

ma tarde em paz.

Tkeod. Se todos três concordaíTemos em
tudo, feria aconverfaçao mui injucun-

da , e enfadonha : como vós me não

contradizeis em nada, bom he que Sil-

vio me contradiga
,
para ter algum fal

a converfaçao. Mas vamos ao que im-

porta. Duas caftas ha de Principios , ou
ver-
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-verdades evidentes, que porfi dão luz

a outras muitas
, que dcllps nafcem:

cbamão-lhes Axiomas ; e deíles huns

são notórios á alma pela própria con^^

fciencia, outros pela clara, e manifeíla

connexão , ou oppoficao dos termos.

E no que toca á primeira claíTe , te-

mos eíles Axiomas , ou Frincipios.

Ide-os vós 5 Eugénio , apontando todos

como quem faz provimento em hum
armazém para as neceíFidades futuras.

F^ug, Tomo o voíTo confelho: dizei já.

Theod, O primeiro principio he eíle : Eu
penfo ; ou , ufando da palavra Latina

eu cogito, Efta verdade he a mais no-

tória ,
que huma alma pode ter ;

por-
• queella immediatamente fente quepen^

Ja , ou cogita : de forte que fe duvidar

diílb , como ella não pode duvidar fem
cogitar, neíTa mefma dúvida fe certiH-

• ca ,
que eftá cogitando : por quanto fe

diíTer, duvido
y pode logo dizer : Todo

'^'^^^'que duvida pen(a: logo eu penfo, Dest-

cartes dá efte principio por primei-

• ro ; e não ha dúvida que o he neíla

-ícIaíTe.

Silv, E de que ferve eíTe principio cá

para- as Sciencias ?

Theod. Afeutempo vereis de que ferve.

Dcf.
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Deíle principio naíce' outra verdade,

também evidentiíTima
,
que he eíla : Eu

exijio
^
porquanto he impoííivel que o

2sada penfe ; e quem não exifte neíle

inundo 5 he nada, enelle não pôde fa-

zer coufa alguma : fendo logo evidente

á alma eíla verdade Eu penjo , também
lhe he evidente eíloutra : Eu exifto.

Si/v. Muita gente boa (tenho lido) que
diz não fer evidente que exiíla o Mun-
do : como logo dizeis que he a fegun-

da verdade evidentiílima dizer cada hum:
Eu exifto}

Theod, A alma eíla certa que penfa , e

eílá ceita que exifte; mas não penfa o
corpo; e poriíTo da cogitação da alma
não fe pode inferir que exiíla o feu

corpo. Convém reparar niílo : eu não
digo

, que o homem eítá metafyíicamen-
te certo que exiíla : digo que acalma

eílá certa que exiíle , e vós haveis de
conceder que a alma pode mui bem
exiílir femcorpo, comofuccede depois

da morte.

Sílv. Eílas delicadezas não efperavacu,
nem que fizeíTeis grande diiferença da
alma do homem ao homem formado
de corpo e alma: vamos adiante, que
não quero difputar por qualquer coufa»

Theod.
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Theod. Outros principies ha, que tam-
bém são evidentes á alma , como são
eíles: Sinto e/la dor. Ouço huma voz.
Vejo hum objeBo , &c. Èftas verdades
são também evidentiííímas á alma peia

• própria conrciencia. Não vos efpan-
teis , Silvio \ ouvi focegadamente , e
depois direis. As operações dos noíTos

• fentidos são movimentos dos órgãos do
- corpo , caufados pelos objectos exter-
^ nos ; e eftes movimentos dos órgãos dos
r fentidos fe communicão ao cérebro , co-

mo vos difle na fyíica , e depois á nolía

alma , de forte que ú\à tem a fua per-

cepção 5 ou feníação efpiritual , á qual

correfponde a fenfaçao material , oa
movimento dos órgãos do corpo. A al-

ma eítá poríí certa fomente do que el-

la tem em fi mefma , ifto he, da fua

fenfação efpiritual ; agora da fenfação

material no corpo , e do objedo ex-

terno que a coftuma caufar , não tem
certeza metafyfica

; porque quando fo-

nhamos, a alma cre que vemos jardins

r V. g. que pafleamos
,
que ouvimos os

paíTarinhos, que fentimos fragrância de
flores , ou também que cahimos

,
que

nos ferem , &c. e tudo iílo eftando o
• Corpo em huma cama ás efcuras^ ecom

gs
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os olhos fechados : mas a alma tem no
fonho a mefma percepção , e fenfação

efpiritual
,
que teria fe tudo iíTo acon-

teceíTe na realidade. De forte que eftá

certa
,
que em fi tem aquellas perce-

pções
,
que fe eh amão ver , ouvir , cheu

rar , dor , &c. Porém no cafo que
perguntaíTe a fi mefma , fe exiftiâo elíes

objedos externos, que coílumão caufar

elTas fenfaçoes efpirituaes
,
que em li

tem , ou fe ao menos exiftem no cére-

bro alguns movimentos, que lhas ex-

citem ; diíTo não eílá a alma evidente-

mente certa por efte principio da pró-

pria confciencia , ou experiência de íi

mefma
; poderá certificar-fe por alguns

difcurfos taes , ou quaes , conforme os
puder formar; mas por experiência de
íi mefma , não : por quanto eíta expe-

riência fomente a certifica do que paíla

em íi, mas não do que paíTa no cére-

bro , ou nos olhos ; e por iíTo fe enga-
na muitas vezes , como acontece nos
fonhos. Agora dizei, Silvio, o que ten-

des contra ifto
,
pois vos vi impaciente,

como quem tinha muito que dizer.

Sih\ Com efta diftinção defenfação e£»

piritual , e fenfação material me ref-

pondéíles ao que eu queria dizer-vos»

Theod.
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Theod. Eugénio , aqui vereis que con-
vém muito

,
primeiramente ouvir bem ,

e reparar bem , e reperguntar talvez ,-

e depois replicar, como eu vos acon-

felhava na Lógica : vamos agora aos

princípios , ou verdades notórias á al-

ma pela maniíefta connexao dos termos.

§. n.

Do Principio
,
que ehamão de Contra-

dicção j e fuás confequencias*

Theodé A Lém das máximas evidentes,

x\ que nós temos por confcien-'

cia 5 ifto he , fciencia , ou experiência

da própria alma , ha outras (como dif-

fe) que são evidentiíTmias pela conne-*

xão dos term.os entre fi : o primei-

ro principio deíles , e máxima univer-

falifíima , em que fegundo Wolfio to-

dos os demais íe eftribao , he o cha-

mado Principio de Contradicção, Aífim

lhe chamão os Modernos , depois de
Leibnitz , e de Wolíio : e vem a fer

efta verdade a todos notória : ImpoJJi-

'vel he que huma coufa ao mefmo tempo

Jeja , e não feja, Chamão-íhe Princi-

pio de Contradicjao
,
porque eftá a fua

ver-
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verdade na repugnância , e contradic-.

çao
5
que tem o fcr com o não fer^

Sílv. ElTe Principio he já mui velho *

nem eu fei que pofsao dizer lá osvoí-

fos Modernos acerca delle coufa, que

não faiba qualquer criança , ou qual-

quer ruftico*

Theod, E fcnâo fofle mui velho > e no-

tório a qualquer ruftico , não era prin-

cipio univeríaliífimo , c evidentiííimo ;

por quanto da fua fumma evidencia pro-

cede fer notório a todos. Ora Wolfio

quer com grande empenho
,
que eftc

íeja como o primeiro de todos os prin-

cipios , a que todos os demais fe pof-

sao reduzir
;
porém outros não concor-

dão niíTo» Seja como for, porque iíFo

para o noíTo intento muito pouco im-
porta* Huma coufo fó digo de paífa-

gem , e vem a fer, que os princípios

evidentes á alma pela fua própria con-*

fciencia , não dependem , nem fe fun-

dão nefte Principio , nem delle recebem
a fua evidencia* Agora os outros

,
que

são evidentes pela connexâo dos ter-

mos , eíles lim ,
por quanto talvez que

todos , ou quafi todos , fe pofsão dedu-
zir deíle principio , como da fua raiz.

Também quero aqui obviar hum ef^

Tom. VIII. C cru-
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',-crupulo, por cautela. Princípios ^ om
Axiomas chamamos nós a hum.as ver-

. . dades taes, que fmiplesmente explica-

dos os feus termos , ferao univerfal-

mente recebidos de todos : efta he a

commum definição deíle nome : e por

iíTo as taes verdades não neceílitão de
. prova 5 mas fó da explicação dos ter-

mos. Porém quando eftas verdades ef-

} ião encadeadas com outras , ou mais
• ainotorias , ou já explicadas , e fabidas ,

'. não fe lhes faz injuria , fe fe moílra

^./£&2L connexão ; e que ellas tem a .fua

-'^ilraiz nelta , ou naquella verdade mais

geral , e notória : nada difto as põem
fóra da claíle , e dignidade de Prin-

' cipios , ou Axiomas
\
porque ainda que

tenhão efta efpecie de prova , não ne-

ceííitão delia, e lhes bailaria afimples

explicação dos termos para ferem ad-

. mittidos de todos. Advirto ifto para

acautelar certos efcrupulos
^
que alguns

tem.

Silv^ Seja como quizerdes ,
que ninguém

• vos repara niíTo.

Theod, Sempre he bom fallar com cau-

tela. Portanto convém , Eugénio, ir

tirando defte Principio da Contradicção

: varias confequencias ,
que são outros

tan-

j
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tanros ^^c/^w^j*, também geraes, e^evi-

deiitiííimos , os quaes por modo notá-

vel vos hao dê ir cada vez mais alu-

miando a voíTa alma. Explicar-me-hei

Com huma femelhança. Se eu tiveíTe

huma tocha acceza , e foíTe fucceífiva-

mente accendendo com ella outras mui-
tas tochas , cada vez me ficava a cafa

' íniais clara, éilluminada, ainda que to-

da a luz foffe procedida da primeira.

Pois aíllm fuccede á alma com as ver-

dades
, que le vao deduzindo daquella

primeira , e grande verdade.

í^ug. Se iffo he aífim, e eu tenho pela
• minha ignorância a minha cabeça por
" dentro ás eícuras , ou lo com huma luz

,

ide-me accendendo mais luzes , para
ficar mais clara a caía interior do níeu,

entendimento.

Theod, A primeira confequencia defte

geral principio , ou talvez a primeira

explicação délle por novos termos , he
eíla : Toda a propojição

,
que affirma

huvna coufa de Ji mefnía , he verdadèi"

ra\ toda a que a nega ^ he falfá\ como
fe digo : Pedro he Pedro : Deoí he

Deos 5 &c. he huma coufa evidentiífi-

ma ; e querh o negar , cahe no précipi-

cio do principio decontradicçãò; por-
^

'

C ii que
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que diria então que Pedro não eraPe^
aro ^ &c. Pela mefma razão fe diíTer:

Pedro não he Pedro, digo huma infuppor-

tavel falfídade. Eíla he a primeira to-

cha , que accendo naquella grande luz,

Eug, Vós occupais-me com humas cou-

fas tão claras
,
que não fei fe perde-

mos niíTo o tempo.
Theod, Não perdemos , Amigo ,

porque
aqui trata-fe de averiguar quilates de
certeza , e Evidencia , e niílo he pre-

cifa muita cautela
;
porque muitas cou-

fas ha que viftas á primeira viíta pare-

' cem evidentiílimas , e são falfas. Lem^
brai-vos do que vos diíTe na Lógica.

AíTim, meu Amigo, em matéria de evi-

dencia Metafylica
,
que he o de que

tratamos agora, para dar abafe a todas

as fciencias 5 e Artes, he precifo fem-

pre o prumo na mão , e o nivel dian^

te dos olhos.

Eug, Governai o meu entendimento
como quizerdes.

Theod. A fegunda confequencia , ou fe-

, gunda tocha, que accendo na primeira,

ou a fegunda confequencia
, que tiro

daquelle Principio de Contradicção ^ he
eíla verdade : Toda a propofição, cujo

predicadofe involve na idéa do Jujeito.

1
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he verdadeira
,
fendo afirmativa ; e

fendo negativa , he falja, Eíte Axioma
he de grandiíTimo ufo em todas as ma-
térias ; e por iíTo convém que conhe-

çais claramente a fua verdade. Quando
o predicado fe involve ria idéa do fu-

jeito 5 verdadeiramente lá eftá da parte

do fujeito ; e alTim quem affirma o pre-

dicado do fujeito 5 aífírma o predicado

de fi mefmo. Ponhamos exemplo. To-
dos fabem que Templo quer dizer edi^

ficio confagrado a Deos. Se eu difler:

O Templo he edifício , como na idéa

de Templo fe inçlue edifício , vem a

fer o mefmo que dizer: Oedificiocen*

fagrado a Deos he edificio. Ora quem
diz iílo, affirma huma coufa defi meC-

ma 5 e affirma edifício à.QediJício\ e cu

já vos diíTe ha pouco
,
que não podia

haver coufa mais evidente queamrmar
huma coufa de fi mefma. Alias , a náo
fer verdade que o Templo he edifício,

feguia-fc huma horrorofa contradicção,

porque havião de dizer
,
que ejle tal

edifício confagrado a Deos não era edi^

ficio : peccado horrendo contra o pri-

meiro principio.

£ug' Góílo indizivelm.ente de ver ir

encadeando ellas verdades huma com
/ ou-



g8 /Recreação Fiiofojica

. outras, G com effqito o entendimento

recebe nillo grande luz,

Tbeod. Firmai pois bem efte Axioma na

.
memoria,, porque ddlejiiafcem infinitas

/ çpnfequencias em to^^. ,4. matéria ,. e

com ellas cada vez ireis tendo maior
luz no entendimento.

Si/v. Não he çíTe Axioma tão certp,

como vos dizeis
,^
quanto mais evidente.

.. , Supponde que eu ajuntava vários pre-

„; diçaíjos entre, fi contrários, e que for-

mava huma idéa impolUvel , v, g. r/r

,
çuk :^qU4^rado , &c. nefte cafo pelo voí-

£ ío Axioina feria verdade dizer eu tam-

beii\:' O circulo quadrado he circulo
-y

e todos dão eftas propoíijôes porfalfas.

Theod, E também eu.

Silv. Pois como ! Não vedes que a i4éa

dO| predicado fe invoiye j^, e ellá inclui-

da na idéa do fujeito! O predicado

ávL circulo _y e circulo ji;lá eílava da
parte dp fujeito.

Theod, Sipi^ mas como h,e qup lá eftá ?

Eílá deftruido inteiran)ente. Reparai,

Eugénio , fe eu ajuntar huma idéa cçm
outra , qije lhe não repugne , nem a

deftroe , faço huma idéâ com pqíla, e

poífivel
.;

porque fendo poífivel cad^

huma das idéas 4e ppr. fi.,, ç nãp fendo

re-
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repugnantes entre íi, também he pof-

fivel a idéa compofta. Porém fe hum a

idéa repugna com a outra , o mefmo
he ajuntallas ,

que deftruillas : fcr r/r-

culo ^ c fer quadrado são duas coufas

,

que eíTencialmente repugnão: por iíío

Ic diíler circulo quadrado , faço hunt

impoflível , ou , como dizem nas Aula?

,

hum Ente de Razão ; e delle não po-

demos affirmar idéa alguma poíTivelJ

porque fe diíTer circulo quadrado he

circulo 5 venho a affirmar circulo ver-

dadeiro de circulo dejlruido , ou im-

poíTivel. Portanto o Axioma não tem
aqui lugar , e fica a fua verdade in:ta-

da , fendo regra geral , e certillima,

que quando no lujeito da propeíí-

ção fe vir a idéa do predicado , fe-

guramente fe pode affirmar delle. E
creio que na Lógica já vos expliquei

ifto.

Silv. Affim foi
5 já concordo comvofcò.

Theod. Tiremos mais confequencias da-

quelle mefmo principie. Toda a pro-.

poíição 5 cujo predicado invohe idéa

repugnante ao fujeito , he falfa. A ra-

zão he; porque fe o predicado involve

idéa repugnante ao fujeito , eítá íoxn^

prc fem elle; e por confeguinte, onde
ef-
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cftá o predicado , eftá a exclusão do fu»

ieito : e alTim dizer, que eííe Jujeitâ

tem aquelle predicado, he dizer, que
• cílá com a lua própria negação , ou

exclusão y o que involve contradicçao,

como fica manifeílo.

Si/v. Eftas coufas são tão claras , que
por claras enfada ás vezes a fua çxpli*

cação.

Theod. Tiremos outra confequencia igual-

mente evidente : Propofição verdaàei"

ra nunca involve contradicção, E por

iíTo os Myfterios da Fé , lendo alriíTi-

mos , e efcuros
,
principalmente os d^

Santiífima Trindade , como são verda-

deiros , não involvem contradicção
\

mas fomente apparencia delia. Vós bem
vedes ,

que he impolFivel que fe veri-

fique a contradicção: logo também he
impoíTivel

,
que propofição

,
que fe ve-

rifica , inclua contradicção.

^ug. Nada pode fer mais evidente , nem
mais claro.

^heod. Segue-fe outro Axioma : Defini-,

ção de nome
,

^ue ajunta idéas repui

^nantes , deve fer rejeitada, A razão

íe, porque unindo idéas repugnantes,

involve contradicção ; involvendo con-

ír^diçjãg j oão leryç para explicar as
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coufas polTiveis , e reaes , de que fe dif-

puta. Cada qual forme eílas definições

como lhe parecer, ediga, chamo aíLm
a tal, ou tal coufa ; mas nunca junte

coufas
,
que fe não podem juntar. Só

fe quizer definir algum impoifivel.

Sth. Quem quizer definir os Entes da
Razão 5 e quimeras , aiiim ha de fazer

,

o que he bem prccifo para refolver

mil importantes queíloes
j que acerca

delles ie traião nas Aulas.

Theod, O que he bem fuperfluo : diria

eu , e acho que fó depois de fabermos

todas as couias poíFiveis , he que ficava

lugar para quebrar a cabeça com im-
poífiveis.

Eug, Não vos embaraceis com iíTo ,

Theodoíio ; vamos a outros Axiomas,
que eu cá os vou afiTentando todos.

Theod, Outro Axioma temos também
nafcido do principio da contradicção

j

e vem a fer efte : Toda a propofição ^

donde nafce algum impoifivel , invol-

ve contradicção. A razão he; porque
conforme o que fica dito na Lógica,
de huma propoiíção fomente nafce o
que dentro delia fe inclue: por confc-

guinte fe delia nafce, ou fe fegue al-

gum impoifivel 5 he final que eííe im-

poí-
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poíTivel fe incluía dentro delia ; e dcíTe

modo ella involve contradicçao.

Eug, São eíías humas coufas tao natu-

raes , e tão claras
,
que me parece, que

ainda fem a voíTa advertência , eu as

havia de dizer.

neod. Não duvido ; mas fiai-vos em
ç mim , e crede que vos são úteis , e
- precifos eíles Axiomas , a/íim poftos por

ordem; e todos com advertência os vou
eftabelecendo 5 e encadeando. Falta ain-

- da outro, cujo ufo pertence á Lógica";

: mas he próprio daMetafjíica o dallo,

.V- e eftabelecello.

Silv. E qual he?

Theod. Eu o digo. Nenhuma, propofição

pode fer ao mejmo tempo verdadeira y

e falfa no mefmo fentido, Efte Axioma
bem evidente he ; mas convém fempre
encadeai lo com o Principio da Cojí^

tradicção\ e fe faz facilmente. Porque
fe a propofição he verdadeira , o obje-

dlo he como eila diz : fe não he ver-

dadeira , o objedlo não he como ella

diz : logo fe ao mefmo tempo foíle

verdadeira , e falfa , ao mefmo tempo o
objeilo era , c não era como a propo-

• lição diz; o que he clara contradicçao

- prohibida no principio geral.

Eug.
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Eug. Quanto a eftas propofíções aííim

,

bem concordes haveis de eítar ambos
;

nem fobreifto ha de haver muixas con-

tendas nas Efcolas.

Sílv, Mal fabeis vós as coptendas, que

ha fobre eíte ponto
,
que todos tem

porcertiíTimo. Contra efta verdade çvi-

dentifíima ha argumentos: iníbluveis.

Theod. Ora, Silvio, nós foliaremos par-

ticularmente; e talvez que acheis folu-

ção a eíFes argumentos infoluveis. (i)

Ç O -^ maior difficuldade , que fe offerece con-

tra ertc Axioma , que todos dáo por evidente , he a

que fe forma numa propofição ,
que reiledindo fo-

bre fi mefma , diga: Eu foufalja. Dizem os Sofiílas ,

que erta propoíição be. juntamente verda^Jeira , e fal-

ia ; porque fe diflermos , que na realidade he faifa,

niflb mefmo dizemos que concorda com o que eJla

diz de fi , e fica fendo verdadeira ; e ,ftí diíTermos ^

que lie verdadeira , fera na realidade como diz que

he , e vem a fer faifa.

A refpofta a eíla diiíiculdade quanto a mim ,

fica mui clara , fe fizermos rellexão no difcurfo fe-

guinte. Examine bem cada qual iiuma por liuma as

fc^uintes propofições , e cqnfequencias , fem cuidaç

no fim, a que fe encaminhào; mas fomente pezan-

do-as huma por hqma para as conceder fe as achar

certas.

I.* Quem di? , que huma propofição h^ falfa %

niíTo mefmo diz juntamente , mas por modo od-

culto j que oêhjcão delia não he como nella jc ílix.. Pois

éjíta.he a definição da falfidade.

2.^ Logo íe huma prepoíição chamar a A meir
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Agora não afflijamos a Eugénio, por-

que elle nâo tem ainda cabeça para fe-

melhantes efpeculaçoes. Vamos adian-

te , e ficai certo, Eugénio, que todo
' o mundo concorda

,
que huuia propo-

lição não pode fer ao meímo tempo
verdadeira , e falfa ; ainda aquelies mef-
mos , que fe vem atarantados com al-

guns argumentos fofiílicos , de que fe

não

ma falfa , diz claramente , que he falfa , e que o feu

«bjeélo não he , como cila diz gue he.

5.^ Logo dizendo: Eu Jou falfa , vem a fazer ef-

te fentido : Eu fou falfa , e não fou cotno digo , <jue foa,

Parece-mc que ate aqui ninguém pódc negar eftas

confequencias , reparando bem nelks.

4.^ Logo a tal propoíição affirmando expreffa-

inente de fi , que hc falfa , diz claramente , que he

falja y e implicitamente que não he como affirma feri

por confeguinte que não hc falfa,

$,* Logo affirma de fi huma clara contradicção ,

dizendo fou falfa , e nã» foa falfa ; e fe affirma huma
contradicção » bem falfa he na realidade.

Ora daqui não f« pôde inferir que he verda-

deira ; porque para iíTo he precifo fer como diz : e

como fe demonftrou , que ella dizia que era , e que

não era falfa ( prop. }.* e 4.^ ) era precifo que ella

ha realidade foíTe , e não fofle falfa , para então vir

a fer verdadeira. Logo quem diífer , que he falfa por

tffirmar huma contradicção , fica livre da difficuldade.

As outras difficuldades fe reduzem a eOa , c tem íe«

melhante refpofta ; porque toda a difficuldade nafce dô

fe contradizer huma propofiçãa a fi mefiníi por refle*

ôir fobrc fi. -i ^'^ o^a^ ^í: ^^
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não fubem defenredar. E aqui fc vê a

fraqueza do nolTo entendimento
,

pois

eílando cerro de huma coufa indubi-

tável 5 ato niíTo fe embaraça , e não
pôde defenredar-fe. E de caminho que-

ro , Eugénio ,
que façais reflexão nif-

to
,
que acabamos de dizer, para crer-

des que até nas coufas
,
que são cla-

ras , e patentes , ha mil enganos , c

eauivocaçóes , das quaes ás vezes não
cfcapão , nem ainda homens mui gran-

des 5 como fuccedeo ao grande Wolfio
neíle mefmo principio de contradicção.

Eu confeílb
,
que elle he hum dos maio-

res Filofofos deíles feculos ; mas neíle

principio de contradicção , de que elle

trata tão diíFulamente , duas vezes et
corregou, fenão he que eílá aqui algum
Alemão

,
que me ouça

, porque terá iflb

por blasfémia execranda.

\ «^ .ia^i
§.III,
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: §. ni.

^ %xannnão-fe dous pontos da doutrina
*'' de Woifio fobre o principio da

çontradicção,

tSUv. T) pis que ! Tão apaixonados são

X oâ Alemães pelo Woifio?
Theod, Além do amor natural

,
que tem

•' a eíle íeu Patrício , e além do credi-

~'T-to
,

que eile tem por toda a Europa,
<^ fia outra caufa

,
que os faz crer firme-

^ mente tudo quanto eíle Filofofo diz;

é vem a fer o eílilo novo , e admira-
*>•

• vel de levar tudo por methodo de de-

inonftração Mathematica : e aílim como
' ifería reputado por louco quem duvi-
i daíTe de huma demonftraçao de Geo-
^ metria ^^ affim zombâo elies dos que

duvidão da- doutrina- de Woifio
5
por

fer tratada geometricamente.

Eug, E que pontos são eíTes , em que

não concordais com elle fobre o Prin-

cipio da Contradicção ?

Theod. O primeiro iie efte. Pergunta fe

toda a propoíijão falfa pecca contra o

principio da contradicção ; e diz que

fim. (i) E a razão he
,
porque bem

exa-

^(f>-OntoI. §. 38. e 40.
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examinada qualquer propoíiçáo falfa,

e íeita miúda anatomia no feu fenti-

do 5 Já felhedefcobre hum y^r, ehum
não fer\ no que eftá poíla acontradic-

çáo. Ponhamos o exemplo
, que elie

aponta : Se eu diíícr: Todo o Planeta
tem op^ofição com o Sol ^ digo huma
CGuía taifa.

Eug, Efperai. Supponho que ter o Pla-

neta oppoíiçao com o Sol , he íicar-nos

o Sol de huma parte , e o Planeta da
parte oppofta , como fuccede v. g- á

Lua cheia ?

Theod. líTo he ; e deíle modo bem vedes

pelo que vos diíTe naFyíica, que nem
Mercúrio^ nçm Fenus íe podem oppôr
ao Sol

5
porque andão mais perto del-

le, que nós , e pafsao por entre nós,
e o Sol. Diz agora Woiíio , que como
Vcnus na realidade fe não oppòe ao
Sol ; dizer eu : Vénus oppóe-fe ao Sol

,

he o mefmo que dizer: Efte Planeta,

que fe não oppõe ao Sol , opp6e-fe ao
Sol: no que ha contradicção manifeíta.

Silv, . Eu acho neíTe difcurfo. muito boa
razão.

Theod. Pois fois mais feliz do que cu,
em achar o que bufcais. Eu confeíTo

que a tenho bufc^do- bem vezes, c
'.«.-

"
ain-
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ainda não .?.chei neíTe diícurfo , knto
huina grande equivocação : eu vo-la*

moftro. As palavras nunca íigniricao

mais do que de íi íignificao
, quer fe

appliquem a eíle fujeito, queráquelle:
V. g. tluneta figniíica o meímo

,
quer

applicado a Saturno
,

quer a Vénus x

como também homem fignifica o meC-
nio, quer applicado ^Tito

^
quer a AV*

ro \ de forte que todos os predicados

,

que fe encontrarem no objeflo , v. g.

em Nero , íe não pertencem á effencia

de homem y não fe fign ificão por efta

palavra homem , ainda quando eu a ap*

plique a Nero: e por iíTo o fer cruel

y

o [er Emperador ^ o Çqt Romano , o fer

Rico y Poderofo , &c. tudo são predica-

dos
,
que fe achão no objecto ; mas

não são predicados
,
que fe ligniíiquerti

por eíla
,

palavra homem ^ nem feinvol-

vem na idéa de homem. Ifto fuppofto

,

feeudiíTer, apontando para A^^^^r^? : EJ^
te homem he benigno ., digo huma coufa

falfa 'y mas no que eu digo , não fe acha
contradicção

; porque a crueldade , ain-

da que a haja no objeclo , não íe ex-

prime , nem íignifíca pela minha pro*

poíição. Se eu diííeíTe : E.Jle homent

cruel he benigno , então contradizia-me

,

por-
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porque a propoíiçâo dizia

, que o fu-

jeito tinha crueldade , e juntamente
benignidade ; porém dizendo fimpJes-

mente : Efle homem he benigno ^ naofal-

lo em crueldade , e aíTim náo involvo
na propofiçâo coufa

,
que repugne á

benignidade ^ nem me contradigo.

Sih. Se eu tivefle eíludado pelo mefmo
Wolfio , eu vos refpondêra.

Theod, Ahi o tendes na Livraria regiíla-

do (Ontol. §. 38. e40.) podeis eftudar

o ponto , e depois argumentaremos,
fe quizerdes. Dizei vós j Eugénio, fc

me tendes percebido.

Eug, Parece-me que fim.

Theud, Vamos ao outro ponto , em que
nao concordo com elle. DiíTemos ha
pouco que fe de huma propofição Je
Jeguia impojjivel ^ tambemejfa tal pro-

pofição eraimpojjivcl. Accrefcenta ago-
ra o Wolfío

,
que fe de huma propofi»

ção fe fegue pofflvel , também ejfa pro*
pofição he pojjlvel , e livre da contra^

dicção. Alli tenho rcgiílado a Wolfío
(i) fe o quizerdes ver.

Tom. VI lí. D Sih.

( I ) Ontolos;. §. Q Ç. diz aífim : Si poffihUe e/l , (juod

ix altero colligltnr , hoc ipjum quoque pajfibile e(l: c íl

Demonflração fe funda na doutripa , que haVía dado

na
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Silv. Pois vós duvidais dilTo ? Eu acho
huma grande connexão entre eíTas duas

máximas , e creio que o meímo argu-

mento fe faz em hum , e outro caio

;

pois devemos difcorrer do mefmo mo-
do no mal, e no bem.

Tbeod. Com perdão voíTo , amigo Sil-í

. yio , enganais-vos , e vos efqueceis da^

vofla Medicina : dentro de huma pro-

poíição pôde haver huma parte má , e

fai-

na Lógica §. $ }?. , onde diz aífim : 57 malcp Slllepf-

mi Cathegorici faerit falfa , ef mlnor vera , conclu/io

ijuoque falfa e/l ; o que foi grande equivocação de Wol-
íno ; e fe moftra evidentemente falfo nefte , e n'ou-

tros SillogifmGS Cathegoricos ; Omne animai ejl homo;

9mne RationaU e/l animal : ergo omne Rationale e/l ho'

mo, E por não faltar á devida honra a tão grande ho-

mem , poremos aqui a fua mefina demonftração (Log.

§• 5 3 2.) cuja failacia logo fe dá a conhecer : fuppõe

ellc eíle fillogifmo : Quidquid continetur fuh univer/ali

A ei eonvenit predicatum C : fed D continetur Jub

univerfali A : ergo ei eonvenit prjedicatum C. Diz ago-

ra Wolfí© : Se a maior he falfa , fuhjeão quod contine»

tur fuh univerfali A non eonvenit prjedicatum C ( note-

fe eíla paíTagem ) cum autem D centineatur fub A , ei

non competit C ; e fica , diz elle , demonflrá\Jo fer fal-

fa aquella confequencia do fillogifmo , que dizia : íi-

^0 ei competit praedicatum C, , por fer taifa a nlaior , e

a menor verdadeira.

Mas com licença de tão grande Meftre , equi-

Vocou-fe muito naquella paíTagem que notei ; porque

negada huma uníverfal pofitiva , infere fem repara

hu-
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falfa , e outra parte verdadeira : aílim

como dentro em hum corpo pôde ha-

ver hum membro são , e outro enfer-

mo. Ora fe dentro de huma propoíi-

ção ha confequencia má ^ ou impot
livel , toda a propofíção he má ; e

fe dentro de huma propofíção ha con*
fequencia boa, e verdadeira, nem por
iílo fe fegue que a propofíção intei-

ra feja boa e verdadeira : e eíle hc
o modo , com que difcorreis na Me-

D ii di-

huma untverfal negativa , quando devera contentar-íe

com inferir a contradidoria , que he fomente parti-

cular negativa. Eugénio, quando fe dá por faifa hu-

ma univerfal affirmativa , como de fado he efta : A
todo o animai sonvein fer homem , não he licito infe-

rir abfolutamente : Lo^o a todo o animal não convém

fir homem ; por quanto deíle fujeito todo o animal

,

fallando geralmente, não he licito dizer: hc homem;
nem também dizer ; não he homem ; pois bem fabe»

mos que parte he homem , e parte não he homem

;

e tão faifo he dizer abfolutamente : Omne animal c/l

homo t como, omne animal non efl homo; ou, ufando

dos feus mefmos termos , tão falfo he dizer : Qjuidquid

continetnr juh A , ei convenit C ; como dizer : Quid"

quid continetur juh A , ei non convenit C ; c ficando

falfa a Demonrtração de'^^olíio para eíle ponto, não
he de admirar , que fique também falfa a doutrina,

que nclla fe fundava, dizendo, que não podia de hu-

ma maior falfa nafcer confequencia verdadeira. Por

tanto bem pôde fer verdadeira a confequencia , c fcr

impoíTivel a maior donde nafceo.
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' dicina : fe hum homem tem os bo*
fes oíFendidos , dizeis que o homem
cftá enfermo ; e fe tem os bofes sãos

,

não vos baila iíTo para dizerdes
, que

cílá são
;
porque pode ter os pés , ou

a cabeça , ou huma mão oíFendida , e

cílar por iíTo muito enfermo. Aílim

também nas propoíiç6es : fe dentro del-

ia ha huma fó confequencia gangrena-

da 5 toda a propoíição padece , e eftá

muito enferma ; e fe dentro delia ha
confequencia sã , refta faber , fe o mais

,

que fe encerra lá dentro da mefma
propofição, eftá igualmente sáo. Qiiem
fabe feeftará lá outra confequencia má?
Ponhamos efte exemplo : Todo o ho-

mem de juizo he Mathematico : delia

fegue-íe efta confequencia : Logo Wolfio
he Mathematico ^ a qual he verdadeira ;

e também fe fegue eftourra : Logo Sil-

vio he Mathematico , a qual he falfa

:

e quando de huma propoíiçáo fe pode
confeguir huma confequencia falfa , e

outra verdadeira, baftando a falfa para
lhe fazer mal , não bafta a verdadeira

para a verificar ; alias feria ao mefmo
tempo falfa , e verdadeira.

Hug. Não vos canceis mais , Theo-
dofio

, que he coufa muito clara , e

Sil-
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Silvio não pode deixar de eílar por
iflb.

Silv, Eu duvidava á primeira viíla ; ago-

ra acho razão a Theodoílo. Mas que
me importa cá a mim que Wolfio er-

raíTe ? Qiie tenho eu cá com Eftrangçi-

ros ?

Theod, Deveis ter em confciencia em-
penho grande por elle

, porque foi

apaixonadilUmo por Ariítoteles , e em
quanto pôde , o imitou em muitas cou-

fas.

Silv. Ora por iíTo elle fahio tão gran-

de Filofofo , como vós confeíTais , ain-

da impugnando-o. Hei-de-me pôr a
eítudar por elle. Effe Moderno agra-^

da-mç,

§. IV.

Do Trijtcipío da Dijunção ; a faber :

Qualquer coufa ou he , ou não he.

Theod. T T Amos , Eugénio , com paíío li-

V geiro
, porque ha muito de

que fallar, e convém não omittir nada
do precifo. Além do Principio da con-

tradicção, temos otitro Principio igual-

mente univerfal; e claro, quefepódc
cha-

%
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chamar : Principio da Dijunção , e vem
a fer efle : Qualquer coufa ou he , ou
não he,

Eug, Tão claro hc hum , como o outro

:

e que tendes que dizer fobre eíle Prin-

cipio ?

Theod, Deve-fe acautelar hum engano,
que á fombra de principio tão eviden-

te nos pode fazer cahir : Toda a vez
que faliarmos de muitos fujeitos jun-
tos

5 já tem perigo ufar do principio

àijuníUvo ( ponde lá na memoria eíle

V diélame entre os Axiomas, ) A razão.

difto he
5
porque hum dos fuj eitos pode

ter o predicado, e o outro não o ter;

c neíle cafo , fallando de ambos jun-

tamente , nem he licito dizer que tem,
nem que não tem o predicado. Ponha-
mos exemplo : neíta quinta bem vedes

que ha muitas arvores íilveftres , que
fervem de fazer fombra aos paíTeios

das ruas ; e por dentro bem fabeis

que ha muitas arvores de fruto de to-

da a qualidade. Sapponde agora que
alguém dizia : Qualquer coufa ou he

,

ou não he : logo todas as arvores def^

ta quinta ou são fruEliferas , ou não

o são ; e affim , ou me hão de conce-

e.der. (jue todas as arvores são fru.clife-
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ras , ou que todas o não são. Que di-

zeis a ifto, Silvio ?

Silv, Digo, que ahi ha grande engano.

Theoã, Pois não o haveria , fe fallaíTem

de cada arvore de per íi : aqui toda a

malicia eílá em fallar de muitas cou-

fas juntas. Por tanto, Eugénio, tende

fentido nifto.

Eíig. Já fico acautelado.

Theod, Advirto também
,
que ás vezes

na dijunção fe poe termos
, que não

tem a devida oppoíiçao , e le fazem
grandes enganos. Não hafla faraufar
do Principio da Dijunção

,
que os pre-

dicados fejão oppojios , mas devem fer
contradicloriamente oppojios , de forte

que hum feja fim , o outro não, ( Fazei
memoria deftoutro diftame. ) Suppo-
nho que vos lembrais de que a oppoii-

ção contra didloria forçofamente ha dô
ler entre fer , e não fer : e aqui he que
tem lugar o Principio da Dijunção.

Qijando os termos pafsao de contradi-

tórios , e chegão a fer contrários , en-

tão não fe reduzem a fer ^ e não fer;
mas a fer de hum modo , e de outro

modo oppofto ; v. g. , fer bom , e fer

mdo : fer pol^re , e fer rico ; fer cego
,

€ ter vi/la y &c. que são termos con-

tra-

k
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trarios 5 e nelles não tem lugar o Prin-

cipio. A razão he : porque os termos
,

fendo contrários , e demaziadamente
oppoílos , admittem meio entre fi ; de
forte que pôde hum fujeito nem ter

hum termo 5 nem o outro: v. g. da pe-

dra nem fe pôde dizer que tem \i[-

ta 5 nemqiie tem fegueira ; como tam-
bém não fe pôde affirmar que he po-
bre , nem que he rica : e podendo ha-
ver meio entre os dous termos

, já não
cabe o Principio da Dijun jão , o qual

forçofamente pede
,
que eícapando de

hum termo, neceíTariamente feçaia no
outro.

Ef^g' Parecia, que quanto maior oppo*
iição fe punha nos dous termos , mais
feguramente fe dizia, que ofujeito ou
havia de ter hum , ou outro.

Theod, Não he aíHm
; porque na oppo-

íiçâo por mui grande, fó embaraça que
o fujeito não tenha ambos elTes pre^

dicados juntos : mas a força daDijun-
po do Principio não fe contenta com
lífo ; mas pede que o fujeito não pof-

fa eftar fem nenhum ; e para iíTo fe re-

quer que não haja intervallo , nem
meio entre elles

,
que a efcapar de

hum , logo imaiediatamente caia no
OU''
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outro. Por iíTo o modo fcguro he pôr
fempre os termos entre fer , e não Jer ;

ou ter ^ QTjão ter ^ de forre, que hum
immediatamente contradiga o outro,

e o exclua , fem accrefcentar mais na-

da. Iflb que fe accreCcenta
, já deixa

algum vafio , e diílancia entre hum ter-

mo , c outro ; e pôde hum fujeiro ca-

ber no meio, e nem ter hum predica-

do, nem ter o outro; edeíle modo já
efcapa do Principio da Dijunçao. Por
tanto , Eugénio , fegurai-vos fempre

,

pondo a dijunçao entre fim , e não
precifamente ; v. g. fer rico, ç. não fer
rico ; ter vifla , e não ter vijici , &c.
deíle modo podeis dizer da pedra

,
que

ou tem vífta , ou não tem vtjla \ ouhe
rica ^ ou não he rica , e dizer ifto he
verdade. Ser cego , diz mais do que
não ter vijia

^
porque fupp6e o ter ca-

pacidade de ver ; e por iíTo a pedra
,

c as arvores , &c. não tem TÍfa , e não
fe pode dizer delias, que S2iO cegas. O
Hiefmo digo átfer pobre ^

que diz mais
alguma coufa do que não ter riquezas ^

pois fupp6e capacidade de as ter , c

carência para o neceíFario, ôrc.

Eug, Tenho comprehendido bem , eme
lembro do que me diíTeftes na Lo-
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gica, fallando das oppoíiçoes contra-

rias.

Sth. Agora me occorre hum efcrupulo.

Vós dilTeftes na Lógica , fallando das

propoílçóes Dijunciivas
, que não era

precifa oppofijão nos termos : como
agora a quereis tão rigoroía?

TheoíL Ainda digo o mefmo. Para ufo

do Principio da Dijunção não bafta

qualquer dijunãiva verdadeira , he
preciio que feja neceíTaria , e eviden-

te 5 e por modo nenhum poffa fer fal-

fa ; e para ifto he precifo que feja en-

tre fim , e não.

Silv, Eftou fatisfeiro.

Theod. PaíTemos adiante , e vamos ao

celebrado Principio da Razão fuffl*

ciente , em que tanta contenda tem ha-

vido
,
principalmente depois de Leib*

nitz, e de Wolfio.

§. V.

"Do Principio da Razão fuíEciente.

Silv,Ç\ Ue quer dizer : Principio da
v^ Razão Çufficiente ?

Theod. Vem a fer efta verdade : Nada
he fem haver razão Jufficiente mais

par
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para fer , do que para não fer. Apon-

tai lá , Eugénio , mais eíTe Axioma.

Silv. Antes de Leibnitz , e de Wolíio

todos os Filofofos aíTentavão neíte Prin-

cipio certo, que Nada era femcaufa

^

que vem a fer o mefmo. (i) Com que,

meu Theodofio , efles voílbs grandes

homens não vierao cá dizer coufa de

novo.

Theod. Os Leibnicianos , e Wolfíanos

querem que o feu Principio feja mais

amplo 5 e mais verdadeiro que efroU"

tro dos antigos. Porque fallando em
rigor , Deos não tem cauja da lua exif-

tencia ; mas tem razão JujficieJíte del-

ia, que vem a fer a lua mefma Ellen-

cia
;
por quanto a palavra Cauja y di-

zem os Theologos
,
que fignifica cer-

ta dependência, e limitação naquillo
,

de que he caufa ; e por eíla razão de-

vemos dizer, que a exiílencia dcDcoç
não tem caufa , mas fó tem razão fuf-

ficiente.

Silv. Seja como quizerdes : fempre he
huma coufa tão clara

,
que fcm ouvir

eíTes grandes homens , todos a dí»

rião.

Theod,.

(O Vcrnci. OntoLL.4. §•!. nas Notas.

I
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Theod. Ainda affim ; tem fobre efte Prin-

cipio havido muitas contendas.

Eug. Se he Principio , ha de fer evi-

dente ; e fendo evidente , nao fei co-

mo pofsâo duvidar delle. Temos nós

demonftraçâo que o prove ?

Theod, Leibnitz nunca o demonftrou

:

provava-o por exemplos , e vexava os

contrários , pedindo-lhe que lhe aíli-

gnaffem cafo , em que elle faltaíle , íem

Jue nunca eiles o pudeílem aíTignar.

epois Wolfio
5
que tomou á fua con-

ta fazer valer toda a doutrina do Leib-

nitz , demonftrou efta verdade impor-
tantiífima\por huma demonftraçâo ,

que
lhe pareceo boa, mas (aqui para nós)

he huma cavilaçao diílimulada , como
vós , Silvio, por curioíidade podereis ver

nas fuás obras ; pois alli tenho o lu-

gar regiftado. (i)

Silv, Ora alli tendes , Eugénio , os gran-

des

( 1 ) WoJf. Oiitolo^. §. 70. diz aíTim em três pro-

poíições fcguidas : (1) Ponamm cjjc A finc ratione fuf-

jictenti cur potitu flt , (inam non /ít. (2) Ergo nthil pO'

nen(lunt e/l anée intelUgifar cur AJtt. (O Admitútnr

ergo A elfc ^ propterea qitod nihil ejfe fumitar. Qiiod cítm

fit ahfuràam ( tinha noutra parte provado que o ^ada

não podia produzir coufa alguma ; e que de fc pôr o
Nflí/rf não fe podia feguir ptr fn alguma coufa; econ-

chie aíTun ) Smjamnt /uffieienu mhU efi*
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des homens que Theodofio gaba até

os pôr nas ellrellas. Qiicrem provar

hiiina verdade , de forte que fique evi-

dentiíTima
,
para fer Principio univerfa-

liílimo 5 e íahem-fe com hum a Demonf-
traçáo falfillima.

Eug, Theodofio
,

para que déíles eíla

confolação a Silvio?

Theod. Para lhe compenfar as defconfo-

laçôes que lhe tenho dado , e para

que conheça o meu carader
, que em

difcurfo filofofico não attendo a fer

amigo 5 nem inimigo ; mas fomente á

razão , que me convence , ou nao con-

vence j e de caminho vou já tirando o
falvo conduto para os erros que eu
der , por quanto feria bem louco fe

tiveíle tanta prefumpçao
, que efperaíTe

cfcapar deite univerfai tributo dos mor-
taes ; porque aífim como todos pecca-

mos na vontade , nííim todos erramos

no

Mas com. licença de tSo grande Filofofo , temoi
•rande cavilaçáo nefta paflagem da a.^ para a ^."pro-
poííção. líiíHa ha , que feja razão ftifficUnte , &c. Ioga
ejfc Nada he a nitâo fuffLcieme ^ &c. Conforine ao que
diíTemos na Lógica ( p. 52.) fempre ha cavilaçáo,
quando fe faz palTa::em da negativa para a affirmati-

va , como fe vc nefta "Nada tira ao Sol o feit luzituitt*

to : logo o Nada tira o luzimcnto ao Sol , &c. Vcja-fc
O ^uc diflenjoi na Lógica no lugar citado.
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no entendimento: feliz daquelle, que
erra menos , e em matérias de menos
confequencia. Porém vamos a moílrar

a verdade do Principio , ou a explical-

lo do modo
,
que a mim mais me a-

grada;

Eug, líTo he o que eu efpero com. im-
paciência.

Theod, Qualquer coufa
,
que tem hum

predicado , ou pela íúa natureza eftá

determinada para ter eíTe predicado,

que lhe dáo , ou defua natureza hein-

diíFerente para o ter , e para o não ter:

fe de 11 he determinada para o ter, já
a fua própria natureza he a razão fuf^

íiciente porque o tem; e fe de fua na-

tureza não eftá determinada para iíTo

,

mas he indiiFerente para ter o predi-

cado , ou para o não ter, forçoíamen-

te ha de haver alguma coufa, que ti-

re efta inditFerença , determinando-a

mais para fim , do que para não : ora

quem quer que tirar efta indiíFerença

,

já ella he razão fuffictente \
porque

efta coufa tem o predicado
,
podendo

não o ter , e por confeguinte temos,

que lííada ha feni haver razão fuffi"

ciente para antes fer ^ do que não fer ^

como diz o Principio. Ifto verdadeira-

men-

I



Tarde quadragefima fetíma. 6j

mente náo he demonftraçao , nem os

Principies a neceííitao , e ás vezes não

a tem : he huma explicação da fua ver-

dade
,
para a fazer mais notória , e pa-

tente.

Eug. DeíTe modo percebi bem.
Silv. Eíía verdade he tão patente, que

não lei que occaíião jpudeíTe dar ás

contendas
,
que vós diíleítes.

Thtod, Nas caufas neceíTarias vai efte

Principio com paíTo livre, e corrente:

a dúvida toda he nas caufas livres. Os
Wolfianos dizem

,
que toda a razão

fufficiente
,

por que a vontade abraça

efte, ouaquelle objedlo
,
podendo não

o abraçar , fomente he porque fe lhe

reprefenta melhor abraçallo , do que
deixallo : de forte que fedous objeélos

encontrados fe propuzerem á alma
igualmente agradáveis , ella não pode-
rá efcolher mais efte do que aquelle.

Mas aqui pôde haver hum grande ef-

crupulo, e he neceíTario ter nefta dou-

trina muito fentido; porque defte mo-
do a noíla liberdade fica illudida , fen-

do a ultima razão fufficiente huma cou-
fa fora delia , não he ella a fenhora
que determina. Eu vou por outro ca-

minho
, que me parece mais feguro , e

di-
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digo, que pondo duas acções oppoftas

,

as quaes íe reprefcntcm ao enrendi-

mento igualmente boas, e agradáveis,
^ pôde a vontade inclinar-fe para qual

quizcr ; e nefles cafos a Razão puffi^

ciente deefcolher mais huma acção do
que outra , não fc ha de bufcar totaW:

mente fora da alma , mas parte na al-

ma , e parte fora delia. Queira Deos
que eu me poíTa explicar bem

,
que d'

ponto he mui delicado, e mui efpecu-

lativo.

Silv, Vamos de vagar
,
que aíHm tudo

íe vem a entender bem.
l^eod. Primeiramente havemos de fup-

pt^r
,

que a nojfa vontade livremente

pôde olhar para efte , ou para aquelle

objeão , dos que fe lhe apprefentão , at-

tendendo ora a hum , ora ao outro,
ainda que ambos elles fe lhe propo-
nhão igualmente agradáveis.

Silv. Ninguém o ha de negar.

Theod, Em fegundo lugar digo , que de

dous objeSlos
,

que fe propõem d alma
igualmente bons , e agradáveis , aqueU
le que ficar mais próximo d alma , e\

mais prefente a Jeus olhos , ha de fa*
zer maior imprefsão nella,

Silv» Também concordo niíTo.

Theod.
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Theod. Concluo agora , e digo
,
que pro-

pondo-fe á alma dous objeílos encon-

trados igualmente bons, e agradáveis,

pôde a alma abraçar hum ou outro;

porque pôde livremente attendermais

,

ou voltar o rofto para eíle , ou para

aquelle ; e voltando o rorto par^ hum,
já efle objeélo , como mais prefente aos

feus olhos, e mais próximo aella, lhe

ha de fazer maior imprefsão ; e aífim

tem razão fufficiente para fe determi-

nar para eíle objeélo, mais do que pa-

ra o contrario. De forte, que fe per-

guntarem a razão fufficiente ,
porque

elbolheo efte, apparecendo o contrario

igualmente bom , refponderemos que
foi a maior imprefsão

,
que elle fez na

alma : e fe perguntarem a razão fuffi-

ciente
,
porque reprefentando-fe efte

objeclo igualmente bom
,
que o con-

trario, fez na alma maior imprefsão;
diremos que foi

,
porque a alma voltou

o rofto 5 e attendeo mais a eíle , do que
ao contrario: de forte, que eíta maior

^^Imprcfsão Ibbre a alma não veio de
que feaugmentaíTe a fuaapparente bon-
dade , mas de que a alma attendeo
mais a ella : e fe perguntarem a razão
fufficiente

, porque fe voltou mais a al-

Tora. VIII. E ma
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ma para huma parte
,
que para a ou-

tra , diremos cjue he porque quiz ; e

fempre vem neíles cafos a razão fuffi-^

ciente a eílar na decisão livre da al-

ma , e náo nos objeélos fora delia; o

Siue me parece
, que he preciío para

e confervarcm todos os privilégios da
liberdade

,
que he ponto mui delica-

do , e importante. Quando tratarmos

da liberdade da noíTa alma , daremos
a efte ponto mais larga explicação.

Silv. líTo coníirma-fe com a experiência

de cada hum de nós
;
porque quando

queremos determinar-nos para huma
parte , e achamos que o objefto con-

trario nos faz guerra , e detém a alma
,

Dondo-a em indecisão, o que fazemos
AQ fechar os olhos (como dizem) , e

dançar para traz das coftas as razoes,;

emotivos, que nos podião diíTuadir^ e

fó attendemos , e exaggeramos as ra-^

zoes, que nos favorecem a inclinação,

a que defejamos attender. E nifto he
que eílá onoíTo crime, quando a elci-'

Íão he má , ou o merecimento , quando
e boa.

Theod» Vede agora como nefta explica-

ção tudo concorda com o meu difcur-

íb : primeiramente vedes a indiiFerença

da
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da alma, balanceando entre duas refo
luçôes encontradas

,
quando ambas são

igualmente úteis ^ ou igualmente noci-

vas. Demais diflb 5 vedes como quando
a alma artende a hum objedo, come-
ça logo eíte aagradar-lhe mais, e prin-

cipia a vencer oequilibrio, em que até

então eílava
;
porque entre tanto as ra-

zoes contrarias começão a ir efquecen-

do 5 e por iíTo já fazem nelia menos
imprefsáo. Ultimamente vedes que a
alma , tanto que fe volta , attendendo
mais a hum objedlo, do que ao contra-

rio , experimenta neíle força menor, e

defpreza-o, abraçando o outro, a que
attendeomais. Porém fe fevoltaíFe pa-
ra o contrario, e ferefolveíle aoatten-
der, começaria elle a fazer maior im-
prefsáo poreftar mais prefente áalma,
e cita o viria ultimamente a abraçar^

fendo neftes cafos fempre a ultima ra*

zão jtifficiente , a livre attenção da al-

ma a elle objedlo mais, do que áquel-

le , não obftante apparecerem ambos
igualmente bons , e agradáveis. Advir-
to, que ainda reprefentando-fe hum ob-
jefto como menos bom, e agradável,
pode a alma efcolhello , e preferillo

ao maior bem, e neftes cafos a razão
E ii fuf^
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fufficiente deíla preferencia nafce da
maior imprefsão

,
que elle bem menor,

faz na alma
,
procedida de eftar a alma'

mais attenta a efte bem menor ; de for-

te que efta maior attenção fuppre em
ordem a efte eíFeito o exceíTo de bon-
dade

,
que no outro objeílo fe defco

bre 5 indo entre tanto efquecendo ef-

fas mefmas perfeições
,

para fazerem
menos imprefsão naalma. Qiie me di^

zeis , Silvio , a efte difcarfo ?

Sih. Não me parece mal,

Eug. Eu entendo-o bem.

Theod, Deixai-me dar ainda outra volta

a efte difcurfo , que importa muito. O
objciílo prefente ao efpirito , de ordi-

nário (fendo o refto igual) fempre
faz mais pezo na balança do entendi-

mento
,
que o que já he paflado. Pa-

rece-fe o entendimento com os olhos

,

onde quanto mais o objeílo fe aífafta,

menor , e mais débil he a pintura , e

imagem que nafua retina elle formara.

Eug* Aífim mo eníinaftes , e aífim mo
fizeftes ver aos mefmos olhos.

Theod, Logo também a imprefsão
, que

faz na alma qualquer motivo ác Jim ^

ou àQftãoy fera mais forte, quando os

olhos da alma fe voltâo para efl'e mo-
ti-
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H|(í,tivo , e deixão o contrario para trás

p|} das coftas. Confultemos a experiência

própria. Qiiando citamos indecifos
,

olhamos para Iiuma parte , e parece-

nos a razão forte para dizer fim : olha-

mos para a contraria , e parece-nos a

razão mais forte para dizer não, Ifto

||íí> porém he em quanto não voltamos os

olhos ao primeiro motivo
,
porque en-

tão eíle começa a crefcer , e fazer-fe

maior nos noíTos olhos j e quanto mais
tempo os fixamos nelle , maior nos pa-

rece ; e entre tanto os motivos contrá-

rios
,
que eftão de lado , começao a di-

minuir hum pouco na imprefsão, que
nos olhos do entendimento fazião. Ifto

vem de que fe vão aufentando. Entre
tanto a paixão do coração, o primeiro

movei da nofla liberdade , nos diz :

Olha para as razoes contrarias
,
que

' te paredão hern
,
quando as pondera'-

vas-^ e a alma tira os olhos dos moti-

vos dQjirn^ e volta-os para os ás não,
como quem chama o ohjeíto

,
que fe

hia retirando , elle volta , e chega-fe

pouco a pouco ao entendimento , e já
eíte motivo não parece tão pequeno

,

diminuindo entre tanto o oppoílo. Di-

zei , Eugénio , não he ifto aílim ?

Eug.
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Etíg. Se dentro da minha alma houvef-
íeis vivido fempre, não poderíeis pin-

tar melhor o que nella fe paíTa.

Theod, Bem ellá. Logo na mão da nolía

liberdade eftá que os motivos á^ fim
prevaleçâo aos de não ; ou que cites

prevaleção aos àQfim: porque na nof-

ia mão eftá fazer eftes , ou aquelles

mais prefentes ao noílb entendimento,
e deixar alongar os contrários. Se per-

guntarem , o porque olha a ahna mais
para os motivos áQ fim ^ que para os

de não , refpondo porque quer. De
forte que oobjeílo lhe agrada, porque
ella quer que lhe agrade. Eis-aqui on-

de eftá o merecimento , ou o crime de
cada qual. PropÔe-fe a dous homens
a occaíião de furtar huma jóia. Os
motivos de íim , e de não fe prefen-

tão a ambos os entendimentos : ambos
prevem os damnos , ambos as utilida-

des
,
que podem feguir-fe ; ambos fcn-

tem os defejos das riquezas , ambos
o horror do crime : hum furta , outro

repugna a fazello , e porque ? Hum , de-

pois de balancear , fixou o feu enten-

dimento nas utilidades , e fechou os

olhos aos damnos ; e outro pelo con

trario fechou os oJhos ás utilidades , e

V os
1
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os fixou atrentos ao horror , e aos

damnos. Se perguntarmos qual he a

razão fufficiente de hum furtar, e ou-

tro não, fendo a mefma jóia, a mef-

ma occafião , e ponderando a ambos
as mefmas confequencias boas, e más,
diremos porque na lazao de hum pre-

ponderarão as conveniências , e na do
outro fizerão maior pezo os damnos.

E fe inflarem : E porque fizerão as

mefmas razoes imprefsão diverfa em
entendimentos iguaes ? Refponderemos,
porque hum olhou mais para hum la-

do , e o outro mais para o oppoílo.

Diremos
, porque eíle quiz olhar mais

para aqui, e o companheiro quiz olhar

mais para alli. De forte que o quiz
he a ultima razão fufficiente do obrar.

Alias fe o querer dependeíTe de outra

coufa além do mefmo querer , todos

feriamos levados por huma força in-

eludlavel zo fim ^ e ao não , fem que

cada hum fentiíTe remorfo do crime y

quando obrou mal
,
podendo obrar bem;

nem fatisfação da virtude
^
quando vê

que obrou bem
,
podendo obrar mal.

Confeffe cada qual o que paíía

pelo feu coração
,
quando lhe fuccede

mal, cuidando elle que obrava o me-
lhor ,
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lliar, e compare com o que ícnte,quan*
do fuccede mal , rendo elJe obrado
coíitra o que lhe parecia melhor. En-
tão o remorfo lhe diz : Eis-ahi que
fuccedeo mal\ eu bem te dizia : tu def-

prezajie as minhas razoes , e quizejle

tfcutar as que lifongeavão o que tu
querias , ahi tens agora. Quantas ve-

zes fuccede iíto ? Ora fe a alma não
foíTe livre para voltar os olhos do en-

tendimento para efta parte , ou para
aquella , ío p(>rquc quer

,
que diferen-

ça haveria neíles dous cafos ? Num ella

le defpedaça , noutro fe confola; num
ella diz : Cuidei que fazia bem , -paciên-

cia \ noutro diz : Fui bem tolo
^
quiz

teimar contra a razão
,
para feguir o

meu defejo ; agora o pago.

Eug, Creio que ninguém , fe quizer fallar

a pura, e íincera verdade, deixará de
confeíTar ,

que tudo iíTo fe paíTa pelo

noífo interior.

Theod, Concordemos logo que nas ac-

ções , e movimentos interiores da nof-

fa alma a razão fuíííciente do querer

he exercicio da fua liberdade; ifto he

<\wcquer^ porque ^í/ét ; t (\mc não quer ^

porque não quer. Semelhança admirá-

vel que â creatura livre tem com o
feu
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-^/ feu Creador , no quâl a fua vontade

abfoluta he a primeira razão fufficiente

de tudo. Mas eíta femelhança traz huma
diíTemelhança para nós bem funeíta, a
qual he, que em Deos a vontade , e

razão eterna vão fempre concordes pe-

la redlidão eíícncial ao fupremo fer

;

mas em nós a razão eterna
,
que paíTa

atravéz das efpeíías trevas da noíla

craíTa matéria , nem fempre acha a von-

^ í tade concorde. Porém eíla imperfeição
' heeíTencialmente necefiaria para a nof-

fa liberdade, e não para a Divina.

Eug. E porque he neceíFario para a nof-

fa liberdade que a razão , e o querer

não fejão eíTencialmente concordes , co-

mo he em Deos fummamente Santo,
e fummamente livre ? Explicai^me ifto

,

fe he que poíTo comprehendello.

Theod» Amigo , a razão que brilha em
nós não he de nós , he a razão eterna

de Deos , como a claridade que tetnos

na mão não he noíía , hc a claridade

do Sol
, que a alumeia. Ora fe o noíTo

alvedrio eftiveífe fempre atado a efta

razão
, que eftá cm nós , mas não he

nofla , não feriamos livres ; como não
feria livre hum homem, que o ataíTem

com hum tronco, ou rochedo, de que
cl-
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elle não foíTe fenhor para movello. Po-

rém fe oataíTem comíigo mefmo, por
mais que a cintura fofie apertada , elle

correria bem ligeiro , como fazem os

volantes. AíTim lie Deos , cuja razão,

que he fua , eílá eíTencialmente ligada

com a vontade, que também he fua , e

ambas as coufas são huma indivifivel
,

c infeparavel coufa, por iíTo he livre.

Os que dizem que a noíTa razão,

e a noíTa vontade são a mefma coufa
,

dizem bem num fentido , e enganão-fe

muito noutro. A alma
,
que diz he bom

(que ifto fe chama entendimento) ^ he a

mefma alma, que diz eu quero (e ifto

fe chama vontade^ ; e nefte fentido ra-

zão , ou entendimento , e vontade tudo

he a mefma fubftancia efpiritual. Mas
a luz da razão ,

que illumina a minha
alma para dizer he bom ^ não he a alma
illuftrada porefla luz, como a luz

,
que

illumina a parede não he a parede

:

ora efta /»jb
,
que illumina a minha ra-

zão , he a Razão Eterna de Deos ; e

poriíFo fe acha tanta oppoíição entre a

luz da razão , e o noíTo querer : a luz

da razão diz não furtes , a vontade do
homem diz , e eu quero furtar-, logo

não he a mefma coufa a luz da Razão ,

c.
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c a noíTa vontade. Ifto vos explicarei

melhor na Pfycologia , e naTheologia
Natural daqui a alguns dias. Bafta de

efpeculaçoes , vamos a paííeio.

Silv. Vamos
,
que para iflb temos rnaís

que razão fufíiciente
;
porque a difcor-

rermos mais tempo com eílas fubtilezas

,

não tardarião dores de cabeça.

Eug. Ora graças a Deos
,
que já Silvio

le gueixa de efpeculaçoes ! Vamos.

TAR.
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TARDE XLVIII.
Das Propriedades commuas a todas as

COufas.

§• I.

Da EJfencia , e dos Attributos , e dos pre^

dicados accidentaes,

Theod, TjrOjE temos, amigo Silvio ,

I I matérias, que vos darão mui-
-•--*• to gofto 5 e muito vos hâa

de intereíTar
, porque são do voíTo gé-

nio. Eu comtudo , ainda que perten-

do lifongear-vos como amigo , nao^

me demorarei nellas, fenâo o que jul*-

gar útil a Eugénio. São matérias im-

portantes
,
que os Antigos coftumavao

tratar mifturadas , e desfiguradas com
mil couías inúteis

,
pofto que delica-

das : eu
,
que nao quero caprichar de

delicadeza nos difcurfos , mas de foli-

dez , e que attendo agora não á voíTa

inútil lifonja , mas á útil inftrucçao de

Eugénio, tomarei a liberdade de fazer

hum a grande anatomia , feparando o

..i.i útil
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iitil do inútil, e accrefcentando o que
por experiência própria tenho achado
ler pr ceifo.

Sih, Já vos diffe , que attendais neftas

conferencias fomente á utilidade , e não

nos demoremos em delicadezas fó de
gofto.

Eug, Tilo he o que vos peço com in-

ítancia
,

porque não quero perder o
preciofo tempo , em que polTo gozar da
voífa inílrucçâo.

Theod, Entrando pois a fallar de todas

as coufas em commum , haveis de fa-

ber , Eugénio, que em qualquer coufa

podemos confiderar rres claíles de pre-

dicados : huns
,
que pertencem, e for-

mão a fua EJfencia ; outros
, que delia

nafcem , e fe cbamão Attributos ne^

ceJfarios\ e outros, que poracafo nel-

la fe achâo , e chamamos qualidades
accidentaes, Niílo não ha controveríia

nas efcolas
\
porém os que difcorrem

,

efallão fem reflexão (ainda que muito
tenhão lido, e difcorrido), trocão , e

confundem EJfeiícia com Attributos
^

e qualidades accidentaes com os Attri"
lutos : e daqui tenho vifto por expe-
riência

, que nafcem mil difputas inú-

teis , e mil confequcncias erradiffimas

com
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com apparencia de boas. Amigo , cu
comparo o difcorrer com o cantar, es
com o andar: quem canta, ie foge do 1
compaflb , ainda que tenha todas as

demais circumftancias boas
, perde-fe

Jogo. Quem anda , ou corre , íe Foge

das regras que vos dei do centro da
gravidade, cahe no chão, quando me-
nos o efpera. AíTim hc o difcurfo : de-

ve ter certas regras , certas medidas

,

as quaes fe fe defprezâo , são caviio-

fos 5 e errados.

Eug, Pois em que confifte elTa impor-
tante diíferença de EíTencia , Attribu-

tos , e qualidades Accidentaes?

Theod, Os predicados eflenciaes have- ^

mos de faber que nem repugnão entre

li, aliás não fe poderião ajuntar; nem
huns nafcem dos outros

, porque naP»

cendo delles
, já erão depois da ef-

fencia 5 e paflavão para Attributos.

Wolfio nifto póe a explicação dos
predicados eíTcnciaes ( i ). Eu expli-

co-me de outro modo, que me parece

mais claro , e digo ,
que chamamos

predicados ejfenciaes áquelles
, que fe

con-

(t) Ontol. §. 14.5, Qa£ In ente pbi mutuo non

repugnam , nec tamen per fe invicem determinantur , ef-

ftntiíilia voeantur*
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concebem logo que fe faz idéa do ohje-*

ão.
Chamamos Attributos aos predi^

cados ,
que fe concebem depois dos pri"

meiros , e de ejlar jd completamente

formada a idéa do objeSlo ; mas infaU
livelmente itafcem dos primeiros»

Chamamos qualidades accidentaes

ospredicados ,
que não ndfcem dos pri*

meiros \ mas cafualmente fe achão jun-

tos com elles.

Os exemplos explicâo bem o que
digo: O Triangulo equilátero tem mui-

tos predicados de todas as três clalTes :

o numero de três lados unidos , e a

igualdade delles sao a eíTencia
;

por-

que em quanto não concebemos eftes

dous predicados , não temos idéa de
Triangulo equilátero \ mas também tan-

V to que concebemos três lados unidos y

f e igualdade delles , temos a idéa de
. triangulo equilátero. Depois dos três

lados unidos feguem-fe três ângulos i

eis-ahi hum Attributo; depois dos três

ângulos feguem-fe a equivalência , e

dous ângulos re5los , eis-ahi outro At-
tributo : da igualdade dos lados fe fe-

gue a igualdade dos ângulos
-y e temos

.
outro Attributo^ porém eíles três pre-

di-
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dicados nâo fe concebem logo qiiefor-

inamos a idéa do,objedlo. Conccbem-
fe depois pordifcuiTo mais, ou menos
longo; poriíTo não são predicados ef-

fenciaes , são fora da eíTencia , e fe

chamão meramente Attributos. Demais
diflb o triangulo equilátero tem eíte

,

ou aquelle tamanho , conforme forj

mas como efta determinada grandeza
não he coufa que nafça nem da EíTen-

cia , nem dos Attributos , e fomente
por cafualidade fe acha no triangulo

equilátero , chama-fe qualidade , ou
predicado accidentaL Creio que enten-

deis ifto bem.
T^ug. Com facilidade.

Theod. Em todas as coufas
,
que forem

objedo dos voíTos difcurfos , fazei re-

paro no que he ejjencia , no que são

Attributos 5 e no que são predicados
accidentacs

;
porque vos anirmo com

íinceridade
,
que tenho aíllltido a mui-

tos difcurfos , e difputas de gente en-

tendida
5 que fe embaraçavão grande- «

mente , íendo a raiz de todo o emba- §
- raço a confusão de huns predicados

com outros.

Sth, Tenho huma difficuldade neífa vof-

fa explicajão , quç quero expôr-vos,

por-

I
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porque a fua loluçíío fervirá a Eugé-
nio : a igualdade dos Jados he huma
coufa accidetital ao triangulo \ e co-

mo diíTeíles vós que pertencia á ellen*

cia ?

Theoã. Aqui temos já o caio
,

que eu

dizia de equivocação» Silvio, nâo eon*

fundais triangulo limpiesmenie com
triangulo equilátero : ao triangulo íim-

ples he coufa accidental ter , ou nao
ter os lados iguaes ; mas ao triangu-

lo equilátero he coufa eíTenciaUíFima.

Adverti bem nifto , Eugénio \ hum
predicado pôde fer accidental a outro ,

e dos dous juntos refuitar huma ef-

íencia j v. gr. de Uara , e tortura.
' refulta a eíTcncia de arco , e com tu-

do a tortura he couia accidental á

n:arà : fendo huma coufa eíTenciaiiíii-

ma ao arco
,

porque o arco já com-
prehende em íi Vi<ira ^ e tortura. Do
mefmo modo a igual ãijlanciã a ref-

pcito de hum ponto he coufa acciden-

tal a toda a linha curva ; mas com tu-

do hc coufa eíTencial ao circulo , o
qual na fua idéa diz linòa curva fe^
chada , cujas partes igualmente dif-

tão de hum ponto. Pelo que os mef-

mos predicados accidentaes são os pre-

Tom. VIII. F di-
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dicados eíTenciaes ; mas com efta dif-

ferença , que são accidentaes entre H
mutuamente , mas são eíTenciaes ao ob-

jeílo que fe compõe, e refulta delles.

Euj^, Comos exemplos entendi elTa dif-

ferença
,
que me dizeis.

Theod. Em vós concebendo bem huma
coufa , fem fazer menção de hum pre-

dicado 5 já não ! pertence á fua eílen-

cia, pois nenhuma coufa fe pode con-

ceber bem fem o que entra na fua ef-

fencia , ou idéa. Se vós não puderdes

conceber huma coufa fem que conce-i

bais dentro delia algum predicado, he

certo que pertence á eíTencia.

Silv, Qiie quer dizer dentro delia
,
pois

vós agora de induílria me parece que
puzeítes eíTa palavra ?

Theod. Muitas vezes huma coufa tem tal

parentefco, c relação com outra, que

não fe pódc conceber huma fem fe

conceber a outra, v. gr. não poíTo con-

ceber pobreza fem conceber dinheiro

:

paciência fem conceber trabalho^ &c.
porque são coufas

,
que dizem rela-

ção a outras
i e com tudo nem o di-

nheiro entra na eíTencia da pobreza
,

pem o trabalho na eíTencia da pacien*

ma ,
porque fe concebem não dentro

,

mas
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mas fora do objeélo : eu faço idéa de
pobreza , dizendo exclusão de dinhei^

ro: aqui o dinheiro não entra a com-
por 2L pobreza ^ he hum termo diftan-»

te , a que fe refere a exclusão ; e eu

náo poflo conceber exclusão femobjc-
(5lo deíla exclusão. O mefmo digo da
paciência , que diz relação a trabalho

j

mas trabalho
,
que hefóra da paciên-

cia , a que ella diz ordem. E também
niílo alguém fe confunde, não toman-
do fentido no que fe concebe, como
parte que compõe huma coufa , ou co«

mo termo a que ella fc refere* Pai re-

fere-fe 2i filho , e não fe compõe de
filho; maior refere-fe a rnenor y e não
fe compõe de menor , &c.

Eug» Fico acautelado com o voíTo avifo.

Theod, Daqui fe infere que he facillimo

conhecer a eííencia ideal , ou metajy^

fica de qualquer coufa
,
pofto que feja

mui difficil conhecer a q^q^zitk fyfica ^

ou reaL Chamamos ejfencia metafyft^

ca , ou ideal a eíTencia de qualquer

coufa , como nós a concebemos na nof*

fa idéa ; e chamamos ejfencia jyfica ^

ou real a eííencia de qualquer coufa,

como ella he na realidade. Ora bem
i*e vê que hum homem

,
que repara

F ii bem
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bem no que concebe , fabe que idéas

íímplices ajuntou para formar eíTaidéa

compoíla. Livre-nos Deos de idéas

confufas , em que concebemos huma
coufa a vulto , iem reparar no que ha
dentro delia; mas quanto for poífivel,

devemos ufar de idéas diftinftas , em
que reparemos bem de que partes a

formámos. Agora fallando da eílencia

real , e fyfica , iíTo tem muita difficui-

dade para fe conhecer.

Sth, Em reparando no género , e na
diíFerença , logo fe conhece ; e por eC*j

te modo definimos o homem Animai
Racional j o cavallo Animal Himvel',

ao leão Animal Rugivel ^ &c.

Theod. E por confeguinte podemos de-

finir o cão Aiíimal LatraTel\ ao ga-

to Animal Meavel-y ao bugio Animal

,

que pôde fazer mogigangas ; ao lobo

Aniynal , que pôde huivar , &c. ( per-

mitta-fe efte ar de zombaria para ex-

plicar bem o ridículo deitas defini-

ções 5
que tem paíTado muitos annos

indemnemente por boas entre os Filo-

fofos) São galantes definições por cer-

to. Tem o cavallo por exemplo mil

predicados : e quem vos difiTe a vós,

Silvio , que o poder rinchar
( que iílo

he
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he o que quer dizer hinivel) era a

raiz , e origem de todos os mais predi-

cados
,
quando o cavallo que rincha,

não he bom cavallo , nem he dos fi-

nos ? Que privilegio tem o grito , ou
voz de qualquer animal, para que a fa-

culdade de lançar eíle fom feja a fua

cOencia , e tudo o mais fejão fó pre-

dicados ? Muitos tem definido o ho-

mem : Animal bipes implume : Animal
de dous pés fem pennas ; ç por eíle

modo temos o morcego na eiafí*e dos

homens , porque tem dous pés, e não

tem pennas. Ha coufa mais indigna ,

que para explicar a effencia do ho-

mem ir olhar lá para ter pennas , ou
não pennas ? Amigos , fallemos fcm
atteneão a Efcolas : nós em qualquer

coufii nada yemos , fenao os acciden-

tes ., e os effeltos : ifto he huma coufa

,

que fe bem fe confidera , não pôde
negar-fe. Ora dos effeitos pelo dif-

curfo cavamos para conhecer algumas
propriedades, que lhes correfpondem

:

deílas propriedades , e dos accidcntes

fazemos hum aggregado ; e a efte ag-

gregado pomos hum nome, vindo def-

te modo a pertencer i fua efl^encia fy-

fica, e real todas as propriedades, e
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accidentes
,
que nós lá mettemos. Com

tudo huma coufa devemos obíervar,

que, fegundo a commum opinião das

Gentes, quando huma propriedade,

ou accidente Jie pouco conlideravel a

relpeito de outros , ainda que falte,

dizem que nao he da eííencia
;
porém

fe he mui çonfideravel , dizem que

f>ertence á eíTencia : por iíTo nao he

acil diítinguir bem as efpecies das

coufas
;
porque como nellas não vc"

mos íenão eíFçitos , e accidentes , cada

hum tem a liberdade de fazer mais

,

ou menos cafo de hum , e pôr nelle

,

ou não pôr a diíferença efpecifica. Po-

nhamos exemplo : Entre os cavallos

,

e leões ha diíFerenp erpecifíca , iílo

he , são diverfas eípecies de animaes

quadrúpedes; porque nos eífeitos , e

nos accidentes fe diftinguem notavel-

mente, O mcfmo digo entre os cães,

e gatos, &c. Mas entre os cães, quan-

tas claíTes ha? Os Galgos, os Puden^

gos , os Gozos , os Rafeiros, os de
Perdizes , os Pel^idos , e que hum ami-

go meu chamava com graça, e juizo,

cães nús ; os de Falda , os Dogues,
os de Fila , os de Agua , &c. Se per-

guntarmos, Silvio, a algum Filofofo
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velho 5 fe eftes cães tem ejfencia di^

verfay ha de fe ver atarantado
;

por-

que fe diííerT?^, ha de vir a pôr a

eílcncia muitas vezes em ter o pello

mais comprido , ou curto ; o nariz di-

reito , ou quebrado; as pernas curtas,

ou compridas; o faro efperto , ou or-

dinário, que sâo huns meros acciden-

tes ; e por eíle difcurfo os homens dá
America , os da Africa , os da índia

,

e os da Europa terão eífencia diverfa

:

e neíles os da Alemanha, os daLapo-
nia , e os de Portugal ;

porque huns

são pretos , como os da Cofta de Afri-

ca ; outros pardos, como os doCertão
da America; outros amarellados , co-

mo os da China ; outros brancos , co-

mo os da Europa ; e deíles huns lou-

ros do cabello, e altos, como os Ale-

mães ; outros mais pequenos , como
os Lapões , &c. Mais differença ha en-

tre hum preto de Angola , e hum Ale-

mão Gentil , do que entre huma eP-

pecie de cães , e outra dos menos
diftantes ; e com tudo ninguém dá
aos homens efpecie, nem eífencia di-

verfa.

Sí/v. Porém pós nunca vemos nafcer de

dous cães Galgos hum de Perdizes v.

gr-
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gr. final de que tem eíTencia diverfa,

e diverfa efpecie íubítancial.

Theod. Também ainda não vi de pre-

to , e preta nafcer hum bello , e ga-

lhardo Aiemão branco, e louro.

Silv. Pois diremos que eíTas eípecies de
cães não são diverfas. Se eífe Filoío-

fo velho reíponder iffo, que inconve-
niente lhe achais ?

Tbeod. Qiiero então que me diga cm
que çoníifle adiverfidade que bafta pa-

ra fazer huma efpecie fubílancialmente

diverfa da outra, Nós vemos entre

hum Galgo , ehum cão de Falda maior
diverfidade

,
que entre hum Lobo , e

hum Rafeiro; e com tudo ha de di?er

que o Lobo fe diftingue eífencialmçn-

te do cão. Além de que tudo ifto
,
que

lhe íãi diftinguir huma efpecie da ou-

tra , não são mais que accidentçs ex-

ternos , e acções. Ora tão fora da ef-

fencia he na opinião dos Antigos hum
;jccidente , como dçz mil accidentes;

huma acção , como muitas. Queria
agora faber , fe baila a diverlldade de

hum í^ccidente , ou acção , para fazer

efpecie fubílancialmente diverfa ; ou
fenão baftão mil : fedifler que não baf-^

ta hiima, mas quç baftão mil 3 ha de
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me fazer o gofto de dizer
, que nu-

mero deaccidentes he precifo para fa-

zer a diverfidade fubftancial , e q^qh"

cia diveiTa : ha de ter trabalho em
ft aílignar efte numero

,
para dizer que

^' menos dcíle numero não faz diverfa

eílencia , e chegando a eíTe numero,

já faz; havendo fó hum gráo de dif-

ferença de numero a numero.

Eug. Mas que dizeis vós , Theodoíio,
nefte cafo ?

Theod, Digo o que diíTe já : que nós

fazemos hum aggregado de todos os

accidentes , e eíFeitos
,
que vemos em

qualquer coufa , e que deíTe aggrega-

do fazemos a fua eíTencia : faltando hu-

ma parte , fe he mui attendivel em
comparação das mais , dizemos que

já he outra eíTencia divería ; fe eíTa

parte que falta não he de muita con-

lideraçáo , atrendendo ás demais , di-

zemos que ainda fe conferva a mefma
eíTencia , e efpeçie. Por iíTo no homem
a cor, e figura alta, ou pequena, 6cc.

não fazem mudar de efpecie, porque
eíTes accidentes não são dignos de at-

tenção , comparando-os com o maif?

que temos no homem , que he o feu

difcurfo , liberdade , inteliigencia , e

mais
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mais acções. Nos cães as mais peque-

nas circunftancias fe fazem attendiveis
;

porque comparando ellas que faltão

com as que ficâo, fazem notável dif-

ferença.

Eug, Já percebo o que queria faber.

Theod, Concluindo pois o ponto prin-

cipal 5 digo
,
que eílencia real , e fyíi-

ca de qualquer coufa fó fe conhece

, pelos eífeitos , e accidentes ; mas a eC-'

lencia ideal , e metafylica fe conhece
facilmente , reparando nas idéas que
eu ajunto no meu entendimento, quan-

do concebo eíTa tal coufa ; e por iíTo

quando falíamos da eíTencia , e de at-

tributos , he melhor ufar de exemplos

de Geometria, ou de Moral, do que

de exemplos fyficos
,
pois neíles como

a eíTencia eftá cuberta com os acci-;

dentes , as idéas são mais confufas ,

não he tão fácil conhecer-fe a eíTen-

cia , como no Triangulo v. gr. e Cir-

culo; ou no Vicio , e Virtude, &c. pois

neíles as idéas são claras , e diílinóias
,

e formadas á noíTa vontade na cabeça

para fabermos o que nellas puzemos.
PaíTemos adiante.

Eug, EíTa diíFerença de eíTencia ideal ,

e çílencia real agrada-me muito, por-

que
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que me faz conhecer a diíFerença de
hiima coufa no eílado

, que ella tem
independente de mim , a eíTa mefma
coufa no eftado em que eu a ponho.

Thcod, Ainda ha outra differença bem
grande entre a eíTencia ideal ^ e real^

que a eíTcncia ideal he immutavel ; a

real , e fyílca mudável.

Silv, Nunca efperei ouvir Cemelhante

hereíia filofofica. Eílencia mudável he

coufa inaudita; he blasfémia fyfica.

Theod. Socegai
,

que depois de me
explicar , talvez concordareis comigo»

A eílencia ideal ^ meu amigo , he im-

mutavel ;
porque eu fim poíTo ora a-

juntar, ora tirar mais hum predicado

áquelles
5
que eu ponho na minha idéa:

v.gr. poíTo conceber fó três lados uni-

dos 5 ou conceber também a igualda^

de , ou accrefcentar ainda mais a re-

óiidão delles. Mas ifto nao faz mudar
a eíTencia ; faz que eu ora conceba

huma coufa , ora outra
; porque de

hum modo concebo íimplesmente tri-

angulo , de outro triangulo equiláte-

ro , de outro triangulo equilátero r^-

8\ilineo
,
que são três ideas diveríiis,

e coufas diverfas , e diverfas eíTencias
^

íTia3 qualquer deílas çoulas o que teve

I
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huma vez na fua idéa, fempre o te-

ve, e fempre o ha de ter-, e fe per-
j

; deo (qualquer parte defla idéa
, já não

he efla coufa, he outra mais geral, e

mais ampla. Concordais niilo i

Silv, A minha dúvida he fó na ejfencia

mudável: iflb he que eu nunca ouvi.

Theod, A eíTencia fyfica , e real he hu-

ma collecção de todos os predicados
,

que oobjedlo tem realmente
,
que não

nafcem de outros , como aífima diíle.

Em quanto á mudança he em pouco;

e o que fe muda he pouco confidera-

vel a refpeito do que fe não muda ,

dizemos que eíTa coufa he n mefma na

commua opinião : v. gr. o homem fe

perdeo hum braço , ou huma mão
,

íie ò mefmo homem ; e com tudo o
fcM corpo , e a fua alma he a fua ef-

fencia fyíica
;
porém fe o que fe muda^

he parte confideravel a refpeito do
que le não muda, então dizemos que
a coufa já não he a mefma. Ora nefte

fentido bera vedes , Silvio
, que a eC-

fencia fyfica he mudável , como dizia.

<$V/i'. Seja como quizerdes
, que eu não

vos entendo : toda a voíTa doutrina

he contraria á com que mecreárão:
vamos adiante.

§. II.
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§. 11.

Da primeira propriedade commua a to-

das as coujas
^
que he a Unidade,

Theod. T T A humas propriedades ge-

JLjL raes ,
que achamos em to-

das as coulas ; e aíTim depois da ef-

fencia , convém tratar das proprieda-

des. Aqui não faltaráó diíputas 5 Sil-

vio ;
porém fó difputaremos no que

for de utilidade.

Eug. Iflb he o que eu vos peço , e o
que defejo.

Theod, A primeira propriedade geral

de todas quantas coufas ha, he d^Uni-

dade. Não ha coufa
,
que não feja A//-

ma em fi mefma. Ora fobre ifto ha
algumas doutrinas

,
que fe não devem

defprezar. Porque ha três caílas de
unidade \ 2. i/chamao unidade dcjini"

plicidade\ a 2/ de compofição\ 33,*
chamão-lhc unidade da razão. Cada
huma delias deve fer tratada feparada-

mente.

LT/y/-
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Unidade de íimplicidade.

Todas as coufas que ha , coníidera*

das feparadamente, tem unidade; ifto

he , não ha coufa, que em íi não feja

huma \ mas (como diílc) ou he hu-

Via
, porque não confta de partes , e

então \\Q Jimples \ ou porque ellas ef-

tão entre ÍI bem unidas , e ordenadas ,

e então he compojla.

Silv, Até ahi não temos dúvida : a Deos
,

aos Anjos , á noíTa alma pertence a

unidade da Jlmplicidade ; aos corpos,

pertence a unidade da compoíiçâo.
Theod, Talvez que alguém não concor-

de comvofco em tudo
;

porque boa
gente affirma

,
que também a alguns

corpos convém eíla unidade de íimpli-

cidade. As particulas de matéria , de
que todos os corpos feníiveis fe for-

mão , coníideradas no feu ertado pri-

mitivo, eantes de toda acompoíição,
parece que devem Íqt fimplices : nas

eícolas chamão-lhes átomos, Efta ma-
téria tem fua correlação com a. fyíi-

ca ; e por quanto lá foi tratada mui
ligeiramente, e de paflb, para a inf-

trucjão de Eugénio , a tratarei aqui

-i . j com
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com hum pouco mais de individua-

ção.

Eug. Não me priveis de nada
, que

me poíTa fer precifo para a boa fyíi-

ca : já que me fizeftes nafcer em mim
o goílo para efta bella fciencia , não
me priveis de o fatisfazer no que me
for poílivel.

Theod, Então não convinha
,
poraue o

voíTo entendimento não eftava dilpofto

para quellões delicadas j agora fim.

Silv, Pois que queftoes delicadas são

eíTas ? são as chamadas do continuo ?

Ora deixemos iíTo
, que eíTe he o

tormento do entendimento humano j

iíTo não he para Eugénio , nem para

homens , he para o entendimento dos
Anjos.

Theod, Ao menos fempre fera util que
Eugénio faiba quaes são eíTas difficul-

dades ; ou para fe confolar de as ver

foltas j e desfeitas j ou para fe humi-
lhar , e conhecer os limites do noíTo

entendimento. Vamos ao cafo, E'uge-

nio. Qualquer corpo fenlivel coníla de
muitas partes, das quaes unidas todas

mutuamente, fe forma eífe corpo. Per-

gunrão agora os Filofofos , fe o corpo
fe pôde ir dividindo fempre , fempre

,

de
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de forte que nunca fe chegue a pafti*

cuias íingelas , e fimplices , as quaes

já fe não pofsão dividir.

Sih\ Se vós attenderdes ás experiên-

cia , e demonílraçôes geométricas , não
Í)odeis dizer que eífa divisão tenha

imites.

Theod, Vamos ás experiências, Silvio,

depois iremos ás demonftraçoes , e

ultimamente o voíTo juizo decidirá , e

o de Eugénio j e eu ouvirei a voíTa

fentenea. As experiências , Eugénio ^

moftrão que qualquer corpo fe pode
dividir até hum numero prodiglofa-

mente grande de partes , e incrivel

totalmente , fe a experiência nos não
convenceífe o entendimento. Eu refi-

rirei as principaes.

Se desfizer hum grão de carmim
em agua > ficará vermelha , e irei au-

gmentando a agua ; mas de forma que
fique fempre baftantemente vermelha

,

e capaz de tingir o papel : tingirei

huma folha de papel de dez pollega-

das por cada lado j e depois vendo
quanto pezo faltou na agua > verei

quanras folhas de papel poíTo pintar

com ella. Deíle modo em huma occa-

. fiâo, cjue me achei com defenfado pa-

ra
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ra eílas contas , vi que podik pintar

com a tal agua tinta 120 folhas de
papel , cada huma de 10 pollegadas

por cada lado. He certo que a cor

era fraca ; mas fempre era diverfa da
cor branca , e fe via que em todo o
papel não fc poderia moftrar humá
parte fenfivel , onde não houveíTe al-

guma partezinha de carmim
;
porque

lÒ o carmim lie que tinha mudado a

cor branca em avermelhada : fendo

iíto aíTim , fiz efta conta : em cada

pollegada tenho doze linhas : em ca-

da linha 10 partes poíTo eu diílinguir

com os olhos , e cortar com a tifou-

ra , fem que ache nenhuma branca to-

talmente; iílo he ) fem alguma parti-

cula de carmim : e por confeguinte

cm cada pollegada de comprimento
tenho eu 120 partículas de carmirri , c

em cada pollegada quadrada (14.400)
quatorze mil e quatrocentas ; e fa-

zendo a conía a toda a folha, que eu

pintei com aquella agUa , como em
cada folha temos 100 pollegadas qua-
dradas ^ temos neíTa folha 1:440.000)
hum conto quatrocentas e quarenta
<nil particulas de carmim viíiveis. Ora
multiplicando iílo por lao folhas, que
Tom. VIII. G eu
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^\\ podia pintar com aquella quanti-

dade de agua vermelha , em todas ef-

fas foliias acho 172 milhões , e foo
ipil partículas de carmim (172:800.000)

Silv, Vede fe he , ou nao infinita a di-

viííbilidade da matéria.

Xheod, Ora cada particula deftas de car-

mim 5 pofto que mui pequena , he vi-

fivel
5
por quanto fe o não foffe, nao

fe perceberia a cor avermelhada, que
elle caufa no papel.

Bug» Claro eílá ; mas feguro-vos que
fico pafmado com elTa tão prodigiofa

quantidade de partes viííveis de car-

mim em hum único grão
,
que he hu-

. i^a oitava divida em 72 partes.

Theod. Guardai a voíía admiração para

o que vou a dizer. Muitos infedos

lia ,
que são tão pequenos

,
que não fe

podem perceber fem microícopio , c

ainda com elles apenas são viliveis ,

augmentando alguns microfcopios os

objectos de maneira
, que ficão 25 mi-

lhões de vezes maiores que cada hum
deíTes infedlos

,
porque elles tem pre-

cisão de ferem augmentados 25' mi-
lhões de vezes para ferem vifiveis , e

iguaes á particula do carmim vifta fem
liiicrofcopio» Por confeguinte fe cada
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partícula vilivel de carmim fe dividiíTó

em 25* milhões, ainda cada huma def-

fas partes ficava igual a eíTes Infedos.

Ora pelo que vos dlíTe , hum infefta

he hum animal , cuja organização in-

terior coníla de muitas entranhas , t

cada huma delias de muitas fibras , ca-

da fibra de muitas partes. Se dividif-

íemos pois cada hum deíTes infeftos

nas partes , de que o difcurfo nos pro-

va evidentemente que elle he compoC*
to

, que numero de partes teríamos ^

as quaes juntas nâo pezavão fcnao
hum grão único. Para fazer a conta
cm duas palavras ^ baila dizer

, que
em hum grão de pezo fe achão 172
milhões , e 800 partículas vifiveis de
carmim, que multiplicadas por 25* mi-
lhões

,
que o microfcopio augmenta,

são 4*320 contos de contos , das quaes
cada huma he igual a hum animai in^

teiro. ( 4J3 iOjOOorooo.ooo.

)

Eug, ConfeíTo que me vejo confufo , e
não podia formar tão eílranha idéa,
como agora formo , da pequenez def-

fas partículas. Com razão me diíTeftes

que refervaífe para outro ponto a mi-
nha admiração. Continuai.

Thsod, Outro argumento temos bem vi-

G ii fi-
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llvel
5
que Mn de Reaumur po2 em^

grande ponto de claridade. Huma bar-

ra de prata de 45 marcos de pezo cof^j
tuma dourar-íe com 5* até 6 onças de
ouro ;

porém com huma fó íe pôde
dourar, poílo que fica a cor baftante-

mente fraca. Ora efta barra reduzida a

hum fio dos mais delgados a que col-

tuma reduzir-fe , chega a 97 léguas de
França

,
que são mais pequenas que

as noíías ; de forma que 25" de França
fazem 18 de Portugal, Eíle fio, quan-

do fe efcacha, e fe forma em palhe-

ta, crefce, e fica de iii léguas. líto:

poílo , como efta palheta he por deii-i

tro de prata 5 e por fora dourada, as'

partículas de ouro
,

que eílão na fu-

perficie fuperior, sao diverfas das qne
eftáo na inferior : contando logo as

duas fuperficies , fazem 222 léguas. Po-

rém cada fuperfície deftas tem meio,
e borda direita , e borda efquerda ; o
que fe chega mui bem a diftinguir-fe

com a vifta : podemos logo contar ef-

tas três linhas de ouro
, que fazem

666 léguas : dividindo pois as léguas

cm 2.000 braças , cada braça em 6 pés

de Rei , cada pé em 72 pollegadas

,

cada pollegada em 12 linhas, e cada

li*-
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linha em lo partículas viíiveis , vimos

a ter em huma onça de ouro onze mil

cjuinhentos contos quatrocentas e oi-

tenta mil partículas viíiveis de ouro

( 11,5-00:480.000.)

Silv, JHo he huma conta
,
que não fe

pode fazer conceito delia.

Theod. Sijppofto o que diffe , não nos

devemos admirar do que diz Boile,

que 300 braças do fio de feda , como
íahe do bicho que o fia , não péza fe-

não 2 grãos e meio ; como também o
que diz Mr. de Reaumur, que o fio

das aranhas , antes que elías os ajun-

tem para formar o cordão das fuás

teias , he 95 milhões de vezes rtiais

delgado
,
que o mais delgado cabello*

Eug, Já no que vós me diííeítes das

aranhas , e d' outros infedos me dei-

xailes a porta aberta para crer eftas

,

e outras íemelhantes maravilhas.

Theod, Com o que vos diíle dos chei-

ros , também vos preparei para Q que
agora vou a dizer. A experiência ,iigs

moftra que os cheiros não são outra

coufa mais que partículas do corpo

,

que fe exhaláo em forma de vapor.

Ora huma porção de paílilha, ou de
pivete queiíiiado , enche de fumo hu-
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jna cafa; e para faber quão grande he
o numero deftas partículas , í"e mede a

cafa
5

primeiro o feu. comprimento , e

depois a largura, emuhiplica-fe huma
medida pela outra para conhecer afu-

perficie do chão ; depois mede-fe a al-

tura , e mulriplica-fe a fuperíicie por

toda eíta altura para conhecer o vao.

Por eílc methodo conheço quantas li-

nhas cubicas tem ella cala , tendo 30
palmos de comprido , 22 e meio de
largo, e 15' de alto ; e dando a cada

linha cubica (que fera pouco mais , ou
menos o efpaço que occupa o orgao

do cheiro) linco partículas de vapor,
cm ordem a que poíla fer excitado o
órgão , vem a dividir-íe a matéria do
perfume em 44 mil 789 milhões 760

. mil partículas
,
quando a matéria que

fe queimou talvez não pezava fenâo

hum grão , ou dous.

Eug^ A mefma verdade fe manifefta por
todos os lados,

%'heod* Acerefcentai agora que o chei-

ro do almifcar fe conferva muitos an-

íios em huma guardaroupa , ás vezes

. por vinte annps ^ mudando-fe conti^

jmamçntç q ar da cafa ; o que pro-

Y^ butt^a grande diflipajãp do cheirq
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fem diminuição fenfivel no pezo do
almifcar.

Sih.^ E que me dizeis vós aos cães de
Perdizes , e Coelhos

,
que fó pelo chei-

ro fcguetn a caça por huma tarde in-

teira ! a dizer-nos que por todo eíTe

efpaço deixou a caíTa effluvios , e par*

ticulas da fua fubílancia , he huma
coufa

,
que excede toda a credulidade.

Eu antes me accommodára aos meus
accidentes , com que me creárão.

Eug. Ora deixemos já iílo, meu amigo,
que já ninguém falia nillb, fenao al-

gum Sebaítianiíta da Filofoíia. Se nós

não viíTemos com noíTos olhos a pro-

digiofa divisão da matéria em partícu-

las viíiveis , difficuldade teríamos pa-^

ra crer a fua divisão nelTas partículas

odoríferas ; porém humas maravilhas
abrem a porta ás outras.

Silv. Seja embora aílim ; mas confeíTai

então que os corpos feníiveis fe po-
dem dividir infinitamente

,
que he o

ponto fubftancial da doutrina de Arif-

toteles. Com que , meus amigos , ou
por força , ou por vontade haveis de
feguir eftc Príncipe das efcolas.

Theod, líTo agora examinaremos nós :

dizei-me : Credes que nefte mundo ha
crea*
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creaturas infinitas
, que exiftão aélual-»

mente?
Silv, Nao : nem já mais fe pode con-r

ceber numero infinitamente granae.

^heod. Bem. Crçdes que toda a divisão

tira ao menos huma parte do corpo

que fe divide ? e que quantas forem
as divisões , ao menos tantas hão de
fer as partes que fe tirão do todo , e

que lá havia antes de fe tirarem?

Silv. E quem pode negar iíTo ?

Theoà. Bem eftamos. Credes que duas

coufas
5
que hoje sao diílinftas , e di-

verfas
, já hontem , e defde que prin-»

cipiárão a exiílir, feippre fo^ap diver-

fas, e diítindlas?

Silv, Creio , e não poíTo duvidar diílb

;

o que he diilinclo , fempre foi , e fera

diAinílo ; a união Jie accidental
; po-

de hoje huma coufa eílar unida a ou^

tra , e á manhã não eilar unidíi; ma^
a identidade , ou diítinçao são coufas

eíTençi^es : o que huma vez he diftin-»

Õ.O y fempre o foi , e fempre o fera.

Theod, Agora quero que me façais a

mercê de ajuntar eíta^ propoíiçòes ,

que tendes concedido , e são çertiíli-

mas : i,^ Tçd^ a, divisãa tira ao me-.

tios huma farte : logo ( 2/ ) divisçet
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infinitas hão de tirar infinitas par-
tes: ( 3,*) em nenhum corpo fe dão in-

finitas partes agora : e ( 4/ ) ^J* par^

tes
,
que agora não são dijiin^as , nun-

ca o ferão : logo em hum corpo não
fe podem exercitar divisões infinitas

;

pois que , como diíTeftes , para ilTo

erão precifas infinitas partes aiflual-

mente diftinélas , ainda que não fepa-

radas.

Silv. Eu defefpero com eftas perguntas

foltas , a que huma peíToa refponde

fem faber a que fim ellas fe encami-

nhão , e depois armão o difcurfo do
que fe concedco innocen temente.

Theod. Amigo Silvio, quando vos fize-

rem huma pergunta , não attendais a

que fim fe encaminha : olhai bem pa-

ra a pergunta , e vede bem fe he , ou
fenão he verdade. Se for verdade,

ainda quefeja contra vós, concedei-a;

fenão tor verdade , ainda que feja a

voílb favor , negai-a. O fim que leva

quem faz huma pergunta, não faz na-

da para fer , ou não fer verdadeira.

Eíle he hum grande erro, que ordina-

riamente tem os que difputão : não
olhâo bera para o que fe pergunta

,

©u aífirma , gibão para o fim a que a
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pergunta, ouaffirmação fe encaminha;
e efta diftracçao faz que náo reparao

bem na verdade da propoíição. Con-
feíTo que do fim íb coJlige muitas ve-

zes o íentido da propoíiçâo ; mas de-

vo reparar bem no que a propoíicão
^ diz em fi mefma

,
para ver fe ella he

,

ou não he verdadeira. Da verdade
mais fanta fe pode fervir hum malé-

volo para fins perverfiílimos ; e iíTo

não fera baftante para que fe neguem.
Como vamos de paííagem , meu Eu-
génio 5 não examino agora eftas pro*

poíiçóes
,

que concedeo Silvio , de
que me vali para provar que ha par-

tículas de matéria fingelas , e fímpli-

ce» ; de forte que indo dividindo hum
corpo fyíicamente , como as divisões

não podom ir ao infinito , hão de pa-

rar ; e parando , he íinal que já eífas

partículas fc não podem dividir mais,
e são íingelas, e íimplices. Mas quan-

do tratar do infinito, fallarel de pro-

pofito defta matéria. Agora demos por
provada a propofíção que dizia

:

ISÍas partículas de matéria deve^

mos conféjfar unidade de fimplicidade.

Eug, Eu a ponho na minha memoria»
Vamos ao que fe fegue.

Silv,
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Silv. Seguis logo a fentença de Zeno,
que diz que o corpo fe forma de pon-

tos marhematicos ?

Theod. Também não : o ponto mathe-
matico nao tem extensão alguma ;

porque fe tiveíle extensão
, já não era

ponto 5 era linha. Ora eu digo
,
que

os corpos fyíicos , e fenfiveis não fc

podem formar de pontos mathemati-

cos. Vede o meu difcurfo *, e fe vos

agradar , deixai-vos convencer delle,

O Nada , ainda que fe multiplique

,

nunca pôde formar coufa pojitiva. Ifto

he coufa evidente. Ora cada ponto
mathematico he hum Nada em géne-

ro de extensão : logo deites Nadas
,

ainda que fejão infinitos , não pode
refultar extensão alguma ; e por con-

feguinte não podem os pontos mathe-
maticos formar a grandeza do corpo
feníivel,

Silv^ Eu feropre eftive neífe fen timen-
to : nunca fegui Zeno , e por iíTo abra-

cei o partido de Ariftoteies j mas vós
nem hum , nem outro feguis ?

Theod, Porque nem hum , nem outro

me refpondem ás difficuldades que a-

cho para os feguir , e acabo de vos

cxpôr j ç por iífo digo que as parti-

CU-
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cuias primitivas da matéria são exten-

fas , contra o que diíle Zeno , e sao
íimpiices 5 e índiviíiveis fyíicamenre,

contra o que diffe Ariíloteles.

Eug. Como logo são indivifiveis , fe

tem extensão ? não poderá Deos di-

vidillas ?

Theod, Amigo Eugénio , convém repa-

rar bem nas idéas das coufas antes de
affirmar , ou de negar. A idéa de di^

. vifivel queinvolve? Não involve mais

. que confiar de partes diftinBas\ por-

que íe sao diílinvflas , ao menos com
a força Divina ie poderão feparar , e

eftá feita a divisão. Senão coníla hu-

ma coufa de partes diftinélas , como
fe hão de feparar, nem com o poder
Divino ? Como fe pôde feparar huma
coufa de íi mefma ? Ora itto he quan-

o to á idéa de divijivel ; vamos agora
á idéa da extensão : eíta idéa o que
involve he correfpondencia a lugares

diverfos ; fe correfponde a hum lu-

. gar , tem lado direito ; fe correfponde
a outro lugar , tem lado efquerdo : o
ponto mathematico não tem eíla cor-^

refpondencia a lugares diverfos ; o
ponto fyíico exteníb íim. Mas eftas

cpufas à^ correfponder lugares di^

lícr^
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*verfos não he cofiftar de partes difiin-

ffas , são cousas diíFerentes. Deos

,

que he immenfo, correfponde a luga-

res diverlos , e Deos não conlla de

partes diílindlas : a alma corre fponde

no nofib corpo a partes diítindlas
;

( efteja ella onde eíiiver
,

que iíTo he
ponto

,
que trataremos em feu lugar )

mas correfpondendo a lugares diíFé-

renres , não confta de partes diítitl-

das : Jogo huma coufa he confiar de

fartes àiftin^as , e outra coufa he
correjpoiider a lugares diftinSíos ; e

por confeguinte huma coufa he fer

dtvifivel ^ e outra he fcr extenfo» Con-
feíTo que eíla correfpondencia a luga-

res diilinflos he ter partes mathema-
ticas diílinftas ; porque as partes ma-
thematicas são partes

, que a coníide-

racão fepara ; mas huma coufa são

partes matnematicas , as quaes a con-

fideração divide ; outra coufa são par^
tes fyficas y e reaes ^ as quaes são em
fi realmente diftinclas, antes que nin-

guém lhes toque , nem olhe para el-

las , nem coníidere nellas. Por iflb

todo o corpo extenfo he divifivel in-

finitamente, fe falíamos áQ divisão ma-
thematica j mas não he divifivel iníi-

ni-
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nitamente, fc fallarmos de divisão fy-

fica. Quando fallar do infinito , me
extenderei mais. Vamos a outro pon-
to

,
que he precifo levar o paílo li-

geiro.

§. II.

Da Unidade de compofição*

Theod, T^ líTe-vos que havia três mo-
lJ dos de fer qualqueA.coufa hu-^

ma ; ou por fer fimples , e íingela

;

ou por fer compofta de muitas ; ou
por fer confiderada peia Razão , co-

mo fe foíTe huma. Tratámos já da
primeira , fegue«fe a fegunda unida-

de
3
que hc a de compqftção. Para fa-

zer de muitas couías huma, he preci-

fo unillas entre íi : ora ejla união de
três modos fe explica entre os Filo-

fofos. Huns dizem que as particuias

de matéria pela fua configuração de
tal modo fe teífem entre Çi^ ^ {q pren-

dem
5
que humas trazem comfigo as

outras , daquelle modo que vemos nos

fios dehuma corda, nas peças de qual-

quer artefadlo , &c. Outros dizem que
as partículas de matéria fe unem mu-
tuamente

3
porque hum fluido fubtil,

que
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que gyra á roda delias , as opprime
em cerco , c do modo que faz o ar

aos dous hemisférios de Magdeburgo

,

tcomo vos expliquei 5 tratando depezo
do ar. A terceira opinião , e que mais

me agrada , diz que as particulas de
matéria fe unem entre li todas as ve-

zes que fe tocao ,
por caufa de mu-

tua attracção
,
que todas ellas tem , a

que chamão attracção de cohesão, Dif-

tinguem os Newtonianos nos corpos

três efpecies de attracção: a i.^ geral,

a que cliamao de ordinário Pezo, ou
Gravidade mutua ; e eíla obra em to-

dos os corpos , e em todas as diftan-

cias, pofto que defigualmcnte, fegun-

do o que vos diíTe , tratando dos
Ceos : a 2/ he efpeciaí de alguns cor-

pos eledlricos , como o Iman , e os

mais que conhecemos; e eíla também
obra com deíigualdade em deíiguaes

circumílancias : a 3.* , que he geral

também para as particulas de matéria

,

chamão de cohesao ^ e não obra fenao

no contadlo , ou quafi contado ; e a

eíla attracção do contadlo das parti-

culas attribuem a união das particulas

hum as com outras.

Bug, O caio eílá fe ha effa attracção,

ou
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ou fe as experiências a provão , aílitit

como provão a da Gravidade geral

,

e a do Iman , &c.
Theod. h? força de experiências , meu

amigo Eugénio , me vi obrigado a

crer que a havia , feja aual for a fua

caufa. Duas balas de cnumbo liman-

do-as em liuma pequena porção para

íicarem ciiatas , e poder huma tocar

iia outra por huma fuperficie plana

:

fe carregarmos huma contra á outra,

torcendo huma algum taiito , como
quem aperta hum parafufo ^ ficao pe-

gadas , e cufta força baftante o fepa-

rarem*fe. Dous pedaços de vidro bem
planos , e lifos , v. gr* dous pedaços

de efpelho, molhando-os , em ordem
a que não fique vão entre as duas fu-

perficies ^ fícão pegados de forte que
cufta muito, e muito ofeparallos per-

pendicularmente , e ainda horizontal-

mente cufta 5 fe são levillimamente

molhados , o que fe obferva , como já

vos difle no Vácuo da Maquina ; e

para os feparar he precifo pezo mui-
to maior que a columna do ar

,
que

lhes corrcfponde. Mr. Dezaguliers
achou cafualmente dous botões de
cryftal com huma face plana, que te-

ria
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ria a duodécima parte de huma pollc*

gada de diâmetro ^ fem as molhar,
liem pôr azeite, unio huma á outra,

e as apertou , e ficarão prezas de for-

ma ,
que íulpendião 19 onças ; e o

pezo do ar nefte cafo não paíTava de
íiuma onça* £í em duas balas de chum-
bo 5 que elie com huma faca fez pla-

nas em huma parte da fuperficie, que
teria huma quinta parte de huma pol«

legada , e não fe feparárão com me-
nos de 40 onças ^ quando o pezo do
ar valeria menos de 4 onças. Eu al-

gum dia forcejei bem a explicar eftes

eíFeitos fem attracção
\

porém hoje

não me atrevo a iílb.

Eug, Já eu eftava para vos fazer eífe

argumento.
Theod. Não me prezo de fer tenaz : mu-

do de opinião todas as vezes que me
vejo longe da Razão, imaginando eu
que eftava muito perto. Os fluidos

dão outra prova convincente defta at-

tracção mutua
,

pofto que he menor
que nos folidos , e por iíTo facilmen-
te íè feparão ; o que fe pode attribuir

a não tocarem tanto as fuás partes hu-
mas nas outras , e por iíTo qualquer
caufa as fepara, ou perturba. Ifto fa^é

Tom. VIIL H e
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o fogo
,
quando derrete os metaes

;

que em quanto as partículas do metal

nadão no fogo , e eftão agitadas por
elle 5 não fe tocâo tanto, nem attra-

hem , e unem com tanta força, como
• quando esfrião , e ficáo folidas. Mas

para provar que todos os fluidos tem
- eíla attracçao mutua nas fuás partes

,

bafta ver que todos formão as fuás
-

' gottas redondas , bufcando fempre a

forma da esfera, quanto lhes permitte

;. .a fua gravidade: duas gortas do mef-

-JKmo liquido , fendo cada huma em íi

r redonda, tanto que fe tocão , mutua-

mente fe puchão huma á outra , e fe

formão em huma bola. Eíles effeitos

,

Eugénio, pedem alguma caufa : algum
dia imaginava que a prefsão do ar ex-

. terior faria eíte eífeito: hoje não pof-

fo tal crer; porqi^e fe houveíTe de ha-

ver maior força de preisão em huma
. parte , do que em outra , a parte mais

plana , e íuperior de qualquer gotta

. feria mais opprimida contra o fundo,
. do que as bordas em redondo; e af-

. fim a opprefsão do fluido , fe houvclíe

'.. de fer mais forte de huma parte que

. da outra , faria a gotta cada vez mais

chata. Logo devemos crer que neftas

par-
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partículas ha força mutua , com qué
fe attrahem ; c como no diâmetro lio*

rizontalj por fer maior, ha mais par-

tículas ,
que no diâmetro perpendicu-

lar; também a força, que pucha hum
lado para o outro , he maior que a
força , que pucha a fuperfície fuperiof

para baixo ; e por efte motivo as bor-

das em roda fe chegão mutuamente;
e a fuperfície fuperior, a pezar da at-

tracção das inferiores , e a pezar da
gravidade do fluido , fóbe , e fe le-

vanta em abobeda r e fe não foflfe o
eíFeito do pezo do liquido , ficaria a
gotta perfeitamente esférica ; e fó nef-

fa figura ficaria a mutua attracçao das
partículas contente

;
porque fendo o

diâmetro perpendicular igual ao diâ-

metro horizontal , ficavao iguaes to-

das as forças attraherttes , e em equilí-

brio , fem que humas venceíTem as

outras. E adverti
,
que onde ha mais

partículas de matéria debaixo do mef»

mo volume, he mais perfeita a figura

esférica das gottas defie metal , como
vemos no azougue , e metaes derreti-

dos. Mais. Nós vemos que em qual-

quer copo , ou vafo cheio , fe as bor-

das eftáo feccas , fempre a fuperfície

H ii da
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do fluído faz huma como bobeda , â
qual tanto lie mais fenfivel

,
quanto

o diâmetro do váfo he menor; e aqui

ha a mefma razão da gotta
;
porque a

ttiutua attracção das parles do fluido

impede, em quanto pode, que o flui-

do caia para os lados. O meímo fe

vc ,
quando de huma galheta quere-

mos botar íó huma pinga de liquido;

Í}orque com o defejo de que feja fó

luma gotta , vamos de vagar , e ve-

mos que ás vezes â gotta eílá como
pendurada, fem que caia, podendo já

\ cahir por eftar parte em falfo; e pro*

cede ifto de que a attracção dás mais
particulas

,
que eftao juntas ^ a detém,

e fufpendem.

Eug, EíTas experiências tenho eu feito

cafualmente , fcm que até aqui refle-

ílifl'e nellas í agora conheço que são

huma grande prova da attracção que
dizem os Newtonianos.

Theod, Outra temos nos Tuhos Capilla*

res : já me parece que vos toquei

niílo ; mas não eftou bem certo* Cha-
mamos Tubos ^ Capillares os que são

mui delgados ; e como os cabellos são

do feitio de canudos , fcgundo o que

tellemunhão os olhos ajudados do mi-

crof-
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crofcopio , veio a femelhança dos ca-*

nudos de vidro delgados com os ca-

bellos a dar-Ihe o nome de Tubos
Capillares, Neftcs canudos ,

quando fe

lhes mergulha huma extremidade enx

algum liquido , fobe dentro muito

mais alto do que fora ; e fobe mais

nos que são mais delgados na razão

inverfa dos feus diâmetros. Sobe tam-

bém o liquido pela efponja ^ fobe por

huma pedra de aífucar
,
quando a ex-.

tremidade inferior fe mergulha nel-

Jes : e exceptuando o azougue , e me-
taes derretidos , he íHq hum effeito

confiante, e geral j o qual pede tara-

bem huma caufa geral , ç çonftante.

Eu çonfeíTo que não acho outra mais

a propofito do que a attracçao do tu-

bo: quando he mais eftreito, fuftenta

maior altura , porque a fuperficiç do
vidro fica mai^ perto do centro da
coluiTina i

e eí|:e centro , ou eixo fica

mais leve pela maior attracçáo ; e pa-*

ra fe pôr em equilibrio çom o fluido

exterior , he preçiía maior^ltura : o
azougue não íobe nem ao nivel» poi*"

que he mais forte a attracçSo das ou-
tras partes inferiores do fluido ,

qus

das íuperiorçs do YÍ4rP j por iflíb em
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vez de fubir ao nivel do fluido exter-

no , fica mais baixo. Nos vafos , c)uc

não eftáo cheios de fluido , tendo a

face interior molhada , fuccede fem-
pre que a fuperficie do liquido fobe,

quando chega quaíi a tocar nas pare-

des do vafo 5 de forte que feníível-

mente he a fuperficie concava, o que
fe conhece bem

, pondo-a de forte

que poíTa refledlir delia a luz : iflo pro-

va a attracçâo das paredes do vafo

fobre a fuperficie do fluido ; o que
não fuccede no azougue pela razão

que diíTe , dos Tubos Capillares. Da
mefma forte fe pomos dous vidros

planos j e molhados nas fuperficies in-^

tcriores ,
que fe toquem de hum can-

to 5 e tenhâo do outro entre íi a dif-

tancia da groíTura de huma moeda,
mergulhando os dous vidros a pru-

mo, de forte que a parte inferior to-

que na agua , veremos que o liquido

f(.be por entre os vidros aflima; e do
lado que cHes eftao mais chegados,
fobe muito majs. Ifto he huma confe-

quçncia do que fe vê nos Tubos Ca-
pillares , ç fó pode attribuir^fe á attrac-

çâo das partes do vidro ibbre o flui-

âpf M^ m^ççri^ çonfeflb que he «flas
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delicada ; mas iguaes experiências , ou
talvez menores obrigao todo o mundo
a dar ao Iman , e outros corpos cle-

élricos a attracçiio , que hoje ninguém
lhes difputa

,
porque defde o principio

eftáo neíía poíTc. Logo fem crime po-

demos conceder aos Newronianos eila

mutua , e geral attracçao ás particulas

da matéria , ainda que encontremos

tacs quaes difficuldades , que com mais

tempo , ou mais reflexão virão talvez

a delVanecer-íe , como me fuccede a

mim com muitas
,

que. me impedirão

em outro tempo que fubícrcveíTe a

eíla opinião.

Silv, Eu iufpendo o meu juizo v nem
tenho appetite de dar feniença fobre

eííe pleito. Vós lá vos avinde com elies.

Theod, Cá nos ajuftaremos, e Eugénio,

Digo pois ,
que attendendo a fer a

attrac^ão. provada com mil cafos , e

também pofitivamente provada neíle

cafo do contadlo de todas as particu-

las de matéria , devemos aílentar que
cfta mutua attracçao do contado he
a caufa da união das partes de maté-
ria, de que ellas compõem, e formão
hum todo

, que era o ponto que tra-

távamos.

I^t4g.

I



120 Recreação Filofqfica

Etíg* Os corpos mais duros diremos
que são aquelles, em que as particiK

las fe tocão mais perfeitamente ; e os

mais moles aquelles , em que fc tocão

muito pouco.

Silv, Mas diíTo fegue-fe que os mais

pezados ferão fempre os mais duros;

pois 5 fegundo a voíTa doutrina, nos
mais pezados como ha menos poros

,

as partículas de matéria fe tocarão

mais.

Theod, Eis-ahi huma boa difficuldade

:

mas olhai , Silvio : podem as particu^

í. Jas da matéria eílar igualmente çhega-k.

das , e rocar-fe ora menos , ora mais,

O eftar mais, ou menos chegadas de-

pende da diftancia que ha entre o cen-.

tro de huma , e o centro da outra : o
tocarem-fe mais , ou menos , depende
da femelhança da fuperficie , em que

fe tocão : bem chegada eftá huma ba-.

la liza a hum pL^no, e fomente o to-

- ça em hum ponto : eíTe mefma ferra

t batido em folhas de lata , e feito co-*

. mo huma caixa quadrada , toca mais

-no plano ; fe a fuperficie do plano
,^

r e da caixa forem mui lizas ^ tocão-fe

muito : fe jium^ for liza , e a outra

^fpera . ou empenada ^ a tocara en\

• XX^\
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três pontos , e fempre he a mefma
diílancia. Se enchermos hum caixão

de balas ,
por mais que as carregue-

mos , e apertemos , fe tocaráo mui
pouco ; cada huma tocará fomente
em hum ponto com a fua vizinha : fe

enchermos cfla caixa de latas de fo-

lha de Flandes vaíias , como as latas

de chá , fe tocaráo mutuamente , fe-

gundo todas as fuás fuperficies : e

com tudo ninguém duvida que o cai-

xão de balas he mais pezado que o
de folhas de lata , e que nelle eftão

as partículas de ferro com menos dií^

tancia , e menos poros
, quando eftá

cheio de balas, Por onde pôde bem
fucceder que n'hum corpo por fer

mais pezado , e ter menos poros , as

partículas diftem menos , fem que
por iflb fe toquem mais , lançando a

conta a todos os pontos do contadto

dentro do caixão , ou dentro do vo-

lume de qualquer corpo feníivel.

J?»g, Aauella refpoíla , Silvio , não
tem inuancia,

Silv, Tenha , ou não tenha
,
que eu

depois de velho não hei deferNewrto-
niano , dig4 Theodofio o que qui-

ser,
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Eug. Nem eu , em quanto nioço , ferei

Âriílotelico: com que , meu Theodo-
íio 5 a efta mutua attracçao attribuis a

uniáo das partes
,

que fazem qual-

quer compofto. Eu inclinava-me mui-

to á opinião que attribuia efta união

i contextura , e modo de metter hu-

mas partículas por entre as outras
,

como vemos no panno , cordas , &c.
7 heod, A mim fempre me agradou if-

fo muito 5 e ainda agrada elTa opi-

nião
;
porém creio que nos devemos

valer de hum.a , e de outra caufa pa-

ra explicar o que vemos na Nature-

. 7a : nâo podemos negar a attracçao:

não podemos também negar eíTa con-

textura ; e huma , e outra coufa sãa

capazes de prender humas particu-

.. las com outras : nas partículas primi-

tivas julgo que a attracçao nafcida

. do contaflo he a caufa da uniáo ;

' porque íendo fíngelas , e indivifiveis,

não fe entende mui bem como fe

< pofsão encadear humas com outras,

e tocar de forma que fe prendão: nas

: particulas já fenfiveis , e maiores ,

ajudará muito a contextura , e modo
- de metter humas por entre as outras

para as prender , como vemos nas

pen-
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pennas de efcrever , cujos cabellos

,

ou fios lateraes ora fe defprendem

,

ora fc unem com facilidade ; e exa-

minando o ponto com a vifta aguda

,

ou com o microfcopio , vemos que
cada fio lateral eftá prezo ao íeu vi-

zinho por huma efpecie de anzoes
,

que com facilidade fe foltão , ou fe

prendem. Eis-aqui o meu fentir.

Eug, E parece-me racionavel.

Theod. Temos explicado a unidade de

Jimplicidade , e a unidade de compo^

fição \ falta explicar a unidade da ra*

zão.

Silv. líTo agora fim : iíTo merece bem
attenjão, e difputas,

§. III.

Da Unidade da Razão,

fHheod, 1VT Eíle ponto, fem deixar na-

jLNI da que feja de importân-

cia 5 feremos brevifilmos , Eugénio.

Sth. Pois ha coufa , em que fe exer-

cite mais a delicadeza de grandes en-

genhos que nos univerfaes?

TCheod, Por caufa defta unidade da Ra-»

zão entrarão nas Efcolas os decanta.

dif-
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diílimos Univerfaes ; matéria
,
que tem

quebrado a cabeça a todos os enge-

nhos do feculo paíTado , e chegou em
França a levantar tumultos ; de forte

que fe virão até os Monarcas obriga-

dos a interefrar-fe nos partidos de
Nominaes , e Reaes

, que erão dous

»^; poderofos bandos nafcidos das dif-

putas de Efcolas. Eu também fui dos:

infelices
,
que na minha mocidade ef-

crevi muitos , e muitos cadernos de
papel fobre os Univerfaes ,

gritei mui-

. to nas aulas , e çancei^me incrivel-

mente a difcorrer fobre eflas matérias,

íi Agora porém que Deos me fez a

mercê de que eu olhaíTe para cftas

coufas fem a paixão das efcoías
,

jul-

go o que julgao todos os que na fcé-

rão em melhor fécuío , ou melhor Paiz,

que tudo foi trabalho perdido, ç inú-

til.

.4$V7v. Feliz homem fois vós , pois que
Deos vos refgatou da efcravidâo , em
que eftiverão tantos homens grandes.

.• Algum dia os melhores talentos da
.. mundo fe empregavâo nas Univerfida-i

des em tratar eílas matérias que vós
^ defprezais : gemião, e fuavão com a
^< pezQ de grandiflini^^ diíBçuld.adcs^ quQ
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cncontravão! inílituião-fe Cadeiras naf

Univeríidades mais célebres pafa ex-

plicar perpetuamente o fentido , hu^

mas de hum, outras de outro Author,
tendo ao mefmo tempo veneração á

fentenças oppoftas ; e querendo que
le perpetuaffein as doutrinas dos ho-

mens , que mais fe tinhao diftinguido

neftas difputas : e agora . » . ?

Tòeod, Não vos afflijais , amigo , que
eu também lhes tenho refpeito ; e

tanto ,
que nem me quero chegar de

perto para atrevidamente examinar o
que elles diíTerão» Duas razoes tenho

para não tocar neftas difputas: huma

,

porque tantos homens grandes a eí-

crever , e fallar nellas ha tantos an-

nos , diíTerão já tudo, e não me dei-

xarão nada que dizer ; outra
,
porque

quando elles , fendo tão agigantados

no talento j fe vião abarbados com o
pezo deftas difficuldades , não quero
tomalio fobre mim

,
porque não te-

nho tantas forças» Mas fempre vos
quero dizer, Eugénio , em dous mi-
nutos o que bafta para faber o que
ha digno de laber-íe em tudo quanto
elles diíTerão. Eu

,
que eftudei com

baftante applicação , e muitos annos,

pol-
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poíTo fallar , e dizer por experiência

o que dalii tirei de urií.

Eug» Pois fó o util he que eu defejo

laber.

Theod, Todas as coufas que ha , e são

imagináveis , tem femelhança , e tem
diíTemelhança : em huns predicados,

ou qualidades fe aíTemellião ; e em
outros predicados , ou qualidades fe

differençâo. D. Pedro parece-fe com
o feu criado em fer homem : parece-

fe com hum Leão em fer animal : pa-

rece-fe com as arvores em fer viven-

te , e crefcer : parece-fe com huma

fedra em. fer palpável : parece-fe com
um Anjo em ter intelligencia : pare-

ce-fe com Deos em ter exiílencia , e

fer huma entidade ; mas de todas et
tas coufas fe diíFerença por alguns

predicados , ou qualidades. Ora eu

f)oílb olhar para efte , ou para aquel-

e predicado de Pedro , e reparar no
em que elle fe parece com ^fta , ou
com aquelia coufa , e não olhar, nem
fa/er cafo dos predicados , em que fe

diilingue delias. Confiderando fomente

o fer homem , ou o íer vivente , faço

hum tmiverfal \
porque efte predica-

do , como he predicado de femelhan-

1
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ça 5 fe aciía em muitos ; e todos os

viventes tem efta razão , ou efte pre-

dicado de vivente
^
que univerfaimen-

te convém a lodos. Do meimo mo-
do todos os homens tem elle predi-

cado de ler homem ^ que convém uni-

verfalmente a todos. Oraeis-aqui dous

univerjaes , ou duas razoes com-
muas ; ou duas coufas

,
que são hunia

pela razáo. Efte predicado homem v.

gr. ou vivente he hum por obra do
entendimento

;
porque quando digo

ifto , não faço diíFercnça de homem a

homem , e todos fe me reprefentão hu-

ma mefma coufa. Eis-aqui o que eu

dizia; que havia huma unidade da Ra*
zão\ iílo he, coufas que a nofla con-

íideração fazia huma ; porque fendo
muitos objedlos diflindlos entre 11 , fe

confideravão confufamente , fem atten-

der ás diíFerenças , e diíTemelhanças
;

e nefte cafo a razão de fcmelhança
confiderada íímplesmente , lie huma cru-

fa
,
que convém a todos os que eftão

debaixo defta razão commua. Enten-
deis ifto ?

Tug. Qj!alquer criança o entenderá.

Iheod, Pois eis-aqui o que ha de fub-

fiaixia em todas cilas queftões. Ad-
vir-
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virto que davão a eftas razoes coitl^

muas vários nomes, feguiido Gompie«*

hendiâo mais , ou menos fujeitou : a
huma chamavão gcnero ; a outra et
pecie ^ &c. e também íegundo eráo

predicados defta , ou de outra quali-

dade
5
que vos he inútil faben Vamos

a couías de mais importância , fe Sil-

vio nos dá licença.

Silv, Dou 5 dou , e de boa votitade* Se
aífim havíeis de tratar com irrisão , e
defprezo o que tantos homens gran-

des tratavão com fummo cuidado , era

melhor não fallar niíTo. Vamos adian-

tCé

§. IV.

Va Verdade de todas as coufas , oHàé

fe trata do Ejpaço , e da Negação^

Thod. A Gora quero , Eugénio
j que

x\ tenhais hum pouco de pa-

ciência comigo, e que vos firmeis no
que muitas vezes vos tenho dito

^
que

não vos mortificarei com coufa algu-

ma , que eu julgue inútil; e na reali-

dade que tenho viílo homens mui
grandes embaraçados em coufa? im-

. portantiíTimas
, por terem defprezada
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algumas
,
que elles reputavão lagaté-^

las : eu acho que o que por experi-^

encia própria me deo utilidade, tam-
bém a dará aos mais; eporiflb não tra-

tarei 5 mas botarei fora tudo , tudo do
que eu com muitos ánnos de eftudo

não tiver tirado utilidade alguma. Fei-*

ta efta prefação ^ digo
,

que ha huma
propriedade geral cm todas as coufás^

que ehamão verdade
,

pela qual fe

diftinguem as coufas verdadeiras das

coufas falfasé Com exemplos me fa-

rei entender: ha ouro verdadeiro, e

ouro falfo : diamantes verdadeiros , e
falfos ; amigos verdadeiros , é fal-

fos, &c.
Silv, Se á verdade he propriedade ge-

ral , como dizeis que ha Coufas ver-

dadeiras , e coufas falfas ? Proprieda-

de geral chamo eu a quem conveni a

tudo geralmente : meu amigo , tam-
bém os Modernos dizem coufas im-
poíTivcis.

Theod, As Coufas
,
qUe fc ehamão fal-

fas , como v. gr. diamantes , ouro
,

amigos
, &c. são falfas em hum fen-

tido , e verdadeiras em Outro. O oura
falfo hc verdadeiro latão ; mas por-
que nos valemos delle com malícia

Tom. VIJI. I pa-
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para imitar o ouro , e fazer parecer

o que na realidade não he
,
por ilTo

lhe chamamos faljo : pelo que , he fal-

fo na apparencia o nome de ouro

,

mas he verdadeiro na fubftancia de
latão. O melmo digo dos diamantes

,

e dos amigos , que também eftes são
diamantes, pelo raro, preciofo , e fa-

cilidade de enganar. Toda a falíidade

das coufas não eftá nellas mefmas,
eíU na má applicaçao que fazemos
delias

j
pondo-lhes nomes alheios , ou

ufando delles para enganar: o mefmo
homem he velhaco , verdadeiro , c

amigo falío : vede fe eftais fatisfei-

to.

Silv. Tendes razão
,
que iíTo affim he.

pjUg. Góílo que concordeis.

Thtod. Outras coufas ha
,

que não são

verdadeiras ^ e iíTo por outro modo,
por quanto não tem fer , mas hum
nome, e huma apparencia áQ fer. Por
exemplo , o mero ejpaço tem nome
poíitivo , e apparencia de fer , mas
na realidade he nada

; porque quando
dentro de huma caía nao houveíTe

coufa alguma , havia o ejpaço : com
tudo a idéa de ejpaço não he a mef-
ma idéa que de nada

j porque o ejpa»

ço
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1

fo tem na fua idéa o ndda com á

pojfibilidade de íe pôr alli algum feí

extenfo , fem fe fepararem os limites

delle : por iflb dizemos que ha hum
efpaço maior que outro , v. gr. o ef-

paço de huma cafa maior que o et
paço de huma gaveta* Ora hum nada
não he maior que outro nada

,
pois

ifto de maioria ^ ou exceíTo he pro-

priedade
,

que fó cahe fobre o fer

pofitivo : logo o efpaço he mais al-

guma coufa do que o nada. Dizemos
pois que hum efpaço he maior , ou

i menor
,

porque fem fe moverem ,

nem fepararem mais as paredes limi-

tes que o fechâo, cabem neífe efpaço

mais corpos do que no outro ; c por
ordem a eíla poíTibilidade , ou capa-

cidade (a qual he coufa poíitiva) fc

diz que o efpaço he maior , ou mais
pequeno.

Eug, Tenho percebido bem*
Theod, Outra coufa

,
que tem nome

,

como fe tiveííe fer , e não o tem na
realidade > he a negação. Sobre ella

fe tem dito mil coulas ridículas , e

cfcufadas \ mas algumas efcolhciei , as

quaes porque fe defprczao , nos ve«*

mos embaraçados mil vezes. Já na

I ii Lo<

1^
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Lógica vos diíTe (contra a opinião dê
Woifio, e de muitos Modernos) que
podiainos fazer idca verdadeira , e
pofitiva do 7iada ; e que eíta idéa era

^ tão verdadeira ,"e tão poíitiva, como
a idéa do iiomem, &c.

Eug, Bem me Jembro»
Theod. Agora accrcfcento, que a Nega-*
- cão (a qual não he outra coufa mais
' que a exclusão de alguma coufa poíi-

tiva) tem huma propriedade totalmen-

te diverfa das coufas poíitivas , em
que muita gente não repara ; e por

, iíío tropeção muitas vezes 3 fein fa-«

• ber donde veio a queda: a affirmação

quantos mais predicados ajunta, tanto

mais vale, v. gr* dizer ElRei de Pruf-

íi^i he hum Rei guerreiro , vale mais
que dizer fomente he hum Rei i na ne-*

gaçáo peio contrario
^

quantos mais
predicados fe ajuntao para fer excluí-

dos , menos vale a negação : v. gr. fe

diífer Mr. Rouífeau não he homem ri^

CO , digo menos do que fe diífer ma
he homem. Do meímo modo íe diíTer

ha oito metaes , vale mais efta pro-

pofição , do que fe diíler ha fete vie»

taes ; c pelo contrario , fe diífer não

ha olío metaes ^ fica i propolijão me*
nos
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nos forte ,
que le diíTer não ha fete

metaes. De maneira, que pôr oito he
mais que pôr íete ; mas excluir oito,

não vai tanto, como excluir fete. -v^?
Silv. líTo parece contradicçâo.

Theod, Reparai, Silvio, e achareis que
ifto he coufa certiílima. Digo eu : naò

ha dez homens de bem em todo dle

lugar-, já digo muito, e faço aos nof-

fos vizinhos hum a grande injúria
;

mas fupponde que eu achando que
diíTe pouco , torno a ftillar na mate-p

ria, edigo, que não ha x\Qmfete ho^

mens de bem ; e depois repito ,
que

TiQvn féis y e que nem finca ^ nem qua-

tro , nem três , nem dous , e nem
hum único. Quem duvida que de ca-»

da vez proferi propoíiçóes inais for-

tes ?

Silv, Aílim hfr.

Theod, Tudo nafce do que já diííe na

Lógica a Eugénio
,
que pôr o todo ,

he pôr também a parte \ mas negar

o todo , não he negar a farte. Quem
dá o todo ^ dá mais que aquelle, que
dá fomente a parte ; mas quem nega
o todo ^ não nega tanto, como aquel-

le
5 que nega a parte. Senão quero

dar hum toftão
,
que he parte , já 1q
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ve que não quero dar hum cruzado,

que he o todo , em que eíla parte fe

involve.

£/(r^. Bem me lembro, que já me tocaf-

tes niíTo ; mas fizeftes bem em repe-

tir-mo
,
porqueme tinha efquecido.

T/jeod, Daqui fegue-fe que a Negação y

que fempre exclue alguma couía
,
quan-

to mais comporto he o termo que el*

Ia exclue , tanto menos vale a Nega-
ção ; e quanto mais fingelo eítá o ter-

mo que ella nega ,
quanto mais vale

a Negação, v. gr. digo : Em todo efte

lugar íião ha hum homem
, quefeja no-»

hre , e rico > e fabio \ e depois digo :

Em todo ejle lugar não ha hum homem ;

da fegunda vez a negação vale muito

mais
,
porque o termo he mais iinge^

lo. Da primeira vez o termo negado
era homem nobre , í'Íçq , e fabio y da
fegunda era homem,

Eug. E qual hç a razão diífo ?

Theoã, Duas vos dou, que fe reduzem
a huma : o termo quanto mais fingelo

he 5 mais geral fica , e comprehende
mais fuj eitos j como y, gr, homem quân-*

to mais compofto , e cirçunftanciado

for , Yi gr, hom.çm nobre , rico , e fa^

Ho^ mçaQS conimum fica , ç compre*

J
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hende menos fujeiros; edeíTe modo a

negação (que fempre he diftributiva)

fe nega termo íingelo , exclue mais

fiij eitos ; fe nega termo compofto , ex-

clue menos fujeitos. A outra razão,

ou efta por outro modo , he que o
termo fingelo he como parte do ter-

mo comporto; e quem nega a parte,
nega mais do que quem nega o todo ;

porque quem nega a parte, ha de for-

çofamente negar o todo ; e quem não
quer dar o todo

,
poderá dar huma

parte fomente, e negar a outra: v. gr.

conceder que Pedro he Lavrador rico
^

mas que não he nobre ^ nem faèio,

Fug. Agora eftou fatisfelto.

Theod, Daqui devemos tirar huma con-

fequencia para acautelar mil cavilaçôes

terriveis. Exiílindo qualquer fer , e

entidade
,

podemos feguramente di-

zer
,
que exifte qualquer predicado dos

que compõem, e formão Q^t fer. Mas
extjlindo a Negação de hum fer ^ e de

huma entidade , não podemos dizer
que exifte a Negação dos predicados
que a compõe^ e formão, v, gr. Se Pe^
aro exijle no mundo

, poíTo dizer , exif-

te no mundo homem , exifte vivente ,

&c. mas fc Pedro não exifte no mun-
do.
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do, e exifte a negação de Fedro, não
podemos dizer , exiíte no mundo '^

negação de homem , &c. aliás não exií^

tiria no mundo homem algum. Eu vi

hum grande Filofofo embaraçado com à
çíle fplirma^ equiz agora prevenir-vos

da origem , e raiz de íeu embaraço;
di'ZÍão-lhe : Se exifte David , exifte o
homem : logo exiitindo a negação de
Uavid , exifte a negação de homem

j

exiftindo a negação de homem , não
pode ao mefmo tempo exiftir o ho-

mem : logo agora não pódç haver ho-

mem neííe mundo ,
pois que nçfte

mundo ha a negação do homem. O
argumento tinha efta forma i mas era

em matéria mais eícqra , em que g
falácia não fe podia conhecer tão

claramente : quando ie faz efta paíTa-»

gem, exifte a negação de David
'y ara

David era hoynçm : logo exifte a negaçãa

de homem-, na confequencia fe faz hu-

ma grande falácia , ç trapaça
;,
porque

David he hum todo , e homem he hum
dos predicados que o compõem j ç exi-

.caindo a negação dç hym todo , não

podemos inferir quç exifte a negação

das fuás pí^rtçs ^
QU Qos prçdjcâdqs

^uc Qçompoçm, Lembrai-YQ§ do quq

YQ9
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vos diíTe na Lógica , cujas doutrinas

ainda que pareçao fuperfluas , não o
são. Crede que nem então , nem ago-

ra vos tocarei em coufa , em que não

confidere utilidade , e talvez preci-

são.

Eug, Como vos governais pela voíTa

experiência
,

podeis facilmente conhe-

cer o útil j e o inútil,

§. V.

Do Pojfível^ e Impojftvel.

Silv^ T7 Sfas fubtilezas agradão-me baf-

T^^ tante ,
porque fui creado com

ellas.

Tkeod. A todos devem agradar, quan-

do fe não abufa delias , levando-as até

hum ponto demaziado. Agora falta

outro ponto , em que os Antigos tra-

balhavão infinito , de que eu tirarei o
precifamente neceíTario

, porque na
realidade o he , e deixarei o inútil.

£ug, A'cerca de que?
Tbfod. Temos fallado das coufas verda^

deiras y e falfas. Ora as coufas poííi-

veis são verdadeiras ; as impoííiveis

falfas , ou fingidas. Devemos fallar
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agora do Poffivel , e Impofjivel ^
por-

que com eíFeito Antigos, e Modernos
mil vezes queílionao fe huma tal cou-

fa he poífivel, ou impoííivel ; e fe nao
tivermos huma clara idéa do que he
fer Poílivel , ou Impoííivel , náo pode-

remos fallar com acerto , e errare-

mos mil vezes. Os Antigos chamavao
ao Impoííivel ente da razão

,
porque

fó podião exiftir na cabeça de quem
os fingia , e fobre elles fazião mil dif-

putas inútil iííimas. Nós , fegundo o
noíTo coftume , diremos tudo o que for

útil , c paliaremos de largo por tudo

que for efcafado.

Silv* O fer huma coufa útil , ou inútil

he conforme o fim, para que íe enca-

minha : para aguçar os engenhos não

podeis negar que eílas queftões erao

bem proporcionadas.

Tíheod. Aííim he , e também para os can-

cã r fem mais fruto do que çançallos.

Amigos, quando vós vos queixais que
não quereis quebrar a cabeça com cál-

culos , e com as impertinências dos
Modernos, devieis lembrar-vcs

,
que

também os noífos cálculos , e expe-

riências delicadiffimas fervem para agu-

çar os entendimentos, além de fervi-

rcm
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rem para conhecer a verdade de cou-
fas reaes , e que exiftem.

'Eug, Vamos , Theodofio, ao que im-
porta.

Theoã, Impojjlvel he fomente aqutllo
,

que na Jua idéa involve algum predi^

cado com a fua negação. Tudo o mais

he poíTivel.

Silv, Atrevida propofiçao ! De hum fó gol-

pe cortais mil difficuldades , e compon-
des mil difputas fobre a poílibilidade

de muitas coufas, cuja decisão fe elpe-

rava que duraíTe até o fim do mundo.
Theod, Em provando a minha propo-

íicão , tenho refpondido. Primeiramen-

te fe huma coufa involve na fua idéa

algum predicado juntamente com a

fua negação
, já vós fabeis pelo que

vosdiíle, quando tratei do /^r/W/p/d? da
contradicção,^ que era impoílivel; por
quanto fe exiílifle efía entidade , exif-

tia ao mefmo tempo eíle predicado^

e exiftia a negação deíle predicado,

pois huma couía , e outra fe involvião

no feu conceito : ora exiítindo hum
predicado juntamente com a fua ne-

gação, juntamente elleera, enao era;

o que , fegundo o principio de con-

tradicção , he impoflivel.

Silv,
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Sih, Neffa parte nao vos canceis vósr

o que eu quero he ver provar a outra

- parte, que tudo o que não involve no
leu conceito algum predicado junto

•com a fua negação, he poffivel.

Theod, Os predicados de qualquer cou-

fa ou repugnão entre fi , ou não repu-

gnão. Se repugnão hum com outro
,

hum exclue , e bota tora o outro ; c

botando-o fora , faz vir a fua nega-

ção y V. gr. a faude traz com figo a

negação da enfermidade ; a vida a ne-

gação da 7norte ; a Jantidade 2i nega-
• ção do peccado ; a belleza a negaçãa

da fealdade ; a limpeza a negação da
: ma7uha , &c. e aííím he impoííivel

: ajuntar limpeza com mancha , vida
com morte

, jantidade com peccado»

Pelo contrario, fe hum predicado nãa
bota fora o outro, nem traz por con-

- feguinte a fua exclusão, e negação^

, V não repugna eílar, junto com elle ; e
, allim he poílivel eítarem ambos juntos.

< Quero laber fe concedeis efta propo-
: íição : Quando os predicados repugnão

entre Ji , traz hum a negação do ou-^

. tro ; e guando hum não traz a nega-^

- ção do outro , não repugnão entre fis

(i/Prop.)
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Si/v. Até ahi he evidente o que dizeis,

Theod. Agora accrefeento ( 2.^ Prop*

)

Qjiem pôde p7'oduzír duas coufas Je-

paradameiite
,
pôde produzillas jung-

ias , no cafo que ellas não repugnem
entre Ji. Também iílo he certo?

Silv. Não o poíTo negar.

Theod, Nem também negareis que (Prop.

3/ ) o que cabe iw Finito , cabe no

Infinito \ e por coníeguinte o que ca*

he na noffa compréhensão
,

que he fi^

nita 5 e limitada , cabe com maior ra-

zão no poder do Creador iIlimitado
,

e Í7ifinito : fuppoílo iílo , vou a demonf-
trar a propoíição de que duvidáveis.

Cada predicado
5

que com preben-

demos na noíía idéa , por íí ío cabe

no poder de Deos , e he poffivel (Prop.

3." )
podendo Deos produzillos fepa-

radamente
\

pode produzillos junta-

isente , calo que não repugnem entre

li : ( Prop. ^.^ )/ ora quando hum não
traz comfigo a negação do outro, não
repugnão : (Prp.p. i.') logo quando hum
predicado nao traz comíigo a negação
do outro, pode Deos produzillos jun-

tos , e aífim he poffivel a coufa
,
quê

deíles predicados juntos fe forma, que
he o que defejavamos provar.

Eug.
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Eug. Que dizeis, Silvio?

Sth, Agora já fe explicou Theodoíío
melhor , e vejo que tem razão.

Tkeod. Convém , Eugénio , examinar bem
,
as idéas, de que fe compõem qualquer
coufa

,
que queremos comprehender

,

para ver fe ellas repugnao , ou não , em
ordem a julgar da fua poíTibilidade.

Se dizemos circulo quadrado , dize-

mos hum impoílivel : fe dizemos tri^

angulo de duas linhas ^ dizemo"s outro
impoíTivel : fe dizemos vicio louvável

^

proferimos outro impoífivel : fe dize-

mos Re6iidão torta , &c. tudo iílo

são coufas impoíliveis
,
porque hum

predicado traz comfigo ou mais clara

,

ou mais disfarçadamente a negação do
outro. Mas fe dizemos ouro branco^

- dizemos huma coufa poíFivei í i ) : íe

concebemos cavalio maquinal, he pof-
íivel ; fe falíamos de outra qualquer
coufa, por nova, e inaudita gue feja,

devemos examinar bem os íeus pre-

dicados ; fe não ha repugnância entre

. elles , devemos dalla por poífivel. O
cafo eílá em examinar bem os predi-

cados , porque muitas vezes hum lá

tem

fi) E de fado o ka defcuberto no Perú« a qui

chamáQ- Ftatina,
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tem tal , ou qual implicância com o

outro, a qual íe não defcobre logo á

primeira vifta.

Silv* Por elte modo com facilidade pof-

fo eu conhecer tudo quanto cabe na

omnipotência.

Theod, De vagar , Silvio , com eíTas il-

laçóes. Haveis de faber que ha duas

claíTcs de coufas , a que eu chamo
ideaes , e reaes, Coufas ideaes chamo
eu áquellas

,
que fó tem o fer que eu

lhes dou, como por exemplo, circulo

perfeito , triangulo equilátero
,
polygo-

no regular de mil , e fete faces , occ. :

eílas coufas
,
que fó tem hum fer ideal

^

f)orque na realidade nunca o circulo

le mathematicamente perfeito; nunca
o triangulo he perfeitamente igual nos

feus lados , &c. Mas o mathematico
fuppoe eífas coufas taes

,
quaes as con-

fidera. As coufas reaes chamo áquel-

las
,
que na realidade exiílem , ou exif-

tirão, ou tem de exiílir para o futuro,

como o homem , a pedra , a matéria

,

o entendimento 5 o fogo, o gelo, &c.
Neftas coufas

,
que tem hum fer real

,

(e deixai-me dizer ^í^xm) pratico ^ não
fomente ha os predicados

,
que nós

. lhes conhecemos , mas ha outros ,
que-

ca-
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cada dia fe vão defcubrindo , coth<3t|

foi a eleSiricídade , o magnetifmo , &c.
e outros , que fe defcubriráõ para o
futuro; fora os que ficarão incógnitos

até o fim do mundo. Ora fe nós fal-

lando de qualquer deftas coufas v. gr.

do ferro , lhe quizermos dar os predi-*

cados de outras , talvez que nos enga-

nemos
j
porque ainda que eíTé predi-

cado não tenha repugnância com os

predicados
,

que eu conheço no fer-

ro ; com tudo pôde repugnar aos que
nclle ha , e ainda nos são occultos : e

neílc cafo fe eu diíTer que o ferro po-

de ter aquellé predicado da queílão,

fendo como na realidade he , direi

talvez hum impoílivél j cuidando que
digo huma verdade certa. Eugénio

,

tomai bem fentido niílo : vai grande
diiferença em dizer : he pojjlvel huma
entidade

,
que tenha todos os predica^

dos
,

que eu conheço no ferro , e mais
ejie tal , de que he a quejlãò ; ou di-

zer : o ferro como Deos o fez , e com
todos ospredicados

^
que agora na rea^

lidade tem
j
pôde ter ntais efte predi^

cado, A primeira propoíiçâo he pru-

dente, e verdadeira, fe o entendimen-

to examinando os predicados ,
que co-

íihe-
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nhece no ferro , não acha nellcs re-

pugnância com o novo predicado. Mas
a íegunda he de ordinário temerária;

porque não conhecendo nós todos os

predicados , que anualmente hà no
ferro , he difficil conhecer fe elles re-

pugnão 5 ou não repugnão ao novo
predicado, que lhe quero dar.

Silv. Eis-ahi huma coufa bem pofta na

razão.

Tkeod, De ordinário, quando dizemos,
ilto he poíTivel , ou impoíTivel, falía-

mos das coufas no eftado ideal
y

que-

rendo dizer , he poíTivcl huma coufa

,

que tenha eíles , e aquelles predica-

dos , que nella coníideramos ; e pre-

fcindimos do eílado real ^ ifto he, dos
mais predicados

,
que talvez ella tenha

comíjgo fora dos que lhe conhecemos.
Mas he mais fácil de provar zimpojjl-

hilidade de huma coufa
,
que a fua

poffibilidade. Se eu alcanço repugnân-

cia entre dous predicados , fem mais

averiguar poíTo fegUramente dizer

que he impoílivel ; aíFim como, fe vós

vendo hum membro enfermo em qual-

quer homem , fem mais exame dizeis

que não tem faude : do mefmo modo
huma fó contradicção baila para fazer

Tom. VIII, K im-
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impoffivel huma coufa , ainda que ella

tenha fora diíTo muitos mil predicados

poíTiveis, e concordes. Mas para pro-

var a poíTibilidade, he preciíb exami-

nar todos os predicados , e combinar

cada hurti de per íi com os mais , a

ver íe fe encontra repugnância entre

elles. E he o que me occorre advertir

fobre a 'verdade das coufas, ou fobrc

a fua pojjibilidade ; porque os impof-

lireis vizo são verdadeiros , são fingi-

dos. Refta-nos a fallar da 3.* proprie-

dade das coufas
^
que he a fua Bonda*

de. Mas porque a Bondade depende

da perfeição ,
quero primeiro tratar

da perfeição y ou imperfeição de qual-

quer coufa , para depois me entender-

des bem o que houver de dizer da

fua Bondade,

§. VI.

Do Perfeito , e do Imperfeito \ e dê Bom ,

e do Mão.

Eug* T7 Sfa matéria aífás ampla me pa»

XJ/ rece , e aíTás importante*

Theodé Não vos enganais
;

porque a
maior parte da« contendas, que com-

mum-
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mummente encontrareis , roda fobré

fer , ou não fer huma coufa boa , ô

perfeita. E de ordinário neílas con-

tendas fe ralha muito , e fe falia com
pouco fundamento; porque não alTen-

tão fobre o que he precifo para feí

huma coufa perfeita.

Silv. Cada coufa no feu género deve ter

a perfeição, que lhe he devida; c fe-

bre eífe fundamento he que devem vir

todas as contendas acerca da fua bon-

dade, e perfeição.

Theod, Aílim he ; mas levando a ma-
téria do principio , digo , Eugénio,
que ou podemos fallar do que he ab-

{o\\xi2im^nXQ perfeito em fi mefmo y ou
do que he perfeito por ordem a outra

couja. Para dar a idéa da Perfeição

abfoluta , iilo he, que quer dizer Per-

feição em íi mefmo , fe canção , e bem

,

alguns entendimentos : huns dizem ,

que perfeição ahjoluta he aquillo ,

que melhor he tello
,
que não tello

;

outros dizem
,
que perfeição he o que

faz huma coufa mais eitimavel ; outros

dizem
,
que perfeição he o que priva

de macula , &c. eu julgo que eílas ex-

plicações não dizem nada ,
que nos

cnfine era que confifte a idéa da Vet-^

K ii fei^
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feição ^ e fó declarão os feus eíFeitos*

Direi o ineii penfamento : í"e vos não
agradar, Silvio, não o íigais.

Sth. líTo faria eu , ainda cjue mo não
recommendaíTeis.

Theod. Toda a propriedade do Ente
,

que he puramente poíitiva , he Perfei-

ção : toda a Imperfeição leva a idéa

de negação. lílo para vós fera novo
j

mas o cafo eftá fe J\e , ou não verda-

deiro. Vejamos o que diz o difcurfo,

em que me fundo. Não vos efpan-

teis, Silvio, feni me ouvir.

A Perfeição deve aperfeiçoar o Ente;
efte he o feu officio : ora o jmda não

pode aperfeiçoar aquillo que tem fer

;

e a negação he nada; Jogo o que for

perfeição, ha de fer coula puramente,

pofitiva ,, livre de tudo o que he idéa

negativa. Mas a prova melhor he diC*

correr por tudo o que fe julga per-

feição pura 5 e pelo que he imperfei-

ção ; e veremos que nunca na perfei-

ção pura fe acha idéà negativa ; nem
cftii idéa negativa deixa de fe achar

na imperfeição : mas advirto que não

vos enganeis com os nomes
,
que as

vezes hum nome negativo íigniíica hu-

ma coufa puramente poíitiva , e ás

;. avét
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avéíTas : v, gr. limitado he nome poíi-

tivo, mas íignifica idéa negativa; por-

que diz chegar até aqui ^ e 7ião pajfar

adiante-, pelo contrario Infinito he no-

me negativo , mas fignifíca idéa pura-

mente poíitiva, porque diz ter fempre
mais , e mais , e mais , &c. o dizer

fem limite , he o mefmo que dizer

fem negação : ora excluir negação he

coufa poíiriva , e não he negativa. In-

telligencia he perfeição pura, porque

he idéa puramente poíitiva : igiioran-

cia he idéa negativa, porque lie falta

de luz , e de percepção \ e alUm do
mais.

Sih\ A idéa de branco , de corpo , de

peccado todas são puramente poíiti-

vas , e nenhuma delias he perfeição

,

alias as acharíamos cm Deos
,
que in-

clue toda a pura perfeição : que dizeis ?

Theod, Nem tudo o que parece poíiiivo

o he na realidade : branco fuppoe ror-

po j corpo involve muitas negaçóes na

fua idéa , como são o não poder en-

trar onde eílá outro corpo ; ter figu-
ra

,
que he o mefmo que fer limitado

em roda, e outras muitas, fe bem fe

fizer anatomia na fua idéa. A idéa de
peccado y e de mancha ^ ainda que são

po-
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pofitivas , fuppõc exclusão de outras

coufas pofitivas
;

porque mancha diz

limite em roda; peccado ^ ou qualquer
género de fealdade , exclue a feme-
Ihança , e conformidade com a razão

,

com a lei ^ com zreãídao^ &c. exclue

a belleza , iílo he , tudo o que pode
excitar agrado ; e tudo o que he ex-

cluir pofitivo puramente tal , involve

negação. Portanto não vos equivo-

queis com iílo. O que exclue qualquer

çouia pofitiva
Já he ftegaçãa , ou a

fuppóe ; e ainda que contte de mil

predicados pofitivos , fe tem miílura

de hum negativo
, já hc imperfeição,

miv. Para o mal qualquer coufa bafta

;

para o bem tudo ha de fer completa-

mente tal. Efte he o noíTo antigo pro-

loquio, com que nos creárao,

Eug, Mas dizei-me vós : A figura de
qualquer coufa he coufa pofitiva , e

não hc perfeição pura
,

porque em
Dcos a não ha j e já vos ouvi dizer

que em Deos havia toda a perfeição.

Theodn Ponde huma bella eftatua de
cera dç Hercules y, gr, quefeja hum
^írooibrp, Tern huma boa figura i que-»

yeis vcf íe çft^ bçUeza que tem, he

çouf^ pçfitiva
I QU fç invplvç çouft nc%
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gativa ? Derretei huma pouca de ce*

ra , e botai-lha por toda a parte em-

pingos 5 de forma que a cubra em
roda : esfriando a cera , em lugar

de figura de cera, fica hum grande
pedaço informe : cftá perdida a figu-

ra , e belleza , &c. e com tudo vós

não lhe tiraftes nada , antes fim ac-

crefcentaftes : dizei agora : Huma cou-

fa
5
que fc perde , quando eu acere-

fcento alguma coufa, he final quecon-
fiftia em negação dcí^a mefma cou^fa

:

logo a figura daquciia eftatua confiiaa

parte em pofitivo , e parte em nega-

tivo ;
- quero dizer ,. confiília em ter

o nariz até efte ponto , ou aquelle
,

e em nâo paíTar para diante, pois ifto

he que faz a figura. Peio difcuiTo do
tempo fareis reflexão, e vereis que to-

da a propriedade , que he puramente
pofitiva, quenãoinvolve, nem fuppóe
negação de pofitivo , vem a fer per-

feição do Ente ; e que toda a impera

feição mais por hum modo , mais por
outro leva conceito de coufa negativa.

Muitos não hão de admittir efta dou-
trina ; ninguém me faz injúria niíTo

\

nem eu lha faço em propor o meu
pcnfamcnto. Vamos adiantç.

Etíg.
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Eug' Oda qual figa o que mais lhe

agradar.

Tbeod, Agora já podemos fazer con-

ceito do que he perfeito abfolutamen-

te em Ji y
para podermos depois fazer

conceito do que he perfeito por ordem
a outro, Wolfio (i) diz que a perfei-

ção refpeítiva (iílo he
,

por ordem a

outra coufa) confifte 77a concórdia da
tendência para hum fim \ e a imper-

feição refpeéliva na difcordia da ten-

dência para hum fim. Eu vos explico

iílo em termos mais claros , e exem-
plo : hum olho he perfeito

, quando
a retina , a pupilla , o cryílallino , o
humor vitreo , e aqueo , a figura do
todo, e da?5 fuás partes eílao formadas

de forte que tudo fe encaminjia ao
fim dever bem; pelo contrario o olho

he imperfeito ,
quando fe humas par-

tes fe encaminhão a ver bem , as ou-

tras não concordao com ellas : v. gr.

a figura do cryftallino encaminha-fe a

fazer a pintura em diftancia de 6 li-

nhas da pupilla v. gr. mas a concavi-

da-

(0 Ontol. §. 5OJ. Pcrjeâio eíl confenfuf In varie--

$ate . . t . ç.(rij6nJLiin vero appdlo tcndeaiiani ad idem

aliçnod ohtinendum. 504.. Imperfeâio efl diffenfus tn va-

rieute : dijjenfat vetp confiftit in vmmtç tçndcmidrum

fid fçmmunç ali^uQd çlfúnand^m* ^
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3

dade do olho , fondo maior que féis

linhas , fe encaminlia a fazer a pintu-

ra na diílancia de 8 , ou 9 : eis-aqui

huma difcordancia na tendência para

o mefmo fim.

Eug, Agora já entendo bem.
Theod, Portanto huma coufa he perfei^

ta
,
quando todas as Juas partes fe

encaminhão bem ao feu fim \ e he im-'

perfeita
,
quando alguma parte delia

embaraça de algum modo o fim dejpi

coufa : ponde na memoria efta propo-
íição. Ora adverti que a mefma coufa
pode ter muitos fins : fe ella fe enca-

minha bem em todas as fuás p^irtes a
hum fim, chama-fe perfeição jí/z/p/^j-

:

i'e fe encaminha bem a dous , ou mais
fins , chama-fe perfeição compofia : v.

gr. o olho fe fó encaminha bem a

ver, tem huma perfeição; íe fe enca-

minha também a aíFormofear o roílo

,

fendo no exterior bem proporcionado,
boa còr de pupiila , &c. lendo bom pa-
ra dous fins , tem duas perfeições , ou
huma perfeição compoíla. Por onde,
meu Eugénio, tomai bem fentido nif-

to, para atalhar, e refolver mil qucf*
toes familiares , e frequentes. A re-

gra da perfeição confiíle em feryir bem
pa-
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para o fim a que qualquer coufa fe

deílina : gravai bem na memoria efta

regra

:

O que ferve bem para o fim , a que

Je deftina , he perfeito.

O que não ferve bem para o fim ,

a que fe deftina , não he perfeito^

Poreíla regra vos governareis femprc,
e com fegurança.

Eug. Não me cfquecerei jamais delia.

Theod. Portanto he vã toda a difputa

,

e inútil fobre a perfeição de qualquer

obra 5 cm quanto íe não concorda fobrc

o fim , a que ella fe encaminha
;
por-

que a utilidade para efte íim he a re-

gra
, que faz julgar da fua perfeição,

ou imperfeição. Ora advirto que mui-

tas vezes acontece que a mefma obra

fe encaminha a fins diverfos
; porém

deve-íe fazer diíFerença entre o fim

principal , e o fim menos principal,

preferindo-fe femprc o que he mais

digno , e mais importante: por iíTo

quando huma circunílancia fe emba-
raça com outra , de forma que o que
conduz para hum fim, embaraça o ou-

tro 5 deve preferir o fim principal pa-

ra a obra ficar perfeita. Ponhamos
' exemplo ; hum palácio fc edifica para

dous

^
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dòus fins ; o primeiro para accommo-
daçao de quem nellc ha de habitar; o
fegundo para ornato da Cidade , c

fazer agrado a quem o vir ; e também
para dar íinal da nobreza dos que

nelle hão de aíTiílir. Succede ás vezes

que para boa accommodaçáo dos que

nelle hão de morar, he precifo difpôr

portas , efcadas , ou janellas de hum
modo; mas para a formofura exterior

da Cidade fe devião difpôr de outra

forma. Nefte cafo he loucura preferir

o gofto alheio ao próprio commodo

;

c deve o Arquitefto bufcar alguma
idéa para conciliar hum fim com ou-

tro, já fazendo alguma porta, ou ja-

nella falfa
, já fazendo diverfos corpos

na fachada exterior
,
que fendo entre

íi diverfos, mas correípondentes , com
a variedade aíformofeao mais a facha-

da; já com os cunhaes falfos, que fc

mettcm no meio para diitinguir hum
corpo do outro , e ficando aífim mais
nobre, &c. mas no cafo de fe defpre-

zar ou hum fim , ou outro , devc-fe

defprezar o fegundo , e attender ao

primeira
Outro exemplo. O fim principal de

hum rçlogÍQ he o regular bem o tem-

po:
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pD : o 2." fím he adornar huraa fala^l

e recrear os fen tidos , ou feja com a
bcileza externa ^ ou íeja com os mi-

nuetes. Se elle for jufto , ainda que
tenha huma apparencia feia , e campai-

nha rouca j he i?am relógio
,

porque
tem o fim principal ; fe for errado

,

ainda que tudo o mais feja agradável

,

não he bom relógio. Por eílc modo,
. Eugénio , havemos de difcorrcr em

todas as mais coufas.

Eug. Não ha dúvida que fem reparar

, no fím
5

para que he feita huma cou-

fa 5 - não podemos julgar da fua per-

feição, e bondade; e allini huma Náo
fe for/nui formofa , e toda dourada^
com as veias de feda de varias cores

,

&c. porém mui ronceira , e dura na
manobra , não devemos dalla por boa.

Hum veftido mui precioíò , e rico,

mas que não ajufte ao corpo, nem lha

feja proporcionado , não pode fer bom
,

e perfeito. Hum cavallo bem feito, e
j

bem malhado , mas que não tenha

paíFo , nem feja fiel no manejo
,
que

tenha a boca dura , e cheio de ma-
nhas , não pode fer bom , nem per-

feito. Hum painel com bello caixilho,

boas cores , muitas figi^ras
,
porém
máo
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ilfido debucho , nao pódc ferbom, nem
perfeito , porque nenhuma deílas cou-

fas fcrvic bem para o fim
,

para que
forao feitas» O fim da pintura he re-

preíentar aos olhos os objedlos que

quer imitar : o fim da Náo he o mo-
ver-fe bem pela agua: o fim do veíli-

do he fervi r ao corpo , &c. fe não
fervem para o fim

,
para que forao

feitos 5 não preftão , ainda que fejao

mui prcciofos.

^heoã, Eis-aqui a pedra de toque
,
que

faz conhecer os metaes , e diílinguir o
latão do ouro : eíla he a bafe funda-

mental da crítica, que hoje tanto rei-

na, e tão juftamente fe eílima por to-

dos os homens entendidos. Nefte pró-

ximo feculo a Poezia , o Theatro , o
Púlpito peccavão geralmente contra

eíla máxima fundamental , e regra fub-

ítanciaiiíTmia
,

porque nenhuma delias

coufas confeguia o feu fim. Poucos
annos ha que começarão a levantar a

cabeça , e tirar-fe do miferavel eílado

da efcravidão , em que viviao os ho-
mens. Huns povos mais depreíTa , ou-
tros mais tarde ; todos vão conhecen-
do a luz 5 e todos governando-fe por
eíla regra a pezar dos velhos ,

que
mor-
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morrem de pena , e teimão a levaf

até á fepulrura os máos diílames , em
que forão creados , dizendo : Ifto aílim

he bom 5 porque aíTim o gabava o meu
meftre fulano.

Silv, Pois de hum golpe quereis botar

a baixo tantos Poetas célebres , tan-

tas comedias admiráveis , tantos Ser-

mões pafmofos
,
que cauíavao admira-

ção aos eftranhos ! Ora he demaziada ^

prefumpção dos modernos , que em
tudo deíprezão os Antigos.

Theod, Meu amigo Silvio , fe fois ho-

mem racionavel
,
governai-vos pela ra-

zão. Huma coula ,
que não íerve pa-

ra aquillo
,

para que a mandarão fa-

zer, pode fer boa?
Sth. Não.
Theod. Pois eis-ahi o que dizem os Mo-

dernos , e nada mais- Cada qual por
fua curiofidade pode applicar eíla re-

gra (que agora já he também voíía,

pois que a approvais francamente )

pôde 5 digo 5 applicalla a efta , ou áquel-

la obra , e tirar a confequencia
,
que

for mais natural : v. gr. o Theatro foi

inventado , hum para infpirar amor á

virtude heróica ; outro para infpirar

terror, e horror ao yígíoj outro para

ri-
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ridiculizar , e fazer fugir os defeitos

mais communs , e vulgares : eíle he o
fim verdadeiro das Operas , das Trage-
dias 5 e das Comedias , fins fantos , e

utiliílimos : eíle fim não fe podia con-

feguir fenão por meios tão doces , e

fuaves, que atírabiffem, como vós fa-

zeis
,
quando receitais as pirolas amar-

gofas , mas falutifcras
,
que as fazeis

dar em obreias goftofas , ou colheres

de vinho gencrofo. E que íizerão os

homens pelo decurfo do tempo ? EC»

quecêrão-fc dos fins, epuzerao o thea-

tro de forma
,
que em vez de infpirar

amor á virtude heróica , e horror ao
vicio , fó ferviâo para defterrar todo
o amor á virtude , e cníinar pratica-

mente todos os vicios , os mais abominá-
veis ccontrarios á Religião, á Republi-
ca , e ás familias particulares* Diílo

não pôde ninguém duvidar : agora
ponde por fundamento de hum diícur-

fo a vofia regra
,
que huma coufa,

que não ferve para o fim , a que fe

deftinou, não he boa; e vendo que os
thcatros não ferviâo , antes deftruiao

,

cembaraçavão eíle fim , e ferviâo para
o contrario , vós tirareis a confcquen-
cia que quizcrdes.

Eug.
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Etíg- Eu a tirarei ^ dizendo, que etto
peífiinos 5 em lugar de fer perfeitos*

Theod. Eu demoro-me mais na appli-

cação deíla regra
,
porque attendo á

voíla utilidade j Eugénio, e quero ar-

rancar da voíTa alma alj^uns perjuizos

que lá tenhais. A Poezia
,
que foi in-

ventada para recrear o entendiíiiento

,

e excitar as paixões boas por huma
efpecie de encanto

;
para levar a alma

ao fim bom , fem que ellafenriíle o
trabalho de caminhar, eftava reduzida

a tal eftado
, que fazia o contrario do

que fe intentava , ou devia intentar.

Quanto á vontade, as paixões que ex-

citava 5 erão as que deviao fer repri-

midas ; e quanto ao entendimento ,

não fazia fenao afRigillo grandemente
com inveriííimelhanças , improprieda-
des , violências, e cfcuridade : raras

vezes lhe apprefentâva , fenâo perífa-

mentos disformes; huns por inchados,

outros por altos
,
que fe pefdiao nas

nuvens , outros baixos , raflciros , e

frívolos; outros horrorofos pela inde-

cencia que ofFereciao ; outros pucha-

dos de longe, e arraftrados , e violen-

tos* Os ouvidos fe aehavâo cheios de
palavras eflranhas da lingua , frafes

vio-
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violcntiílimas , c orações fem fcntidò,

porque o Poeta lá o deixava fechado

em íua cafa para o communicar a quem
lhe pediííe o comtnento daquclle ver-

íò. Orâ applicai a eíta poezia a regra,

que Siivio approvou
,

para conhecer

a bondade de qualquer coufa , e vereis

a confequencia que vos fahe no dit
curío.. Hoje (graças a Deos ) qué no
noiío Reino vemos tudo muito melho-
rado , e de forma

,
que dentro em poU-

co mudaráo os eftranhos o máo con-

ceito que de nós faziáo até ao pre-

íente. A. Oratória quer profana
, quer

fagrada tinha amefma decadência quô
o Thcatro , e Poezia. Quem não tinha

El theatro de los Diozes não tinha

com que ornar papel nenhum profa-

no
; ^ ainda nos lagrados faziao gran-

de papel as mentiras , e loucuras gen-
tílicas

;
galante coufa miíturar a voz

do^ípiriro Santo , cujo Oráculo era o
púlpito, com as fabulas dos Gentios.

Ora averiguai eííe ponto com fun-

damento
,

porque muitas vezes nas
converfaçóes da Corte achareis por
aflumpto fazer juizo fobre os Sermões
mais plauíiveis : e eu quero que diícor-^

•nv rais^niílo com prudência.

•iiTom . Y i I í

.

L Eug^
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, Bug. Dizeis bem
, porque he materk

,

que muitas vezes fe trará nas aíTem-»

i
ble^s.

^^heo4^ Não convém que vos leveis do
^fpiriro mordaz de criticar tudo; nem
do ^fpirito íervil, e lilongeiro de ap-
p^ovartudo cegamente. Ponde vós di-

^ anp^ dos olhos o fim
, para que fe in-

(7 VÇHtou a Oratória fagrada , c vede
qual he.

. fy^, Creio que não he outro , fcnâo

.^ çnfip^r ^ verdade do Evangelho , ex-

.. ciit^.r i virtude , e aíFugentar do vi-

cio.

J^heifi^ Tendes dito tudo neíTas poucas

palavras. Agora com ella regra na mão
ide ex;arpin^ndo os SermÓes de que fe

tratar , e vereis íe são bons , ou máos.
Antigamente ( e ainda hoje por fora

da Corte ) os mais gabados crão os
peiores

;
porque fe o Pregador tinha

engenho vivo , começava o Sermão
ppr tomar hum aíTumpto tão alto , e

tão empinado
,

que fó o olhar para
elle aíTuílava.. Todos crião que era

falfo, e çlle mefmo mais que ninguém
fe perfuadia diffo \

porém queria mof-
t(rar a delicadeza , e força do {çw en-

genho em ornar de maneira efla men-
ti-
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tira ,
que appareceffe mafcarada no

fanto theatro da Igreja com a formo-

fufa da verdade ; e para maior facri-

legio ( deixai-me explicar aíTim ) fó fô

contentavão, quando punhão efta men-
tira na boca Divina

,
provando que

Deos nas fantas Efcrituras nos deixara

dito aquella falfa verdade. Eu ouvi â

hum Pregador confeíTar ingenuamente

,

que os que melhor prcgavao , crão os

que mais mentiao.

Si/v. líTo hc loucura conceder femelhan*

te coufa.

Tòeodé, Será \ mas pegai nos Sermona-
rios imprcíTos no principio defte fe-*

culo , vede ainda os mais aíFamados,

e tirando-Jhes alguns Sermões alceticos ,

' e eíTes raras vezes inteiros , nos de-

mais vereis
^
que erão mais as mentiras

que as verdades ; bufcando todos fa-

zerem-fe admirar do povo pelo novo

,

e inaudito das propoíiçôes , e das pro-

vas , e" não olhando para o fím que
devido ter naquella acção. O que eu
acho mais que tudo indigno de per-»

dáo , he provarem ás vezes nos Ser-»

môes afceticos verdades fantas, e do
Evangelho, parte com fabulas dos Poe-

tas ^ parte com lugares da Efcritufa,

L ii tão
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c ítã€)',arrafl:ados^ e.fóra do feu fentido

^' verdadeiro
)
que vinhao aprovar a ver*

^j-.dajde com a meritira , deixando de par-

;? tô; razoes efEcaciíTiinas , c lugares pro-

^ prios da Elcrityra que os provaítem.
-', ,Se náo fora o temer que efta inltrucçao

j .pára Eugénio degenera jTe emfaryra,

j.^
pu. vos moftrára jíto meímo neíles gran-

^
m4:Ç-s Sermonarios , que ahi tendes na

goLeiyr^ ria. Louvores ao noffo Monar-
ca

5
que moftrândo hum notório def-

«r:PfR^:^r defte abulo , e louvando publír

cameaie os que começavao a defpre-

^' 'Zar o' eílilo antigo , e abraçar o ver^*

^dadeiro methodo , foi cauía de fe

QçJiar hoje o púlpito tão reformado
n^ Corte. Tomara que os de fora del-

Ja vieffem çá pregar pelo feu cftilo

: an,tigo
5

que tenazmente defendem ,

que eu lhes feguro íicalTem tão en-

vergonhados ,; que nunca mais fubiC-

. fem ao púlpito.

Silv. Eu não poílb concordar comvoC*
co; eíTes homens pafmofos que temos

.•:;tido, por certo que havião de pregar

w conforme as regras; e fazendo-o con-

forme as regras , como podemos duvi-

. dar de ferem bons os feus Sermões?
Tiheoã. . E quaes ^"ío as regras ?

CÍÍ3 Silv.
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Sih\ Eu não fei diíTo
,
que nunca fui

Orador.

Theod, As regras da Oratória em com-
mum são as que dá Cicero , e Qiiinti-

liano , depois Ariftoteles , do voíTo Arií-

toteles ; e depois delles líolin , Fr. Luiz

de Granada , o P. Gisbert , &c. e to-

dos uniformemente fem a minima con-

troveríia concordão neíle ponto
,

por-

que não ha difcrepancia , nem já mais

a encontrei.

Eug. E que regras são eíTas ? que que-

ro niílo fallar com tal ou qual funda-

mento ?

Theod, Dizem que o Orador deve fazer

três coufas , enfinar ^ agradar^ e mo^
rer, O enfinar ^ e agradar fc encami-

nha a mover ^ q perjuadir. Se a Ora-

ção he civil, deve perfuadir a verda-

de civil , como fazia Cicero. Se he

Oração fagrada , deve perfuadir ver-

dades fantas , e mover a affeftos pios.

Aquelle
,
que verdadeiramente perfua-

dio , c moveo
,

pregou bem ; o que
não perfuadio , nem moveo , não con-
feguio o que queria , e pregou mal.

Ora para perfuadir a homens, ifto he,
ao animal

,
que fe governa pela ra-

Z30, convém ufar de razões verdadei-

ras .
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ras, c folidas, de forte que o ouvinte

quer queira
, quer não qiiçira , diga:

Aquillo he ajjim , aquillo he ajjlm. Dei-

xando-© duvidofo , não coníeguio de
todo o feu fim ; deixando-o perfuadi-

do , foi o Sertjião muito bom
,
porque

coníeguio o fim
, para que foi feito,

c niíTp he que confiíte o fçr bom Ser-

mão,

'Bt^g. Por eífe difcurfo me governarei

daqui por diante, feguindo elTa regra

da bondade , ç perfeição de qualquer

coufa.

^heod. Daqui fe tira por confequencia

ferem falfas , e erradas varias regras

,

pelas quaes o vulgo , e muitos que o
não são j

julgão da bondade , e perfei-r

ção de qualquer coufa. Huns defen-

dem que huma obra iie boa, e muito
boa, porque cuftou muito, Efta regra

da bondade he falfa
\

porque podo
cuftar muito , e não fcrvir bem para o
que foi feita. Humas meias

,
que fe

prefentárão na Academia das Sciencias

em Paris , feitas do fio das aranhas,

fado como fç foííe de feda , claro eftá

que çuftariao muito
,
quer fallçmos do

dinheiro, q«çr da induftria ,
quer do

rampp ,
quer do tr^b^lhg j ç com tudo

beru
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bem claro he que não erão boâá em
género de meias

,
porque náo ferVião

para o feu fim. Só erão boas erh gé-

nero de raridade, e prova dá infduftria

de Mr. de Reaumur , a qucití fe íi-

nha confiado o exame da utilidade digi-

ta efpecie de feda. Que trabaliio não

cuílou huma vida de S. Filippe Neri

feita toda de verfos de Virgilio , to-

mando o Author fò a liberdade de

juntar em Iium verfo duas metades de

verfos diíFerentes r Que trabalho não

cuftou huma poezia feita fomente com.

huma única vogal, que vinha â fer o

A ? Ainda me lembro de hum vetfo :

Armada Palias na rara fatal $ampa^

nha ? Outros finco poema» féi qud f&

fizerão , aos quaes faltavão liicceífivia-

mente fua vogal ; em hum fe nãó» achia-

va já mais o A ^ em outro falfâva o
E , &c.

Silv, Ainda aflim eíTas obras pròvãcí^gfan-

- de engenho.

Theod, Provão três coufas
,
que sáô' ifíUi-

ta paciência , muita ociofidadé , e mui-

to mão gqfto ;
porque impoííivd he

que não nouvelTem neftes poemas infi-

nitas violências, impropriedades , eri-v

dicularias. Mas não fervem para ofi^
da
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da poezia. O trabalho
,

paciência, 'e

conílancia de animo para emprehender
obras difficeis he mui louvável

,
quando

fe eípera utilidade, que correfponda .a

eíle trabalho ; mas íem utilidade , can-

çar-fe hum homem em fazer huma cou-

iá má no feu género, prova muito máo
gofto , e deíordem na máxima , erro

na idéa da bondade, pela qual fe de-

vem todos governar. O mefmo digo do
cufto e delpezia

,
que íe faz para hu-

ma obra; pois iííp nao prova que ellsi

heboa^ nem má: pódecuílar muito, e

ler muito mal feita ; e pode fer bem
feita, çuttando muito pouco.

Bug^ Aflitn acontece muitaf vezes.

^beod. l^udo vai de confundir duas cou-

ias diíFerentes , como i"e foíTem huma
jo ; confundem bom com dijJicíL Ora
í]uem faz reflexão , Jogo conhece que

sáo coufas mui diftincl.is ; e que nao

pôde deixar de fer raiz de muitos er-

ros o confundi!) as mutuamente. Re-
parai bem , jEugenlo , e vereis infini-

•ita? vezrés f roçar eílas idéas , dando

-i^ox prova de fer boa o que na reali-

dade fomente prova que he difficil.

J^u^, Agora faço ;^fle;íi:ão
,
que iífo he

iigir^s.fi^guente.
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Tbcod, Outra regra falfa para julgar da
bondade he o t/fo* Muitos para pro-

var que huma couíli he boa , no feu

género dizem : Affim fe cojluma , e

ajjim fe fez Jempre. Os Artifices , cjue

de ordinário trabalhão cegamente
,

obrando como os eníinárao , fem exa-

minar porque obrão daquella maneira,
são os mais perfuadidos deíle erro.

Mas vós, que tendes juízo, bem co-

nheceis que pode huma coufa fer con-

forme ao ufo , e moda daquelle tem-
po , ou daquelle povo , e náo fer mui
accommodada para o fim a que fe

deílinou. A contínua mudança dos ufos
^

c a diíFerença que íe acha entre di-

yerfos povos
,
prova que não he bom

tudo o que feuía. Mutuamente fe con-
demnão hum ufo ao outro; e não po-
de nunca a bondade de huma coufa
fer contraria a ella mefma.

Sth. Ainda aífim , o que he eítimado

commummente, e por homens de jui-

zo , fempre deve fer bom no feu gé-
nero.

Ti»^^// Eis-ahi , F.ugenio , outra máxima
errada

,
julgar da bondade das coufis

• pela autlioridade. Vamos nós a ver

fe efla obra ferve bem para o fim
,
pa-

ra
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ra que foi feita , e com iíTo nos cer-

tificaremos fe he , ou não he boa. A-
quella máxima tem feito luima ruina

incrivel nas letras. Tudo o que cha-

mão feifcentifmo ,
quero dizer , a bar-

baridade quaíi univcrfal
,
que reinava

no feculo de feiscentos , fe apoiava

fobre aquella majima. Veio o feculo

mais alumiado , e conheceo-fe que o
mundo eftava até então quafi ás efcu-

ras. Se hum iiomcm pode errar, dez
mil milhões de homens , tendo a mef-

ma natureza , as mefmas paixões , os

mefmos defeitos, poderão também er-

rar.

Silv. Não fe attende á multidão dos

homens , mas aos homens de juízo

mais illuftrado.

Theod. Demos que o tenhão deíTa for-

ma os que gazão da fama de o fer.

Pôde hum homem fer muito douto
numa matéria , e não entender nada
das outras matérias : hum bom Aftro-

nomo, hum Medico excellente, hum
Eíladifta famofo , hum grande Jurifta

são homens doutos verdadeiramente.

Ora fupponbamos que todos elles con-

çordão em approvar hum bello edifí-

cio, huma grande ponte, huma fonte

ma-
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magnifica , &c. todos eftes homens ap-

provnndo eílas obras não fazem pezo'

nenhum
,
porque poderão não enten-

der diíTo nada. Ha poucos dias vi a

hum fujeito , que eíiá mui fatisfeito

decerto Poema, que tinha feito, por-

que hum grande fenhor lho tinha ap-

provado muito , e mandado impri-

mir; refpondi-lhe : Defgraçado devQs ^

fe ejje grande fenhor não for grande
Poeta , ou não tiver bom gqfto na Poe^

zia 5 porque fard os voffos defeitos

-patentes a todo o mundo. Aqui tam-

bém pccca muita gente , dando valor

ao que o não tem. A authoridade de
hum homem grande fó he digna de
attenção num, ou noutro género: fora

deílc género não tem nenhum pe^o

:

excepto algum engenho raro
, que te-

nha o coftume de fílofofar em tudo

,

e bufcar a razão de tudo para fe go-
vernar em cada coufa pela regra da
razão 5 e não pelo coftume cego , ou
authoridade improporcionada.

£/^^. Se Deos nos deixou a razão para
governo, para que he ir bufcar outra

regra fora, tendo deç^fa a verdadeira è

§. VIL
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§. VIL

Da Bondade de todas as coufas.

POfta , e eílabelecida a regra geral da
perfeição^ lie fácil conhecer em que

confiítem o íer huma coufa boa ; cha-

mamos bom o que tem toda a perfei-

ção no feu género. Abfoluta , e com-
pletamente bom he fomente Deos (i),

porque fomente Elle tem tudo o que
em fi mefmo he perfeição abfoluta , e

tudo o que em íi mefmo he imperfei-

ção lhe repugna. Tudo o mais fora

de Deos tem perfeições mifturadas

com imperfeições. Falio da bondade
das coufas abjolutas , iílo he , fem fer

por ordem a outras coufas. Agora
fallando da bondade refpeíliva , digo

que ha varias efpecies de bondade ,

porque tumas coufas são boas poror-
i dem a hum fim, e não são boas por
ordem a outro. Daqui vem que divi-

í dem a bondade em três claíTes : Me^
tafyftca , Fyftca , e Moral, Bondade

""* Metafyftca confiíle em ter huma coufa

as perfeições
,

que pertencem á fua

ef-

(O ^^^^ hontu ntfi unas Deus, Marc. 10. iS.
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cíTencia. 'Nefte fentido tudo he hom
^

porque he impoflivel que huma coufa

careça do que pertence á fua eirencia.

Bondade ^3//7r/í coníiíle em ter hu-

ma coufa todas as qualidades precifas

para o fim , a ^ue fe deftinárão na

creação ; nefte fentido todas as obras

de Deos são boas , fegundo o teftemu-

nho , que nos dá o Livro do Geneíis

,

quando diz que Deos acabando de
crear o mundo , olhando para tudo o
que havia feito , o achara muito bom
(1). Mas he precifo fazer reflexão,

que os fins que Deos teve na forma-

ção de qualquer creatura , não são fo-

mente as que nós julgamos á primeira

vifta ; e por iíTo alguns tem o atrevi-

mento de lhes achar defeitos.

Se hum ruftico viífe as peças de
hum relógio feparadamcnte , e repà-

raíTe nellas , acharia humas tortas , ou-
tras defiguaes , outras com dentes 'in-

clinados todos a hum lado ; e lhes

notaria muitos defeitos, querendo tal-

vez que os dentes foííem direitos, cd-
mo nas outras rodas

;
que os ferros

foíTem iguaes , e fem tortura algunta

pa-

(1) Vi^h Deui cuníta quse fecerat , «9* trant valdc

hittt, Gen, i. jx.
'
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fará ficar cada hum mais formoro.

orem o Artífice
,
que havia feito o

relógio 5 fe riria da fua loucura , e a-

trevimento , conhecendo que aquellâ

forma que havia dado a cada peça era

a melhor para o^fim a que a tinha

deílinado na fábrica do relógio. AíTim

fez Deos neílc grande relógio do Uni-
verfo. Cada creatura não he huma pe-

Ía completa , e independente das mais

,

e huma parte da grande máquina ; e

deve ter mil circunftancias para fer-

vir bem aos fins , a que foi deílinada

no feu princípio. Quando fallarmos

da Providencia de Deos na Theologia

Natural, trataremos deíie ponto com
mais extensão.

Silv, Pois também havemos de tratar

da Theologia !

Theod. Da Theologia Natural Um
,
pois

nos pertence tratar de Deos
,
quanto a

Razão humana alcança , agora vamos
explicar a terceira efpccie de Banda-
de

,
que he a Bondade Moral,

Eug» E em que confiíle a Bondade Mo»
ral?

Theod. Em que hum tenha todas as

qualidades
,

que lhe são devidas por
ordem aos coílumes. Eis-aqui' coma

pó*
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pode hum homem fer mui perfeito, e

muito máo
j
porque pôde ter todas as

boas qualidades fyficas , e náo ter aá

boas qualidades
,
que pertencem aos

collumes. Portanto coníirmai-vos que

o fim de cada coufa he que deve re-

gular a fua Bondade.

Eug. Já me náo hei de efquecer deíTa

regra importante.

Theod. Advirto por conclusão defta ma-
téria ,

que ha Bondade Completa , e

Incompleta \ a Completa he
,
quando

fe achão todas as perfeições devidas

naquelle género ; a Incompleta he

,

quando faltao algumas, mas fe achão
as principies. Então quem quizer fal-

lar em todo o rigor das Efcolas , di-

rá : Ifto he menos mão que ejloutro
, por-

que a fer bom nefte fentido, comprc-
hcndendo todas as perfeiçòes , não
deixa lugar para mais e menos ; po-
rém devemos accommodar-nos ao ufo
commum de fallar , e feria ridiculo

quem quizeíTe enfmar a fallar o mun-
do , fendo elle tão velho , e tanto mais
velho que nós. Deve femprc o ufo
conftante no modo de fallar fer attcn-

dido.

JEr/y. Cotn razâo^

%. VIU.
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§. vm.
.•v: í.i-D^ Agradável ^ e Injucundo.

Sfjecd* Q Egue-fe agora tratar de outra

O inateria baílantemcnte >dclica-
' d^ .- enão menos útil

,
que vem a fer

o Agradável , ou Injucundo. Ifto he
,-, Jiuftla ,coufa refpeâiva a alma, ou aos

V fen tidos , ainda que fe vamos a fallar

em rigor do que nos he agradável,

ou injueiíndo , devemos dizer que fem-
pre iílo he huma coufa refpeftiva í

• íjlma. Porquanto ainda osobjcdlos,
. que. tocão aos fentidos , não são agra-

dáveis, nem defagradaveis , fenão por
..-, ordem á alma; os olhos vem, os ou-

^-yf^idos ouvem , o gofto percebe o íabor

,

o ç na alma he que fe completa a fenfa-

«. çãp , e á ienfação fe fegue o agrado y ou

(, drfãgrado , como diíle cm feu lugar.

, (Aqueílão, cdifficuldadc he dizer don-

. :de prççede fer huma feníaçao agrada-

;vel, ou fer injucunda , o que também
,; fe quelliona dos conhecimentos, e de-

;, .liberações da alma; porque toda* ef-

tas coufas são humas vezes agradá-

veis, e outras injucundas. Reduzindo

J-- pois
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pois tudo a hum nome geral , pode-*

mos chamar-lhe movimentos da alma ^

para dizer fe lhe são, ou não agradá-

veis. Eu não digo que o movimento
da alma he como o do corpo

, que
coníifte em paíTar de hum lugar para
outro: chamo-lhes movimentos a eftas

Jènfaç^es ^ ás intelligencias ^ ou conhe-
cimentos 5 e ás deliberações

\ porque
aflim como o corpo peio movimento
muda de eftado , fem mudar de natu-

reza , aíTim a alma muda de eftado

com qualquer deftas coufas , fem mu-
dar de fubftancia. Por iíTo fe coftuma
dizer

^
que são movimentos da alma,

mas são metafóricos.

Silv, Não vos canfeis mais com iíTo

,

que ninguém vos ha de duvidar deíTc

nome. Vamos ao ponto , e faber o
que faz que hum movimento feja, ou
não feja agradaveL

Theod» Antes que refponda, convém to-

car quatro pontos
,
que me parecem

certos, fobre os quaes ha de rodar a
prova do quediíTermos. Primeiramente
digo que a nolía alma foi creada com
algumas difpoíiçóes primitivas , as

quaes Deos julgou convenientes ^ e

úteis aos fins, para que a encaminha-»

Tom. VIII, M va>
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va ; affim como crcou as coufas cof*

poreas , cada qual com as fuás difpo-

fições convenientes para os feus pro*

prios fins. Creou o Sol com a nature-

za de fogo ,
própria para o fim de lu-

zir ; os Planetas com mutuo pezo

,

difpofiçáo própria para gyrarem huns

á roda dos outros ; a agua com flui-

dez , os metaes com dureza, os olhos

com determinada figura, &c. tudo com
difpofiçáo própria para os fins a que
os deítinava. Porque iíTo he devido a

todo o Artifice intelligente , o qual

quando faz qualquer obra ordenada

para eíle , ou aquelle fim, lhe p6e as

difpofiçoes próprias para eíTe fim. Af»

fim o fez Deos na noíTa alma* Ora ellas

difpofi^oes primitivas são por exemplo

o amor da verdade , a approvaçao daí
máximas evidentes , o dejejo da feli-

cidade , e aversão ao mal próprio , &c.
Além das difpofiçóes natura es á

alma
,
que com elia nalcêrao , a mefma

alma , como obra livremente, vai to-

mando muitas outras dilpofiçoes, as

quaes , como não são defua natureza,

são variáveis; ora fe mudão em con-

trario , ora fe diverfificão de algum
modo*, ora fe amortecem y ora fe avi-

vão

,
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vão , conforme as eaufas que para iP*

fo houver*

Sih. Até ahi não tenhais efcrupulo
^ qué

me parece iíTo couía certa.

Theod. A fegunda coufa certa que fup-

ponho he j
que hum dos fins proxi-

mos
,
para que Deos fez a alma , e os

fentidos (reparai que digo íitis próxi-

mos ^ eimmediatos) foi para terem al-

guns movimentos : efta he a fua vida

;

e fe qualquer fentido , ou a iiiefma al-

ma 5 não houver de ter movimento
algum, em nada fe diílingue de huma
coufa morta. Porém neftes movimen-
tos ha diveríídade í huns podem fer

nocivos á mefma alma , e aos fenti-

dos , outros são proveitofos ^ e úteis

:

e no mefmo género de movimento ha

mais , e menos ; e podem pela dema-
zia fer nocivos

,
quando fendo mode-,

rados lhe ferião úteis.

Sih. Também iíTo não tem dúvida.

Theod. Digo cm 3«'' lugar : O outro fim i

que Deos teve
,
quando formou a nof*

la natureza , foi a fua confervação ; e

que poriíTo tW^i inclinaíTe para o útil

^

e fugiííe do nocivo. Nos animacs ve-

mos ifto claramente ^ e em nós
,

pelo

parentelco que temos com elles , fe-

M ii gun-
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giindo o Gorpo , experimentamos o
i-nefmo : tudo o que nos he nocivo , a

natureza o foge ^ aborrece , e fe reti-

ra 5 fem efperar que a alma governan-

do-fe por diícuríb , fe delibere , e ré^

- folva a fugir. O mefmo digo do ap-

perecer. Donde tiro que Deos de íor-

te ordenou o noíTo mecanifmo
,
que

á fenfação , ou prefcnça das coufas

úteis fe fegiiiíTe no animo movimen-
to àQ appetencia\ e á fenfação das cou-

fas nocivas movimento de aversão y c

tédio. Duvidais difto vós-outros ?

Silv. Não duvidamos.

Theod, Accrefcento ultimamente , que
eu por idéa de agradável entendo hu^

ma coufa ,
que excita na fua potencia

huma efpecie de gofto , e complacência
,

e approvação do tal ohjeílo ; e por
injucundo , entendo o que excita 7ia

potencia huma efpecie de aversão
,

tédio 5 e molefiia, Nifto creio que con
cordamos todos.

Uug. E com razão*

Thcod, Suppoílos eftes preliminares , ou
premiíTas , digo que tudo o que excitar

na potencia hum movimento
,

que lhe

' feja proporcionado
^
fera agradável-, o

- que excitar movimento defproporciona-*
Xí íx do.

I
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do
, ferd injucundo ; o que não excitar

movimento nenhum
, ferd injipido, Ef-

ta propoíi^áo tem três partes
, que

mutuamente fe ligao , mas convém
diftinguir. Expliquemos , e provemos
a propollção com exemplos , e depois

fera bem evidente a razão fundamen-
tal , em que fe ellriba. Eílá o taílo

com hum movimento moderado
,
que

nem poe as fibras , e líquidos em
perturbação , nem os deixa amorteci-

dos em quietação, e torpor: ncftes ter-

mos fe mettemos a mao na agua ni-

miamente. fria , ou quente com excef-

fo , ha huma fenfaçao defagradavel
,

porque não he o movimento propor-

cionado á potencia: pouco depois vai-

fe o tadlo coílumando , e já não he

eíTe movimento tão injucundo , como
no principio

;
porque como o tadlo fe

vai accommodando ao grão de calor

,

ou de frio
,
que a agua tem

, já o mo-
vimento que ella lhe caufa , não he
tão improporcionado , tendo-fe elle

mudado já de algum modo pela fen-

íação precedente. Emfim , tiramos a

mão para fora , e a mettemos n'outra

agua mais remiífa no calor , ou no frio

que a precedente, e já então fentimos
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gofto , e a fenfação he bem agráda-f

vel ;
porque como o calor nimio , ou

demaziado frio erão violentos ao ta-f

íSo j agora efte , cjue he mais modera-»

do , lhe vem a fer proporcionado, e

por iíTo agradável.

O meímo digo dos olhos : fe fu-»

bitamente paíTamos das trevas para 4
claridade nimia , he a fenfação inju-

çunda
,
porque he improporcionada á

retina no eílado em que fe acha ; mas
depois fe pouco a pouco fahimos da-?

quella nimia luz , achamos gofto
,
por-

que vai a retina entrando no cftado

que lhe he proporcionado, O mefmo
fuccede ao paladar com o fabor : em
huma occafiao goftamos de hiitna co*

mida 5 em outra nos deíí^grada , por-

que o paladar eílá mudado , e o mo-
vimento 5

que he proporcionado em
hum tempo , o nao he em outro.

Eug, Eu açhp çfta explicação mui na^c

tural.

"l^bead, PaíTçmos dos fentidos á alma :

o conhecimento da verdade lhe agra-*

da muito : a çonfusaQ^ â ignorância
,

a incerteza lhe deíagradão y porque 4
difpofição primitiva da ^Itnsí he para

conhecer a verdade j e ^efte xxiodo q
xnQr!
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movimento que tem
,
quando a conhe-

ce , lhe he proporcionado-, a incerte-

ía , a confusão , a ignorância he hum
movimento defordenado contrario á

primitiva difpofiçao. Do mefmo mo-
do, á vontade Ihehe agradável ohom^
he defagradavel o mão

;
porque a dif-

poíição primitiva da alma foi para

amar o bem , c fugir do mal : daqui

vem que foge de tudo o nocivo , e in-

clina para tudo o que lhe parece útil.

O bem lhe excita movimento propor-

cionado ; o mal pelo contrario; o que
lhe he indiíFerente , lhe he infipido

,

porque nem excita gofto , nem tédio.

Até aqui creio que pouca dúvida po-
de haver,

Silv* Continuai fcm efcnipulo,

Theod, Agora já poíTo provar a pro-

poíição, depois de bem entendida. O
objedlo , que excita na potencia hum
movimento proporcionado, ferve para

a fua confervação : fe he improporcio-

nado , conduz á fua deftruição. Ora
pelo que diíTemos (i) áquelles obje-

ílos
, que são nocivos á natureza , fe

fegue na alma movimento de aver-

são , de dor , de defgoflo \ como pelo

cou-

to ?»§• >79» • »*o.
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j
contrario áquelles, quesao convenien-

tes, e utcjs, íc legue inclinação, ap-

petencia , e goíto. Logo fendo ob-
jeílo tal , que excite hum movimento
proporcionado , he agradável , como
pelo contrario íerá injucundo , fe o
movimento for improporcionado.

Kug* Se nos governamos pelos artefa^

^ flos , nelles achamos verdadeira eíTa

doutiina, porque com os movimentos
proporcionados fe confervao ; fendo
improporcionados 5 de qualquer fórm^

que iíTo feja , fe damnifição , c def-

troem,

Theod. Dizeis bem ; e por que não di-

remos o mefmo dos órgãos dos fen-

tidos ?

^Ih. O andar moderadamente , fortifi-

ca os nervos ; o repoufo nimio , ou
também demaziado movimento , os def-

troe : o mantimento moderado fortifi-

ca , e corrobora oeftomago; lendo ni-

mio , ou dcmaziadamente pouco , lhe

faz damno : o fallar , o ver , o ouvir

,

tudo fendo com moderação , e nos

termos hábeis , faz os fentidas mais
capazes de obrar ^ e fendo grande o
repoufo , ç oçiofidadQ dos fentidos,

çUes fe fki^ein inúteis ^ çqihq tamben:^
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fe deftroem pelo ufo nimio, c impro-
porcionndo.

Theod, Gófto de que ambos approveis

o meu dJfcurfo ; e agora faço dos fen-

tidos paflagem para a alma , e con-

cluo , que o que poe a alma em mo-
vimento

,
que lhe he proporcionado,

lhe fica agradável : o que lhe he im-^

proporcionado , fera injucundo : não
tanto por fer útil a coniervaçao da
alma , que he immortal , mas porque
dcitroe , ou fomenta as difpoííçoes pri-

mitivas com que foi creada. Nas cou*

fas corpóreas temos ás vezes alguma
analogia, e comparação, que nos de-

clara o que fuccede no efpirito. Hu-
nia pedra

,
que cahe para baixo , fen-

te violência, fc a fazem ir para lima.

A chamma , que foge para íima, co-

mo que fente violência , e repugna a

quem a faz voltar para baixo : do
mefmo modo a alma

,
que foi creada

com inclinação a hum objedlo, repu-

gna , fe a fazem ir para a parte con-
traria ; e efta repugnância da alma he
o que fc chama aversão , e dcíàgra-

do , como também agrado , e gofto,

fe o movimento que a alma recebe do
çbjeíto, concorda , e fomenta a fua

pri-^
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primitiva inclinação. Ora das inclina-

ções adquiridas á força do ufo , digo

o mefmo que das priraiitivas , fó com
a diíFercnça de ferem eftas inclinações

mudáveis, e as outras conftantes. .

Eug^ Parece-me tudo iíTo fummamente
conforme á razão.

Theod. Provada a propofiçao fundamen»

tal, tiremos algumas confequencias.

I,* CONSEQUE.NCI A 5

Que contém três PropofiçÕcs.

L* Toda a vez que o objeSio excita

huma moderada mudança na potencia ,

he agradável.

IL' Sendo a mudança nimia ^ he def-

agradável,

111/ Sendo nenhuma^ vem a fazer'»

Je infipido , e pouco grato,

Eftas propofiçóes terão muita contra^

^ dicção , em quanto não as explicar

- jbcm ; mas são huma confequencia da
- precedente propofiçãò. Oobjeélo, que
*. excita huma moderada mudança nos

' órgãos -dos fentidos , ou potencia, he-|

lhes proporcionado, porque os orgaos

não íbrão feitos para imprefsões cx-»

: traordinarias. Mas fc a imprefsão^ e

mu-
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mudança he nimia
, já poriíTo Ihecau-

fa deragrado , e violência , e huma co-

mo efpecie de dor, porque le enca-»

minha a deftruir os orgaos da /poteflr

cia : emfim ,. fe a mudança^he nenhu-

ma , fica a potencia como amortecida,

e defconfolada
, porque eílá fempre no

mefmoeílado, fendo osefpiriros, que
governão os orgaos , ou o génio

,
que

domina na potencia , feitos para couías

diverfas , e por iíTo accommodados a

mudanças; e por eíía razão o objeélo

não agrada muito. Provemos ifto com
a experiência.

Vamos aos olhos , e examinemos o
que lhes he agradável, ou injucundo.

A luz moderada he agradável
,

por-

que he moderada a mudança do or-

gáo : a luz nimia offende a vifta
,
por

íer nimia a mudança
,
que experimen*

táo os nervos da retina. Do meímo
modo o matiz das cores he agradá-

vel
,
quando a mudança de huma cor

para outra faz mudar também a po-
tencia fem demazia ; por iflb o matiz
do branco com negro offende a viíla

,

excepto fe a quantidade mui pequena
de huma cor a refpeito da outra com-
penía a nimia mudanja que a fua op*

po-
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poíição caufa ; como por exemplo fe

são huns falpicos loiros , ou outro li-

' geiro ornato.

'Eu.g, Vós rendes razão \ o outro dia vi

huma Dama veftida de ferim branco

, com huns topes de fumos negros , e

alguns lacinhos de íirtâ preta
,

que
fazião hum matiz, e concerto agradá-

vel : e ie trouxeíTe faia preta , e ro-

. pas brancas , feria huma miltura defa-

gradavel , e os olhos fe oíFenderiao

:

e aqui fe vê huma , e outra coufa \

que o matiz de cores tão oppoílas he

defagradavel , excepto quando a quan-

tidade de huma cor por pequena com-
, penfa a extrema diverlldade delia.

Tkeoã. O azul , e cor de ouro ; o ver-

de, e prata; o cor de vinho, e gema
de ovo; o còr de rato, e verde, &c.
fazem bella harmonia

,
porque a diíFe-

rença he a que baila para excitar nos

olhos mudança , e não he nimia. Ad-
virto que a quantidade de cada cor

contribue muito para efta bella har-

monia. Efta voíTa cafaca , Silvio , de
cor cinzenta forrada de cor de cana

faz boa vifta ; e fe foíTe ás avéíTas

,

feria bem feia. Efta voíTa , Eugénio ,

de veludo cor de cereja forrada de
cor

I
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côr de pérola he mui bonita : fefoffem

as cores trocadas , feria feia.

Eug. Seria horrenda ; mas porque ra-

zão he iíTo 5 fendo a mefma miftu-

ra ?

Tbeod. Porque do forro vê-fe mui pe-

quena parte a refpeito de todo o vef-

tido : deve pois a côr do forro fer

mais forte , e fazer mais imprefsão

nos olhos , do que a do veftido
,
para

fer agradável a mudança
,
porque fica

menos fenfivel á potencia: fefoífe pe-

lo contrario todo o veftido de côr

mui forte, e o forro de meia côr, ou
côr froxa , ficava maior a defpropor-

ção , e feria a mudança na potencia

nimia. Só fe fe viíle tão pequena par-

te do forro, que ficaíFe como hum li*

geiro dobrum , e então fó ferviíTe de
fazer mais fenfivel a figura , e talho

dos veftidos , e feria agradável pela

razão que ha pouco diíTe,

Silv* Agora venho a conhecer que per-

tence também á Filofofia o exame , e

approvaçâo das 'Modas. Razão tem
quem diz

,
que efta voíTa Filofofia

,

Theodofio , he Filofofia de mulheres.

Tbeod. AÍIim he ; vamos adiante : os

Quvidos na muíica Tentem agrado na

mu-
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mudança de hum tom para o outrd

(que não he outra couía o cantar)
j

mas fe a mudança he nimia , e fe dáo
muiros faltos de oitavas, ou ainda ítx-

tas ) ou' quintas , he delagradavel o
canto; porém fendo a mudança (como
Goíluma fer ) de menos pontos , he

agradável. Ora advirto, que de quan-

do em quando huma mudança mais

forte 5 mas ligeira e rara , vem a fer

agradável, compenfando-fe , como di&
fe nas cores , a grande diverfidade de
huma coufa com a fua pequenhcz ^ ou
raridade.

Eug» Perdoar-me-heis, fe vos puzer hu-

ma duvida
5
que me faz grande força.

Nós vemos por experiência ,
que amifr

tura de duas vozes cm oitava he mais

fuave que em quinta , e efta mais que
em terceira , e com tudo na oitava a

diílancia de hum tom para outro he
maior que na terceira.

Silv, Aífim o diz Ariíloteles
^
que até

niíFo foi meftre.

Theod, Ainda que elle o não dlíTeíTe,

bailava que o diíTeíTem os ouvidos ,

que na matéria de muíica tem a fupre-

ma authoridade. Porém vós , Eugénio,

cfqueceis-YOS do que diílemos, trat^n*

do
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do daMufica (i). Na oitava,, como a

proporção das vibrações he de 2. a i.

deícança o ouvido no fim de todas as

vibrações longas. -Na quinta , como a

proporção he de 2. a 3. defcança o
ouvido de duas em duas vibrações lon-

gas. Na terceira , como a proporção

he de 3. a 4. fomente defcança o ou-

vido de três em três vibrações longas»

Vede agora o que fera mais agradável

ao ouvido 5 deixa rem-no defcançar mais

a miúdo , ou deixarem-no defcançar

depois de maior trabalho.

í.ug* Por eífa razão íerá mais agradável

o Uniffòno ^
que nenhuma outra confo-

nancia
,
porque trabalha menos ò ou-

vido, concordando todas as vibrações

por ferem iguaes.

Theod. Aqui l"e verifica o que diz a re-

gra
5
que vou provando. Não ha cou-

fa ,
que enjoe mais que â uniformida-

de nimia , feja no género que fõr;

porque então a potencia não tem mu-
dança nenhuma , e como que adorme-
ce. A voz mais fuave , e doce , cantan-

do fempre em hum tom fem fubir,

nem deícer , não fe aturaria. Até na
converfaçâo a mudança de tom, que

na-

(i) Recreação Tom. II.
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naturalmente fazemos nos íínaes, í\zê\

admirações , nos aíFeíflos , e paixões
vehementes , fentimos agrado. Mas neP»

ta matéria , Eugénio , eu vos commu-
nicarei huma Memoria

^ que tenho
feito fobre a caufa fyíica da harmo-
nia , e diíTonancia, em que me parece |

. que achareis alguma novidade , e al-

guma verdade. ( i ) Huma cafa toda
pintada de huma cor, fem frizos, ou
outro ornato , he feia. No Cco azul

poz Deos eftrellas , como falpicos de
prata

,
para fazerem o azul mais agra-

dável; e nas mefmas eftrellas poz hu-

ma variedade uniforme, de forte que
os olhos fe recreião

, paílando de hu-
mas para outras conílellaçoes, porque
na paíTagem achão mudança

, porém
moderada; e fe todas eftivellem difpot
tas em círculos, ou fíiftôes , ou qual-

' quer outra figura , os olhos fe enfaí^

tiarião , vendo fempre a mefma coufa ,

porque entáo a mudança era nenhu-
ma ; o que (fegundo a regra que dei)

he defagradavel.

EWAgora faço reflexão , e vejo que
concorda o que dizeis com o que me

ti-

to Tom, III. das Cartas Fyficas , e SuppIcm«mo
dia Recreacáow
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tinh^is eníínado antigamente ; e ad-

virto que nos mais lentidos corre x

mefma doutrina. Ao gofto he fumma-
mente agradável a mudança; e o pra-

to mais goftofo c delicado, repetido

muitas vezes nomefmo banquete, faria

intolerável afflicção ; e por iíTo enjoa-

dos de hum prato, gollamos de outro.

Consequência IL

A variedade na ordem deleita , e a
defordetn offende.

Theod. Tiremos outra confequencia
, que

nafce da primeira* A variedade na or-

dem deleita, e a defordem oíFende; a

experiência prova ifto , e fó me per-

tence dar a razão de huma , e de ou-

tra coufa. A variedade em qualquer

coufa excita mudança na potencia
, que

delia goza : fe efta variedade conferva

ordem , não hc nimia a mudança j

porque tudo o que he ordem , tem hu-
ma efpecie de confianciã y ifto he, de
uniformidade , em que defcança a po-
tencia •, e efte defcanço moderado faz

que feja moderada a mudança , e ac-

ção da potencia. Hum homem
,
que fe

move paíTeando, ou lidando, mas det-

Xom.VlIU N can-
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cança a intervallos, fentc nifto agra-

áo ; fe fempre eftivcr fentado , fe aíRi-

ge; fe fempre andar, fc canfa, e não

gojfta : aílim são todos os fentidos , e

todas as potencias : qíierem hum tra-

iiallio , e huma acção moderada , e

^£Fem feu defcanço a intervallos: a

.variedade os faz mover, e ter mudan-
ça *, a ordem , como hc huma efpecie

de uniformidade, os faz dcfcançar hum
Íouco. Pelo contrario a defordem af-

ige, porque a potencia tem hum tra-

balho continuo , fem defcanço algum.

Eíla he a differença da variedade á dep
ordem : a variedade he huma defordem
pequena; e a defordem he huma varie-

fdade demaziada. Quecoufa mais agra-

dável que hum campo cuberto de flo-

res na Primavera j
que bella variedade

nas cores, no feitio, na grandeza! O
mefmo digo das arvores no Eftio ; to-

das porém com huma ordem, e admi-

rável femelhança. Todas as arvores

£om raiz , tronco , ramos , folhas , caí^

ca , medula , &c. todas as folhas diver-

ri:fas no feitio, e na cor, mas não ob-

ftante todas verdes, todas chatas, to-

das com hum talo pelo meio , todas

tttfcando a figura pyramidal , ou no to-

do,
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do, como na pereira , loureiro , &c.
ou em parte , como na parreira , figuei-

ra , &c. todas com huma côr mui eí*

branquiçada pelas coitas , mas pela

face principal mais verde : eis-aqui a
ordem. Nas flores

,
que infinita varieda-

de, mas que femelhança fenão vê líeC*

ta variedade prodigiofa ! Todas come*
çao em botão , como cabeça

, que fe

íuftenta na hafte, como fobre o pefco-

ço ; todas fe abrem em folhas, já pe-

gadas em roda , como nas campainhas

;

já divididas em hum circulo, como os

malmequeres íingelos
; já em círculos

dobrados , como quafi todas : todas

do meio fazem fahir em fios a femen-
te da futura planta ,

penhor da fua pro-

pagação : todas abrem com o Sol , mur-
chão com a calma, fortifícao-fe com a
agua , desfalecem com o tempo. Appa-
recçm ás vezes algumas tão diverfas do
commum das flores , e plantas

,
que

parece que o Author da Natureza ( fal-

tando a noflb modo) eftava bem def-

enfadado , e alegre
, quando as for-

mou , e pintou. Porém ifto faz relevar

a belleza das outras , fazendo Deos de
quando cm quando fahir a Naturezç
por hum pouco deíTa m^fn^a ordem, e

N ii fa-
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fazendo-a logo entrar outra vez neílá^
'^ para que os fentidos le não enfaftiem

com eíTa ordem nimia , e tão religiofa-

niente obfervada
,
que nunca feja fenão

^^ á mefma : por iíTo vemos a cachia ^ ou
èfponja, fendo flor, fem huma única

folha.

Nos animaes vemos a mefma va*

riedadc com huma confiante ordem

;

* mas lá vem os 'Pólipos
,
que fahem

* fora da claíTe ; e mifturando-fe com as

plantas , fazem huma efpecie de divi-

são , e realce na femelhança,c ordem,
que fe ob ferva em todas as demais. O

" morcego voando fem pennas ; os pei-
' xes voadores voando fem azas , são

humas excepções ,
que fazem huma

maior variedade na ordem : e excitan-
' do mudança na potencia, lhe tirão eí-

- fe tal, ou qual faftio, que podia ter,
^ quando refleíliíTe na confiante ordem

deíTas creaturas. O mefmo digo da va-

riedade
,
que ha nos roflos , fcguinda

todos a mefma ordem na diípoíiçáo

de fuás feições, e no numero de cada
huma delias , mas não havendo já
mais dous inteiramente femelhantes.

Eug* Nunca efperei íílofofar fobre eíle

ponto \ mas acho-vos razão no moda
cora

I
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com que lhe defcubris a raiz , c ori-

gem deferem elTas coufas agradáveis,

ou defagradaveis.

Consequência III.

A novidade módica agrada \ a ni^

miei defagrada.

Theod. Continuemos a applicar a mef-

ma doutrina a outros cafos, e tiremos

mais confequencias que a illuílrem , e

provem. A novidade he huma coufa ,

que coíluma agradar : ella he hum fal

particular
,
que dá goílo a tudo \ e

Í>orque? porque a novidade doobjedlo

az excitar novo movimento na po-»

tencia , e a tira do eílado , em que el-

la cftava meia amortecida pela uni-

formidade do coftume. Daqui nafce a

admiração do maravilhofo , áo fub li-

me , do ejlupendo , que não são outra

coufa que novidade neíte , ou naquelle

género. Ora eíla novidade fendo de-

maziada, abomina-fe, e defagrada lo-

go : aífim como a mão fria eftranha

a agU4 muito quente, e a mão quente

a agua muito fria : por iífo huma mo-
da y e novidade y quando he grande, e

demaziada , ao principio defagrada

mui-
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muito ;
porém pôuco a pouco o coílu-

me a vai fazendo menos nova , e ef-

tranlia , e vem a ficar nos termos de

agradar ;
porque neffes termos já a no"

widack náo he nimia , antes fim mode-
rada 5 e por iíío agradável ; mas em
fim pelo coftume longo fica fem fer

novidade ; e neíles termos vem outra

ynodã nova , que talvez 50 annos an-

tes foi coftume
5
para defenjoar da.uni-

formidade da moda paíTada , e efta

pela novidade agrada mais que a pre-

cedente ;
porque já a que foi nova,

já he antiga ^ e a antiga por ter ef-

auecido he nova , fendo fempre a mu-
ança moderada que experimenta a

potencia com o objeélo a regra de

gofto y e agrado que ella fente.

A vontade
,
que he volubil de fua

natureza , faz timbre , e capricho da
fua liberdade , e moftra-a principal-

mente em approvar novidades : hoje

quer , e depois vem a não querier iílb

mefmo que appetcceo. A razão difto

vem a fer
;
porque huma coufa vifta

muitas vezes
, já não tem mais que

ver ^; e defte modo as bellas qualida-

des (que aliás são capazes de reinar)

como já fe nâo olha para ellas , nem
fc
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fe vem com attençâo , não fazem im-

prefsáo na alma. Ou para me explicar

íTielhor com eíla metáfora , não fe maf-

tigão, e revolvem no paladar da alma;

inteiras fe levâo para baixo , e fe ufa

delias pelo coílume , e aflím não fe

toma o gofto 5 e o doce, e fuave que

nellas ha , e que podia bem deleitar a

alma. Vindo pois coufa nova, como a

alma eftava nauzeada do nimio coftu-

me , a minima circunílancia he feníi-

vel ; e fc não he incommoda,. vera a

fer agradável pela novidade.

Eug. Não vos canfeis mais nefte pon-

to ,
que o tenho entendido bem.

§. IX.

Bo Bello , e do Disformt.

Theod.^
I
^Iremos a 4.'* confequencia da

X propolição precedente, e ex-

pliquemos em que coníiíle a belleza ,

ou deformidade de qualquer coufa.

Efta matéria o tem íido de mui bons
difcuríos. Eu não defprezando o de
ninguém, direi o que entendo. Primei-

ramente a belleza não he o mefmo
que Bondade : são coufas mui diífe-^

ren-
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rentes o bom , e o bello , ou formofo^

A bellcza , e a formofura diz refpei-

to aos olhos ; ou para o dizer me-
lhor, diz refpeito á alma, quando fe

ferve dos olhos. O Agrado propria-

mente eílá na alma , c não nos fenti-

dos
;

porque agradar , ou defagradar /

he coufâ , que fe fegue á fenfação^

Ora o agradar-fe a alma de huma fen-

fação
,
provêm (como já diíTe) de lhe

fer, ou nãofcr proporcionada aosfen-

tidos. Porém como diífemos , have-

mos de advertir que ha humas difpo-

íiçóes primitivas da alma , que elía

recebeo da mão de quem a formou

,

€ outras difpoliçóes
,
que são adquiri-

das á força do uío , c do coílume. Por
iíTo havemos de diílinguir dous géne-

ros de belleza , e formufura ; huma
conftaníe fundada na natureza y c que
femprc agrada ; outra

, que he ia--

conllante, e íe muda, e que ás vezes
agrada, e outras vezes não. A belieza

confiante çonfifte na congruência com
as difpoíiçócs primitivas da alma ; a
belleza inconftante poníiíle na con»^

gruenda com as difpoílçoes adquiri-

das da alma , que aílualmente eftâo

nelia. Ponhamos exemplos, A ordem

»

. . : a
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a proporção , a correfpondencia
,
quan-

do não são nimias , fempre agradarão

,

e em toda a parte ; como também
fempre ofíendeo os olhos adefordem,
c defproporçâo : porém as modas do
veftir, e toucar, e de mil outras cou-

fas defte género , ora agradão , ora

defagradão ; e a razão he, porque a

alma muda de difpoíição. Vem numa
moda , c ás vezes parece ridícula, e

defagrada: depois de introduzida
, já

a alma á força de ver muitas vezes a

mcfma coufa , não íe lembra da dif-

ferença que ella tem com o que an-

tecedentemente coftumava ver ; e co-

mo nefta diíFerença confiftia a eftranhe-

2a, e horror, já fe não oíFende dever
a dita moda ; depois coíluma-fe de
maneira que já os olhos efperão aquil-

lo mefmo , e fe o não vem , eftra-

nhão , e vera a fer injucundo o que
algum dia agradava ; porque he im-
Íroporcionado á alma hoje o que ha
um anno lhe era proporcionado. Ad-

virto que também a paixão, e a au-

thoridade contribuem para a belleza;

c por iíTo muitas vezes a mefma pef-

foa , que aborrecida parecia feia, ama-
da hç por extremo gentil.

Eug.
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Eug. Não ha coufa mais verdadeira; e

já me tinha confundido com difcorrer

.: íòbre ilío, não podendo entender co-

. mo o coração fazia mudança nos olhos

para ver de diverfo modo o mefmo
objeôo.

Theod. Não he o coração que faz mu-
dança nos olhos , hc a paixão que faz

mudança na alma ; c então já lhe he
. agradável o que lhe era feio, e inju-

cundo. Nós coftumamosefpalhar onof-
fo amor , e também o ódio

,
quando

elle he grande
,
por tudo ô que eftá á

- roda, e perto do objedo , a quem o
ódio 5 ou amor fe terminão : c aílim

-- fe eítimamos a huma peíToa muito,
tudo nella nos agrada ; o modoff os

velHdos , os criados ; e até os cães de
fua eftimação nos agradão. Supponha-
mos que eífa peíToa cahio em defa-

grado 5 tudo nella he feio , tudo indi-

gno , tudo merece ódio ; até os feus

' parentes , e criados , &c. são deteftaveis.

A connexáo do objefto principal com
cftoutros què o rodeiao , lhes faz pe-

gar ' huma cfpecié de amabilidade

;

porque voltando-fe a alma para aquel-

Ic objeílo , como que não pode vol-

tar ascoíUs áquillo, que tão perto ef-

tá
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tá delle: e defte modo inclinando- fe a

alma para elle , e como caliindo, ca-

he para tudo o que em certo modo
acha unido a efle objedlo. Eis-aqui o
efFeito da paixão, quando he grande,
difpõe a alma de forma

,
que lhe hc

proporcionado eíTe movimento
, que

pouco antes lhe era violento, eimpro-
porcionado.

Eug. Tudo iíTo tenho em mim mefmo
experimentado muitas vezes.

7heod, Deveis logo coino FilofoFo vi-

giar Ibbre avolla paixão para não er-

rardes nos juízos. Mas indo ao noílò

ponto : o outro principio de mudança
na belleza he a authoridade, O que
faz huma peflba derefpeito, fereípei-

ta ; e a paixão que temos pela peíToa

de refpeito , fe communica de ordiná-

rio ao que ella pratica , e ufa. Não
muda a authoridade os olhos para fa-

zer bello o que não era : muda a dif-

pofição da alma , a qual he o Juiz d-e

tudo o que dizem os fentidos ; e poílo

que os olhos fejâo os que vem , a al-

ma he quem recebe a fenfaçao , e

quem fe agrada, ou defagrada do ob-

jeílo. Pofta elta doutrina , facilmente

fe explica o que ha n^fta matéria , que
pa-
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p;irecerá extraordinário. Nós temos por
cÍF€unftancia de formofura o cabello

louro , os olhos azuis , a côr branca

,

e roíâda; mas por outras partes não he
aíTim: em Inglaterra , eHollanda fe ef-

tima como parte da formofura o cabel*

lo preto. Nos Tártaros hc formofura
, o nariz mui pequenino , e baixo : nos

Chinas he caradter da formofura ter

^ os olhos pequenos , e meio abertos

:

nos Negros a formofura traz comfigo
.; ter o nariz mui chato, os beiços grof-

. fos , e compridos , e tudo illo em nós

f.' he fealdade.

Eug. Eu tenho huma efcrava com a cara

. toda retalhada ; e examinando o moti-

. vo, conheci que era efpecie de enfei-

te, e ornato : fiquei admirado , e já

mais efperei que houveffera olhos de
, tâo máo gofto

,
que tiveífem por bel-

leza huma coufa fummamente horro-
rofa á vifta.

Theõd. Não podemos cHminallos , fem
nos vermos atacados de alguns argu*

mentos fem refpoíla. Como haviamos
de refponder a quem fe efcandalizaífe

de ver hum rofto gentil falpicado de
íinaes pretos , como algum dia fe ufa-

va na Corte ? ao mefmo tempo que fe

qual-
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qualquer Dama fahiíTefóra decafa com
hum borrão de tinta no rofto , fem o
ver 5 ficaria fummamente envergonha-

da, ou le nafceíTe com alguma nódoa
natural , faria mil remédios para a ti-

rar : porém eíla matéria he odiofa>, te-

mos outras matérias mais importantes

,

e demos efta por concluida , e a con-
ferencia

5
que aflas tem fido longa. A'

manha entraremos em matérias mais
delicadas.

Eug> Elias fervírão de divertimento, e

me parecia que não fe filofofava mal.

Silv. Eu pelo menos nellas não difputa-

va comvofco , e ficamos hoje muito
em paz.

Theod. A' manhã talvez que feja pelo
contrario.

I

TAU'
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TARDE XLIX.
Da Grandeza, ePequenhez, propriedades

também commuas a todas as coul^s.

§. I.

I)a Qrandeza , e da Pequenhez da ex-

tensão.

2'heôd. ^^Om.o falíamos geralmente

§ de todas as coufas , e fuás
^^—' propriedades , fendo a ma»

teria tâo vafta , he precifo tratalla aos

poucos j)ara não haver confusão ; e

aifim, amigos, não farei por ora mais,

que ir continuando as propriedades

geraes , ou quaíi geraes de todas as

coufas.

Eug. E qual he a propriedade fobre

que havemos de fallar hoje?

Theod. Sobre a grandeza y o\x pequenhez*

Já eu noutro tempo vos difle , que a
grandeza era huma idéa refpedliva ,

ainda que pareça abfoluta. ( i ) Dize-

mos que he grande hum cão de 5 pal-

mos, por fer maior que os outros or-

(;) mcr. Tom. VII.
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dinarios ; e pequeno hum cavallo de 6

palmos , por fer menor que os ordi-

nários. Parecendo impoíTivel quehuma
coufa pequena feja maior que outra

grande; ou que fendo ambas do meC-

mo tamanho
,

poíTa fer huma grande
,

e a outra pequena: ora efta he a mais

ordinária fignificaçao da palavra gran-
de.

Sth. Não duvido que quando fc appli-

ca a palavra grande a eíte , ou áquelle

objeílo 5 íignifique huma coufa refpe-

ftiva ás demais de grandeza ordiná-

ria ; mas fer o objedo grande , ou fer

pequeno , não depende de fe compa-
rar com outra coufa.

Theod, Sempre diz ordem a cerra me-
dida, pela qual julgamos huma coufa

grande, ou pequena. Todo o mundo
chama grande a huma fala

,
quando

tem muitos palmos de comprido ; €
pequena , fe tem poucos : o mefmo he
tudo o mais. Sem haver tal , ou qual

género de medida , he impoíFivel fa-

zermos idéa de grandeza. A grandeza
do numero tem por medida a unidade.

A grandeza de efpaço tem por medi-
da palmos , ou poUegadas , ou linhas

,

&c. a grandeza àofaujlo tem porsne-
àkr
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dida o trato ordinário das gentes, oU
o gaito

, pelo qual vimos a conhecer
o exceíTo , e diíFerença , e por ella a
grandeza. O mefmo digo da grandeza
cm qualquer outro género defciencia,
poder, &c.

Eug. NiíTo não fe me oíFerece nenhuma
diíEculdade.

Theod. O que vós achareis de novo he
dizer eu

,
que abfolutamente não ha

medida commua na extensão
,
pela qual

nos poíTamos governar de forma
, que

todos tenhamos a mefma idéa de gran-

deza; de forte que vós façais jufta-

mente a mefma idéa de grandeza de
huma fala v. gr. que eu faço*

Eug. Pois como? ufando da mefma var

ra , ou palmo
, que chamão de era*

veira , e medindo-a diante de ambos ;

vós, e eu não faremos a mefma idéa?

Si/v. Pôde a voíTa vara , ou palmo fer

algum tanto maior , ou menor que a
de Theodofio , e illb já faz differen-

Theod. Não o digo neíTe fentido: aind^

que ufemos ambos da mefma vara, a
mefma realmente podemos ambos fa-

zer idéas mui diverfas da fua grande*

za.

SilTI$
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Sik, DeíTe modo náo entendo.

Ybeúd. Se eu do comprimento da vara

fizer diverfa idéa da que vós fazeis,

j-í temos idéa difFerente da grandeza
da, fala, que com ella medimos.

Silv. Mas como ! fe vós , e Eugénio a

vem em igual diftancia , e a tocao

com as mãos.

Theod. Se eu vir huma arvore por hu-

ma lente convexa , e vós por outra , e

não pudermos medir , nem comparar
a convexidade de ambas, veremos am-
bos a arvore do mefmo tamanho ?

iSilv. Não fc fabe : por quanto as len-

• tes convexas nos diíTeíles vós que au-

gmentavão o objedlo ; e fendo a mi-
nha lente mais convexa que a voíTa

,

ou menos
, já me ha de fazer a mim

o objed:o maior , ou menor do oue
vo-lo reprefenta a vós a volTa lente.

Theod, Bem eílá •, pois dizei-me : Não
vos lembra o que diíTemos , tratando

á^Optica
y
que todos temos nos olhos

liuma lente
,
que chamâo Cryjlallino

,

c que efta lente he convexa?
Silv. Lembra.
Theod, Ora em quanto eu não puder

comparar o meu cryílallino com os

voííos , não poíTo dizer fe a minha
,. arpm-VIII. Q len-
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lente lie mais , ou menos convexa que
i a voíTa ; e por confeguinte ignoro fe

< me reprefenta a vara
, palmo , ou pol-

^ legada que tomamos nas mãos , do
mefmo tamanho a vós , e a mim.

íúííg^ Tomara que me occorreíTe refpof-

c tâ^a-iíTo; mas não fei refponder.

Silv. Eftando todos juntos delle bofete,
• porventura he poíTivel que elle fe me
' rèprefente a mim maior, ou mais pe-
* queno do que a vós?

Theod, Sim , he poíTivel ; não fiqueis

com éfcrupulo niíTo. Por confeguinte,

Eugénio 5 fempre a grandeza vem a

fer refpeâiva á medida que cada hum
tem na mente , a qual não he com»
mua a todos , fenão no nome

,
pois

cada hum forma lá a fua idéa de pal-

mo V. gr. maior , ou mais pequeno , fe-

gundo a fen^ação que recebe pelos

feus fentidos , os quaes ainda que tc-

nhão huma conftrucção femelhante á

dos outros, não he de tal íòrte igual,

que não tenha diífcrença alguma \ e

da differença da conftrucçao nafce a

diverfa feniação , e a idéa que fobre

elia fe funda ; e ifto ainda quando va-

rias peíToas olhão para o meímo pal-

mo , ou a mefma vara.
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Sih. Seja como quizerdes, que vós corrt

as vollas efpeculaçóes me íareis duvi-»

dar de tudo quanto quizerdes: he pe-»

na que não fejais Peripatetico.

lEug. Náo tenhais eíla pena , Silvio^

que elle não a tem certamente.

Theod, Da Grandeza de extensão paíTe-

mos á numeral
,
que lhe fica próxima:

de dous modos he huma coufa gran-

de ; ou porque contém muitas , oa
p(5rque equivale a muitas : hum mi-

lhão de cruzados he muito grande quan-

tidade de dinheiro, porque tem hum
numero grande : hum diamante

,
que

valha efle dinheiro , he grande na pre-

ciofidade
,
porque equivale a muitos,

dos quaes cada hum valha cem moe-
das.

Sih. Nós nas Efcolas chamamos a iíTo

fer grande na extensão ^ ou fer grande
na intenção.

Theod. E também eu lhe chamo aílim.

Mas he preciíb advertir, Eugénio,
que a grandeza numeral fempre traz

comíigo imperfeição^ porque onde en-

tra numero, entra limite, e carência;

t ido he imperfeição. Pelo contrario

a grandeza intenfiva eíTa não traz com-
figo perfeijáo , nem imperfeição

,
por-

O ii que
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que iflb depende da matéria fobre que
cahe. Eila diíFcrença vos hade, Eu-
génio , fervir a feu tempo.

Eug. Não me efquecerei delia.

§. n.

Da Grandeza Infinita.

Theoã.X^ kíÍQmos agora da Grandeza

X com limites á Grandeza fem
lim.ites , a que chamamos Infinito \ e

aqui tendes já a idéa que eu formo
do Infinito. Entidade fem limites^ ou
por outros termos , Ser fem carência j

entende-íe neíTe género em que fe

chama Infinito. Não defprézo outras

definições ; explico do melhor modo
que íei a idéa que formo do Infi.nito.

Hoje os melhores Filofofos , entre os

quaes dou lugar , e dillindlo lugar a

Gravefande , tratao algumas queílóes

fobre o Infinito , das quaes cu julgo

que tirareis grande utilidade, e tereis

aigum divertimento. Utilidíide, por-

que fervem muito para corrií>;ir as

ideas que temos ; divertimento
,

por-'

que trazem Jiuma tal novidade, e aa
niefino tempo huma tal evidencia, ej

ccr-
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certeza, que o entendimento não pô-

de deixar de goílar delias : sao como
os enigmas, a que o vulgo ehama adi^

vinhacoes , as quaes tem huraa efpç-

cie de encanto
,
porque tem belleza

folida , c náo enganadora da verdade j

mas de tal forte fechada , e occulta,

que fomente quando fe quebra a grof-

la cafca que a efcondia , dá de repen-

te nos olhos , e fufpende com a luz

da fua evidencia.

Sth. Ora vamos a eíTas queítoes , de
que eu jd ouvi dizer muito mal a al-

guns moderno?. Mas vamos.

Theod. Com razão dizem mal , fe fat-

iarem de certas queíloes inúteis , e

que não tem caminho para fe demonf-
trarem com verdade ; porém a expe-

riência vos perfuadirá do contrario nas

que eu tratar. Primeiramente he pre-

cifo diftinguir Infinito de Indefinido.

Infinito chamamos o que em fi real-

mente não tem limite , ou termo. Inde-

finito porém chamamos dquillo a que
não podemos apontar limites

^
pois que

fempre he maior que qualquer quan-
tidade aíFignada. Muitas vezes fe tro-

cão, e confundem eftes termos porufo
vulgar; porém na realidade são coufa

mui
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mui diverfa. Alguns chamâo ao I^fí^

nito y que he tal na realidade. Infinito

aEiual\ e ao Indefinido chamao Infini-

to potenciaL

Eug* Ponde-me exemplos de hum , e de
outro para vos 'entender melhor.

Theod, Deos he hum Infinito aBual ^ e

real
,
porque não tem abfolutamente

limite em couía alguma; mas o com-
primento de huma linha redla mathe-
matica he indefinido

;
porque não po-

demos aílignar a eíTa linha termo , a-

lém do qual fe não poífa cxtender. O
Numero , o Efpaço, o Tempo são In-

definidos, porque nunca podemos dar

numero tão grande, que ahi pare todo

o numero ', nem tempo tão dilatado,

que depois delle não haja tempo; nem
efpaço tão grande, que fóra delle não
haja lugar para alguma coufa. Porém
nunca acontecerá, nem pode fucceder,

que fe afilgne hum tempo , ou nume-
ro, que já em íi feja infinito. Do mef»

mo modo huma linha reíta pôde ir

fempre crefcendo infinitamente , ou
indefinidamente, porque nunca chega-

rá a termos de não poder crefcçr mais ,

e fer já infinita.

£^^, Xcnho entendido^

TbeQã.
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Tkeod. Náo obftantc iíTo
,

quero dar-

vos ainda mais outra explicação
, que

neíla matéria nada fobeja. O indefini-'

do confiíle numa poliibilidade, ou nu-

ma capacidade fem limite : o infinita

confiíte em huma entidade, e fer anu-
almente fem limite : V. gr. o numero
fcr de fi indefinido , ou a linha, não

he ter o numero , ou a linha infinida-

de emfi, he haver fempre em alguma
caufa extrinfeca huma poíTibilidade de
aílignar outro numero maior , ou outra

linha maior; mas efta poíTibilidade de
aíTignar outro numero maior , ou ou-

tra linha maior, ou capacidade infini-

ta , nao eftá no numero , nem na li-

nha , eftá na caufa
,
que ha de aííignar

eíTe numero , ou elTa linha : como v.

gr. poder haver hum homem maior
que Goliat , nao he coufa

, que tenha

em fi o gigante Goliat , he o poder
que tem Deos de o produzir. Repa-
rai bem nefta advertência ultima , e

por iíTo a torno a repetir: Que a pofi"

Jibilidade que ha de haver hum gigan^
te maior que efte , ou aquelle gigante ;

cu a capacidade de elle melmo fier

maior , e maior , e maior , não he cou^

Ja , que ejleja no gigante , he bum po*

der.
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der , e virtude , me tem Deos para
produzir ontro maior , ou fazer que
elle crefça mais , e mais. Mas proce-

damos com ordem a eftabelecermos

varias propoíiçocs.

Eug, Sempre a ordem deo clareza ao
difcLirlb

i
e defcançai que efta adver-

tência ine não eíqiiecerá.

PBorosiqÂo I.

Do Infinito podemos fazer idéa própria.

Theod, Efta propofiçao he contra o que

dizem muitos, e bons; mas eu me ex-

plico : e vós fe me achardes razão

,

concordareis comigo ; fe ma não achar-

des, feguireis o contrario. Eu chamo
idéa própria de qualquer coufa o con^

ceito que a diftingue de tudo o que não
he ella ; de forma que não polFa qua-
drar a outra coufa \ e nefie fentido

digo que temos idéa própria do Infi-

nito, porque nós fazemos muito boas,

e evidentes demonílraçóes acerca do
Infinito ; o que não podia fucceder

fem termos delia idéa própria : quem
erra na idéa de huma couía

,
que de-

monflrpfoes pode fazer dclla ? EíTes

mefmos
,

que dizem que do Infinito

não



Tarde quadragefima nona. 117

não podemos fazer idéa , difcorrem

fobre e!le : ora lhe negâo , or:i lhe

concedem alguns predicados
;

porérn

iíto he impolível fazer-í'e , fem haver

idéa própria do fujeito , a quem fe

concedem , ou de quem fe ncgão. Já
dcfte argumento me vali para vos pro-

var, que podíamos fazer idéa própria

dascoufas efpiriruaes , até da negação.

Porquanto como fera poflivel defcu-

brir eu no Infinito hum predicado , ou
repugnância , e contradicçao com ou-

tro attributo , fem ter deíTe Iníinito

huma idéa tão própria , e tão ajuítada

com elle
,
que não convenha , nem

quadre a outra alguma coufa ? Se não

tenho efta idéa , não poíío nelle deC-

cubrir nada que feja próprio do infi-

nito.

f/zg-, líTo he bem claro.

Hheod, Supponhamos que a idéa
,
que

temos do Infinito , era tal
,
que ou

não convinha ao Infinito , ou quadrava
a outra coufa fora delie: neíTc cafo o
predicado que eu lhe dou , e guiando-
me pelo conceito , e idéa que delle

formo, poderá não convir ao Infinito,

pois que o conceito , e idéa lhe não

convém: ou também fc eíTa idéa qua-

dra
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dra a algum objeíto, que não feja In-

finito , confundirei huma coufa com
outra , quando são na realidade diver-

fas, e contrarias. He logo coufa cer-

ta , e indubitável
,
que nós do Infinito

fazemos idéa própria , a qual fomente

a elle quadra ; e íb fundados nella po-

demos com toda a certeza provar delle

muitas coufas , como fazem os melho-

res Filo fofos , e como nós faremos lo-

go , imitando-os a elles.

Ei^g- Paliemos adiante
,
que fuppofto o

que me diíTeíles na Lógica , tic4 iífo

muito claro.

Tbeod, Para fazer juíliça a todos , digo

que eíla idéa nunca he tão diftinílu,

e clara j como a idéa de outros obje-

ílos
,
que conliecemos melhor; porém

iíTo não tira qne íeja idéa própria , if-

to he, que lhe convenha, e lhe qua-

dre , e fomente a elle. He como o
retrato , que com o lápis fazemos de
huma Dama, o qual tendo pouco mais

do perfil , e quatro toques , logo dá a

todos a conhecer de quem he ; ao
mefmo tempo que fe foíle de bel lo

colorido , e em grande , e bem acaba-

do , feria muito mais perfeito : po-

rém hum, e outro são próprios, por-

que



Tarde quadragefima nona, 21 j

que lhe quadrao , e não quadrao a

mais ninguém.

Silv, ElFe exemplo nos declara bem o
que quereis dizer ,

quando affirmais

que a idéa do infinito lhe he própria

,

pollo que não feja tão diftiníla , e cla-

ra, como a de outros objeâos
,

que
conhecemos melhor.

^ug, £ qual he eíTa idéa própria
, que

ta/.emos delle?

Theod. A que expliquei na fua defini-

ção : Huma couja
,
que não tem fim ,

ou limite , chamo infinita, Eíta idéa

quadra de tal forte ao infinito
, que

he impoílivel que o infinito tenha fim;

como também he impoíiivel que deixe

de fer infinito qualquer coufa que fe-

ja , fe ella não tiver fim , nem limite.

Eug, Agora vejo que não tinha enten-

dido elle ponto tão bem ^ como ago-

ra o entendo.

Proposição II.

Infinito compofto , e aEiual he impojfivel,

Theod. Deos he hum Infinito fimples ^

e exifte; mas fora de Deos nada po-

deria fer infinito , fenâo á força de

multiplicar a entidade finita \ e a ifto

he
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he que cu chamo Infinito compoflo.

Digo pois
5

que fe o confid éramos
aSlual ^ he huma quimera, e hum fa-

mofo impoílivel. Eítes pontos tem im-
portância , ejogão muito com aTheo-
iogia natural, parte princípaliífima da
Filofofia •, por iiFo vos quero attento,
e me demoro nellcs.

Silv, Não duvideis da attençao de Eu-
génio: eftai diíTo feguro.

Theod. A creatura não pôde ter infini^

r dade fimples , ifto he , femelhante á

de Deos
,
porque todo o attributo naf-

ce da eíTen.cia (como diíTemos hon-
tem) e eftá dentro delia. Ora huma
propriedade infinita pede huma natu-

reza , e huma eíTencia infinita
,

pois

não pode o maior caber no menor

:

' devia logo a creatura ter huma natu-

reza infinita para ter huma proprie-

dade também infinita. Ora para iflo

não havia de fer creatura
; porquanto

fendo feita por outrem , e produzida
de nada , e havendo principio do feu

fer , he certo que tinha carecido da
cxiftencia antecedente; e já fe vé que
a fua natureza he limitada , e tem fim.

Não pôde logo o attributo infinito

' aílentar fobre natureza finita , e limi-

ta-
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tnda ; e aílim nenhuma creatura pode

ter Infinidade Jimples,

Si/v. Vamos agora i Jnjinidade compofla.

Theod, Digo também que he impoíTivel

Infinito aílual , e compofio, O Infinito

ccmpcíto fomente he infinito á força

da multiplicação do finito , v. gr. hu-

ma extensão infinita feria compofta de
infinitos palmos: hum pczo infinito fe-

ria compofto de infinitas onças : hiima

fabedoria infinita compofta de infini-

tos conhecimentos , &c. tudo logo vai

bufcar o numero infinito para delle re-

ceber a infinidade. Por confeginte íe

cu provar que efte numero infiinito he
impoílivel , fca provado que todo o in-

finito compofto , e aélual he impoffivel.

Silv, Mas como provais vós que he
impoíFivel hum numero infinito ?

Theod. Defte modo. Pofto elle numero,
que vós dizeis fer infinito

,
podemos

tirar-lhe huma unidade: difto ninguém
pôde duvidar

;
porquanto fe nós tira-

mos huma unidade de qualquer nume-
ro pequeno, porque o não poderemos
tirar defl^e numero tão grande? Ora
tirada efta unidade , pergunto fe o
refto he numero finito , ou infinito ?

Efcolhei.

Sih.
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Si/v, Digo que já nâo he infinito : ve-

jamos o que daqui fe feguc : que eu
nunca meditei niíto.

'Theod. Pois huma única unidade ha defer-

a diiFerença entre hum numero finito , e

infinito ? Até aqui o numero era infi-

nito; e porque lhe tirámos huma uni-

dade , ficou finito , e limitado ? Logo
tornando a reítituir lhe a unidade que
lhe tirámos , o numero finito , e limi-

tado , fó por lhe darmos huma unidade

inais , ficará infinito ; e aílim d' hum
numero finito, e huma unidade única

refulta hum numero infinito. Parece-

vos iíto verdade ?

Eug, Iflb , amigo Silvio , não cabe na

razão.

Silv, Aífim he : tomemos outro cami-

nho : digo agora que eíTe numero in-

finito, por lhe tirarem huma unidade,

íÚQ deixa de fer infinito, como era d'

antes. Vejamos o que daqui fe íegue.

Theod, Não podeis dizer iflb
,
porque

efl^e numero já fica menor do que era,

porque lhe falta o que tirámos : efta

unidade alguma coufa vale: o numero
com ella fempré vale mais do que fein

ella. Ora fendo efte numero desfalca-

do menor do que era, já tem limite,

e fim.
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c fim. Eu não poflb faz«r idéa de hu-

ma coufa ftmis pequena do que outra

,

fenão pondo telrno na mais pequena

,

e fazendo paíTar a outra além deíTe

termo. Logo fe o numero desfalcado

da unidade he mais pequeno do que

era d' antes , ficou finito , e limita-

do.

Silv. Eu não me entendo com ifto : quer

diga huma coufa
,
quer outra , fempre

encontro hum impoíTivel

!

Theod. E de que vos admirais ? líTo

prova que era impoíTivei a origem
deftes dous abfurdos. Eftes dous im-

poíliveis nafcem de vós dizerdes , que
podia haver hum numero

,
que ad^ual-

mente fofle Infinito: Como o dizer-fe

ifto he hum abfurdô , 'defte abfurdo

,

como de origem , nafcem os outros

;

e para vos livrardes dellés , fó temles

O ineio de dizer
,
que não pôde ha:ver

tal numero que feja infinito.

-Sih. Permitt-í <jue replique , não poitjue

duvide, mas pofrque não enttndo. Se
• fomente sãopoíTivei? números de gran-

deza litnitada , t ifto de %tim numero
infinito 5 he huma quimera , ehum im-
poíTivel; fegucfe que produzindo Deos
o maior numero d^íTes, Deos^nao *po-

dft-

1:



124 Recreação Tilofojica

deria produzir outro numero maior,

Ifto também he abíurdo.

Theod» Dizeis bem , e eítimo a réplica ,

porque ha de dar Juz a Eugénio. Eu
digo ,

que numero infinitamente gran-
de he impojjlvel : e digo juntamente
outra couía, que parece contraria, mas
não o he : Inúmero

,
que vai crejcen"

do infinitamente , he pojjlvel, Eílas

duas propoíiçoes parece que fe contra-

dizem , mas na realidade são concor-

des. Huma coufa he numero infinitas

mente grande ^ outra coufa he nufnero

,

que vai crefcendo infinitamente. Dizer
que o numero he infinitamente gran*
de 5 he dar a infinidade verdadeira á
crcarura ; e iílo não pôde fer: ma» o
dizer que o numero pode ir crefcendo

infinitamente , he dar a Infinidade a
Deos como caufa

,
que o ha de pro- •

duzir. Ora bem fe vé que he coufa

siui diverfa dar a infinidade á creatu-

ra , ou daíla a Deos. Muitos confun-

dem huma coufa com outra , e tem
defculpa, porque sãocoufas delicadas.

Ainda me quero explicar mais ncfte

ponto. Eílas duas propofiçóes : O que
Deos pôde produzir he infinito \ e eí^

toulra : Deos pôde produzir hum infi-»
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fitto\ parecem íynonymas, e sáo mui
differentes: a primeira he verdadeira,

e dcmonílra-fe ; a fegunda he falfa, e

ablurda ; e comtudo a quem nao re-

para ,
parece que huma quer dizer o

mefmo que a cutra.

lEjUg, Repeti-as lá , que quero reparar

bem ncUas»

Theod, I.* O que Deos pôde produzir
be Infinito. 2.* Deos pôde produzir
hum Infinito. A primeira íignitica

, que
Deos não tem limite no fcu poder í a

fegunda fignifica
, que huma creatura

pode fer infinita na ília natureza. Ora
bem fe vê, que ainda que as palavras

parecem as mefmas , o que elias que-

rem dizer he coufa tão diverfa , co-

mo dar a infinidade a Deos, ou dalla

á creatura. De modo , que fazendo ca-

hir o termo infinito fobre zproducçãoy
attribuimos a infinidade á creatura ; e

iílo he abfurdo ; fazendo cahir o ter-

mo infinito fobre o fóde , attribuimos

a infinidade a Deos , c iílo ]]e pura
verdade. Na primeira propofíçao faze-

mos cahir o infinito fobre o poder de
Deos ; na fegunda fobre a prodiícçâS

Ainda ha outra cavilação que evi-

tar. Dizendo que poffivel he hum nu^

lom. VIIL P me^
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mero infinito de creaturas , dizemos
bem

;
porém dizendo , hum numero in-

finito de creaturas he pojjivel , dize-

mos mal ; e parece que tudo he o
mefmo , mas não iie

; porque na pri-

meira propofição o fentido commum
he dar a infinidade a Deos , ifto he,
ao fcu poder , o qual não tem limites

na força de produzir : na fegunda o
fentido commum he dar a infinidade

á crcatura. Tudo vai do fentido que
fe quer dar ás palavras , e lhes he mais
natural , fegundo a commua accepção.

Paífemos a outra couía.

Silv. Paffemos adiante , que ifto faz

quebrar a cabeça.

Tiheod* Tende hum pouco mais de pa*

ciência
,
que ainda me faltão outras

propofiçoes que importa examinar.

JE^ug. Já temos duas : qual he a que fc

íegue ?

PROPOSiqAo III.

líJão pôde confidcrar-fe hum infinito

maior que outro,

Theod, Efta propofição he contra alguns

grandes homens , efpecialmente con-

tra hum
,

que eu venero muito ,
que
ne
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he o^Gravefcncl ; mas eu digo o que
em minha confciencia entendo , os de-

mais façáo o mefmo. Muitos feguem,
que fe pode dar , ou confiderar hum
infinito maior do que outro ; porque
infinito de homens feria menor do
que infinito de mãos, tendo cada ho-
mem duas mãos , e menor ainda que
infinito de dedos , &c. com tudo eu

figo o contrario , porque efta idéa de
menor , neceíTariamente traz comíigo
limite, e falta do reftante ; aífim co-

mo maior traz comíigo exceíTo. Me^
nor ^ fem Jhe faltar nada, he impoíli-

vel oidear-fe; maior ^ femexceflb, he
impoílivei conceber-fe : ora como fe

pode conceber exceflb em huma coufa

,

fem falta da outra ? E como fe pôde
conceber falta fem limite?

líug. líTo he impofíivel
\
porém aquella

razão de fer o infinito de mãos maior
que o de homens, convence-me.

Theod, Não duvido \ c também me
convence a mim , fe fallarmos de nu^

mero \ mas não me convence , fc fal-

larmos de ivfimito. Fallando de nu--

mero
, quem pôde duvidar que o nu-

mero de homens he mais pequeno que

o numero de mãos , tendo cada ho-

P ii xneia
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.,,,ipçm duas ? porque o numero não tem
nada na fua idéa

,
que embarace ifto

de fer maior ^ ou menor
\ porém fat-

iando de infinito , não poílb ajuntar

eftas duas idèas infinito , e menor ,

^,
porque feria o mefmo que ajuntar ef-

^,^^as duas fem termo ^ e com termo: in-

finito quer dizer Jem termo : menor
.quer dizer com termo ^ e falta ^ ou

,
f
com exceíTo da outra parte, que vem
a fer o mefmo : logo nunca podemos

[[ ajuntar na cabeça eíías duas coufas /"»-

finito , e menor.

Sth, Seria logo o infinito de homens,
fe o houveíTe igual ao infinito de mãos

!

Ora bem vedes que iílo he abfurdo.

Theod, Se houveíTe hum infinito de ho-

mens , o infinito de mãos feria maior ,

e não feria maior: feria maior, por-

S[ue
cada homem teria duas mãos : não

eria maior
,
porque ao numero de ho-

rnens não pôde faltar nada ; e por
confeguinte não lhe faltava eíle exceP-

fo ,
que lhe devia levar o infinito de

mãos. Illo he hum grande impofilvel,

. porque involve huma contradicçao ma-
nifefta : involve \\un\ fim ^ e mais hum
não ;

porém aífim deve fer necelTaria-

mente : aitendei-me. De hum impoíTi-

vel
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vcl fegue-fe o que dentro delle ha.

Ora dentro dclle ha coufas, que rcpu-

gnão ; € como he impoíTivel hum nu-

mero infinito de homens , fe o houvef-

ie delle nafcia hum fim , 'e mais hum
vão ^

que juntos fazem a eíTencia do
tal impoííivel. .,,

F^ug, Bafta ; não digais mais ,, porque
agora acabo de entender perfeitamente.

Theod, Por conclusão do que tenho dito:

acerca do infinitamente Grande fó ac-

crefcento, que até aqui fallei do que

he abfolutnmente infinito ;
porem qual-

quer creatura finita , e limitada fe po-

de dizer que he infinitamente grande

rcfpeftivamentc á que for infinitamen-

te pequena ; aííim como Deos he infi-

nitamente grande a refpeito de nós,

que fomos fí«ifos , e limitados.

Silv. E que quer dizer infinitamente pe^

queno ?

Tkeod. He huma matéria de que fe fe-

gue agora tratar, porque delia tratão

os Modernos algumas queítoes úteis
,

c delicadas. Tende hum pouco mais

de paciência.

§. III.
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§. III.

Dos Infinitamente Pequenos,

íV/z;. T T Ejamos eíTas queftòes, já que

V são delicadas, e úteis. Gabo-
vos a paciência.

Theod, AíTim como qualquer quantidade

mulriplicada por numero infinito, fica

infinitamente grande ; aííim qualquer

quantidade repartida , ou dividida por

eíTc mefmo numero infinito , fe acha

infinitamente pequena. Huma onça , ou
vara v. gr. repartida por 4. fica pe-

quena; repartida por 8. fica mais pe-

quena \ repartida por 12. ainda fica

^Tiais pequena
;

porque á proporção

;Que crefce o numero
,
pelo qual fe di-

vide huma quantidade , fica mais pe-

quena depois de dividida. Todos la-

bem iíto : logo fc qualquer quantida-

de fe dividir por hum numero infini-

to , fica ella reduzida a huma peque-

nhez infinita. A doutrina dos infinita-

mente pequenos não deixa de ter mui-
tas utilidades.

Eug, E cora effeito exiftem cíTes infi-

nitamente pequenos ?

Vikod, Eu chamo infinitamente pequen§

I
ai^uil"
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1

aquillo
5
que fempre he menor do que

qualquer quantidade ajjignada. Os
pontos mathematicos , v. gr. ; o princi-

pio , o meio , ou o fim de huma 11-

nJia , são infinitamente pequenos, por-

que fempre sao mais pequenos que
toda a quantidade que fe lhes queira

comparar. Hum inftante de tempo he
infinitamente pequeno, porque fempre
he menor que qualquer quantidade de
tempo, com que fe compare. Ifto fup-

pofto , digo, que os infinitamente pe-

quenos exiílem na realidade ; mas não
exiftem como nós os confideramos pa-

ra lhes chamar infinitamente pequenos.

Nefte fentido fe concilião duas fenten-

ças
,
que parecem oppoftas. Primeira-

mente digo , que exijlem os infinita-

mente pequenos
, porque o principio

de qualquer duração exifte. Nada pô-

de exiftir , tendo antes faltado , íem
principiar a exiftir; o mefmo digo do
fim. Ora o principio da exiftencia , e

o fim são dous iníiantes ; e cada hum
delles he mais pequeno que qualquer
duração, com que fe comparem, por-

que não são fucceffivos : e a razão he

;

porque confiderando-lhcs fuccefsâo , já
a fegunda garte do inftante não he o

prin-
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principio , nem a primeira do outrd

inílante he o rim. O mefmo digo dos
pontos mathematicos, lempre são me-
nores que qualquer extensão; com que
fe comparem.

Mais : hum movei, quando cahe,

fempre fe accelera , de forma que era

cada ponto dcíla qu.éda fempre a fua

velocidade he maior do que era nos

precedentes ; ç menor do que ha de
fer nos. feguintes. Efte augmento de
velocidade ,

que correfponde a cada

ponto de efpaço , ou hc iníiniramente

pequeno , ou tem quantidade certa , e

finita: fe tem quantidade Hnita , e cer-

ta, como o movei não vai aos faltos,

mas vai cahindo fucceííivamente com
hum movimento accelerado , na pri-

meira parte deífe ponto vai mais de
. vagar , e na fegunda mais de preífa ,

c atíim jã eftamos fora da queítão ,

pois fó fallavamos da velocidade
, que

era o excçíTo de hum ponto para o
outro immediato. Por confeguinre de-

vemos dizer que eife ponto he infini-

tamente pequeno , fem fe poder par-

tir \ Q o augmento de velocidade que
lhe çQrrefponde, também infinitamen-

te pçcjucuo.

Com*
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Comtudo accfefcento ,
que os^

infimtamente pequenos nãoexijiem^ co-

mo nós os cênjideramos ,
para lhes cha-

viar infinitamente pequenos \
porque o

principio de qualquer Unha he real-

mente hum ponto, que tem extensão ,

c groíTura 5 como vos provei ha pou-

co tempo
;

pofto que não façamos ta-

lo defla groftura , e olhemos fomente

para o que faz principio, ou fim, ou
meio deíla linha de que fe trata.

Eug. Já faço conceito da fua cxiftencia.

Theod. Agora fegue-fe eílabelecer algu-

mas propoíiçóes mais, que dao luz a

muitos pontos. Mas primeiro quero

advertir huma coufa , com que muitos

fc podem equivocar, e nunca na cau*

tela ha demazia.

Proposição I.

As idéas que fademos do infinitamente

pequeno , e do Nada não são o mefmo.

Prova-fe iílo ;
porque o Nada mul-

tiplicando-o pelo numero infinito , fem-

pre he nada\ e o infinitamente peque-

no, multiplicando-o pelo numero infi-

nito, vem a fer igual á quantidade fí-*

nita. V. gr. hum palmo dividido por

nu-
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numero mil , e depois multiplicado
por numero mil , vem a fer hum pal-

mo
; pois a multiplicação remediou o

que tinha feito a divisão: logo tam-
bém qualquer quantidade finita repar-

tida por hum numero infinito, fica in-

finitamente pequena; e depois multipli-

cada por effe numero infinito , fica ou^
tra vez igual ao que era. Porém o na-
da^ ainda que o multipliquemos por
hum numero infinito , nunca chegará
a fer igual á quantidade pofitiva.

Eug, lílb bem claro he.

Theod. Agora começâo algumas propo-
liçòes

, que parecem paradoxas , e im-
poíliveis , fendo comtudo confiantes,

e certas.

Proposição II.

Não fe dará extensão nenhuma tão pe-

quena y
que fe não pojfa ajfignar

outra mais pequena.

Efta propofição he importantiflima:

. para a demonílrar fe fazem vários ar-

gumentos : eu me valerei dos mais cla-

^ ros. Ponde huma pollegada \ depois

r ajuntai-lhe meia; depois hum quarto;

depois meio quarto , c ide íemprc
pon-
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pondo metade daquella
,
que tínheis

acabado de pôr. Nelle cafo bem ve-

des que fempre fe aífigna extensão

mais pequena que a precedente. Ora
nunca chegareis a extensão tão peque-

na ,
que não poíTais coníiderar metade

delia, ifto he , a parte que fica para

a mão direita , como diveria da que

fica para a mão efquerda ; e deíle mo-
do já conheceis duas metades.

Silv. E não he ilTo contrario ao que

nos diíTeftes, quando failaftes dos áto-

mos, ou particulas indiviíivcis ?

Theod. Não : fe vos lembraíTeis bem,
conhecerieis que cu então bem clara-

mente diftingui partes fyficas ,
que fç

feparão realmente, e gartes mathema-
ticas

,
que fomente le feparão pela

confideração : eu não digo que em
qualquer extensão que fe aflignc pode-

rei com hum canivete feparar iiuma

parte da outra : fomente digo que
com a confideração o poílo fazer, e

affignar huma metade, como diverfa

da outra ; ainda aue na realidade fe

não poíTa feparar fyfícamente delia.

Eug. Bem me lembro que vós então

advertiftes iíTo.

Theod. Outro argumento vos farei, qis

vo
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vos convença. Ponde-vos em pé (am-
- bos vós) , oa fupponhamos que vos

• pondes fobre efta meza , de forte que
os voíTos olhos fiquem na mefma linha

dè nivel com a pedra fuperior da ja-

nella , deforma que a linha vifual vá
bem pelo nivel roçando a dita pedta

:

' nefta poftura fe olhardes para híim

barco
,
que fahe ahi da praia

,
que nos

fica debâíxo da j ancila , etta linha vi-

fual irá muito inclinada para baixo*;

• mas á proporção que o barco fe for

aíFaftando de nós, a linha vifual, com
que o vedes , fe vai levantando paraíi-

ma pouco a pouco.

'Silv, Não ha dúvida í quando elle fe

alonga
, já me não he precifo olhar

para baixo , e feniívélmente vou le-

' vantando a cabeça para o ver, fe que-

ro pôr nelle fixos os olhos.

Theoa, Supponhamos que a fuperficie

de mar he toda direita , fempre pelo

nível, c que vai fempre fempre para

diante ; e que a voífa vifta nunca fe

cança , e qiic vedes fempre o barco,

que não fe tira da fua carreira , fem-
»^' -pre para diante : he certo neíte calo

que a linha vifual fempre ha de ir

continuando a fubir cada vez mais pa-

ra



Tarde quaàragefima nona. 137

ra fima ,
para irdes com a vifta acom-

panhando o barco.

Silv. Não ha dúvida que allim deve

fer ,
pofto que para o fim já ha de ir

fubindo muito pouco.

Theod. Cada vez ha de ir fubindo mais

de vagar , ainda que o barco continue

a fe mover com igual velocidade. Per-

gunto agora : Se chegareis a ver o
barco , roçando a linha vifual pela

verga de pedra
,
que fuppomos fica

perfeitamente ao nivel dos voíTos o-

Ihos?

Silv, Creio que não ,
porque para iíTo

era precifo aue o barco faltaííe para

o ar , e ficalle tão alto , como a mi-

nha cabeça : alias eílando elle fempre
mais baixo do que os meus olhos , ain-

da que lá eíleja mui longe , fempre

Eara o ver me he precifo olhar para

aixo; e por ccnfcguinte a linha vifual

nunca pôde ir a nivel , nem tocar, na

pedra
,
que forma a verga da janella.

Mas a que vem iilo ?

Theod. Agora o direi. EíFa linha vifual

,

que vai dos voíTos olhos até o barcq,
a proporção que elle fe vai alongan-

do , vai fubindo para íima ; e vai fu-

bindo fempre fempre fcm parar, por-

que
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que fuppomos que o barco Tempré fe

vai aífaftando : logo a diftancia que
vai deíTa linha viíual até á verga da
janella cada vez he menor, e menor;
e como nunca a linha ha de chegar á
verga de fima , fegue-fe que temos já
huma diftancia , ou huma extensão

,

que fe vai diminuindo fempre , fem
nunca fer poffivel acabar-fe de todo

,

ou reduzir-fe a nada. Vós não podeis
negar que fempre ha de haver diftan-

cia entre a verga da janella , e a linha

vifual
,

que vai dos voflbs olhos ao
barco.

Sih\ Aííim he, porque nunca poílo ver
o barco tão alto , como a verga da
janella

, por mais que elle fe alongue.
^heod. Vós não podeis negar que á

proporção que o barco fe alonga , a
diftancia da linha vifual á verga da ja-

nella vai fendo mais pequena : logo
temos huma extensão tal, que fempre
fe vai aíUgnando outra, e outra mais
pequena, fem que nunca chegue a def-

apparecer de todo.

Silv, São coufas efl^as que convencem,
e confundem , e não fe lhes pôde re-

fponder, parecendo impoífiveis.

7!heod. Outro argumento íe forma com
os



Tarde quaàragefima nona. 139

os Círculos 5 e Tangentes. Parece-mc
que já vos diíTe que Tangente era hu-

ma linha refta, que tocava em hum fó

ponto , e circumferencia do Circulo,

íem entrar dentro delle.

Ponde agora 5 Eugénio, hum Cir-

culo
5
ponde-lhe em íima huma Tan-

gente , he certo que a Tangente toca

o Circulo num ponto, c íòmente cm
hum ponto , alias o Circulo teria hum
bocado da fua circunferência chato, o
que he falfo. Tocando pois cm hum
ponto fomente , logo depois delle co-

meçâo as duas linhas a feparar-fe; hu-

ma vai fempre direita, e a outra co-

meça a cntortar-fe, e fazer-fe circu-

lar. Ora fupponhamos que por elfe

mefmo ponto de contaílo tirais outro

Circulo maior que o primeiro : efte

Circulo tocará no mefmo ponto a Tan-
gente , c também em hum fó ponto \

e efte fegundo Circulo inclue dentro

em fi o primeiro
,
porque era mais pe-

queno : duvidais difto ?

JE»_g:. Náo
,
porque he evidente o que

dizeis. O menor fica dentro do maior.

Theod. Logo o Circulo grande paíTa por
cnirc a Tangente , e o Circulo peque-

no ^ e por confeguinte a diilancia que
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vai defte Circulo grande até áTangen-
te já não he tão grande, como havia

da Tangente ao Circulo pequeno. Kif-

to não pode haver dúvida. Suppo-
nhamos agora que eu vou formando
mais Circulos

,
que toquem a Tangen-

te no mefmo ponto , e cada vez maio-
, rcs : elles fempre irão incluindo em íl

os precedentes ; e por ccnfeguinte

o eípaço que fica entre os Circulos, e

Tangente cada vez fendo mais peque-
no , e comtudo nunca fe acaba de
todo

5
porque logo depois do pcnto

do contafto para os lados ha de haver
abertura entre o Circulo , e Tangente.

Temos logo diftancia
,
que cada

vez vai fendo mais, e mais pequena,
fem aunca fe extinguir de todo: e co-

mo por toda huma eternidade pode-
mos ir fazendo Circulos maiores , e

maiores , fem nunca haver termo
, que

nos embarace a ir por diante , fegue-

fe que por toda huma eternidade po-
demos ir fazendo a diftancia entre o
Circulo , e Tangente mais e mais pe-

quena, fem que poriíTo haja niinca de
chegar a extinguir-fe.

Eug. São coufas eílas
,
que fazem rir,

porque o entendimento íe vê obriga-

do
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do a conceder huma coufa por mais

que não queira; e o meíino que nos

parece falio, emui falfo, fomos obri-

gados a confeíTar por verdadeiro.

^heod. Ahi vereis numa das utilidades

que trazem eftas queftoes , e vem a

íer j eníinar-nos praricairjente a não dei-

xar governar o íioíTo entendimento

por apparencias, mas a dar paíTos fir-

mes, e feguros por demonítraçao* Eu-
génio, tomai bem fentido niílo. Hu-
ma cotifa para fer , ou não fer , não
depende da noíía cabeça : ella em fi

mefma he , ou não he , fegundo dif-

poz a caufá que a formou > ou a fuâ

mefma natureza pede. A noíTa cabeça

não tem influencia para lhe mudar oS
attributos. Ora parecer-nos huma CoU-

fa bem , ou parecer-nos mal , vai mui-
tas vezes da difpoíição da noíTa cabe-

ça : por iíTo nós mudamos de íenti-

inento â cada paífo , e a cada paíTo

achamos contradicção nos outros
,
que

tem cabeça differentc: logo he pru-
dência fufpender o juizo, quando elle

fe quer governar fomente pelo que
Jhe parece ; convém acoílumallo a
governar-fe por demonftração fegUri^

,

e firme, quando a pôde haver. Vamos
Tom. VIII. Q, a
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Si outra propofiçâo , que fe fegue da
primeira, e que tem lua galantaria.

ProposiçAo IIL

Pode huyna extensão liynitada fupportar
hum movimento eterno em linha reSla

para diante
, fem que nunca fe

acabe ejfa extensão.

\

Sth, Pois como he iíTo ? Pode dar-fe

hum movimento infinito
, que nunca

vença hum efpaço finito!

Theod. Sim , fenhor.

Silv. líTo he contradicçâo manifefta.

movimento mede o cípaço : logo

efte he finito , e fobre finito
, peque-

no , como não o ha de vencer o mo-
vimento infinito , e eterno ! Ora ifto

he o paradoxo mais eílranho que já
mais fe ouvio.

Theod. Attendei mais , e vereis que he
verdade innegavel. Supponhamos que
ao movei fó lhe falta de andar huma
pollegada , e que no primeiro momen-
to anda logo metade deíTe efpaço j no
fegundo metade do que lhe falta ; e

no terceiro fomente metade do que
lhe reíla \ e aífim pelos mais momen-

tos
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tos que fe feguem» Neíle cafo o mo-
vei fempre caminhava para diante

,

pois fempre andava metade do cfpaço

que lhe faltava para chegar ao fim
,

c nunca parava , pois em cada mo-
mento fe avançava \ mas como fomen-
te andava metade do efpaço que lhe

faltava , c nunca todo ^ em cada mo-
mento deixava ainda entre fi, e o fim

alguma parte de efpaço , c por efte

modo andando com efta proporção,
nunca vinha a acabar o elpaço todo.

Verdade he que o movimento cada
vez havia de ir fendo mais tardio , e

vagarofo ; porém fempre era movi-
mento. E como nunca o movei para-

va , e por outra parte nunca chegava
ao fim, temos a confequencia

, que eu

dizia , de poder o movimento fer in-

finito , ifto he ) eterno , e nunca ven-
cer o efpaço finito j e limitado.

Eug. E também fica provada outra pro*

pofiçâo que dizieis da Extensão*

Theod. Tendo provado que nunca a

extensão fera tão pequena
,
que rúo

fe poíTa aíFignaf outra mais pequena,
nunca o efpaço

,
que refta a eíTe mo-

vei 5 fera tão pequeno
, que não 1«

poíTa affignar outro mai^ pequeno , c

(i.ii af-
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afllm fcmpre elle vai para diante cm
linha reéla , e comtudo nunca chega

ao fim*

Eug. De hum a coufa fe feguc a outra

neceíTaiiamente.

Theod* Ifto mefrao fe volta de diíFeren-

tes modos , e prova paradoxos
,
que

parecem differentes. Ahi vos digo hum.
Em huma balança fupponhamos que
falta hum meio grão para ajuftar certo

o pezo : digo agora : poderemos ir

lançando fempre mais , e mais pezo
na balança fem nunca parar ; mas de
forma que cm vinte milhões de fecu-

los não chegue o pezo á conta jufta.

Bug, E como fazeis eíTa conta?

Theod. Em eu lançando fempre fó me-
tade do que me falta para ajuílar o
pezo , fe verifica que fempre falta al-

guma coufa , e comtudo fempre fe

accrefcenta o pezo. Do mefmo modo
fe eu diíTer que pode hum alfinete it

fempre furando huma folha de papel

bem delgada , e continuar por duzen*

tos annos fempre a furar mais , e mais ,

fem nunca a furar de todo
, que di-

reis vós ?

Eug. Agora rir-me-hei da appãrenfe

falfidadej mas temerei fcr convencido

. \? do
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do meftno modo que me aconteceo

nos paradoxos paílados.

Silv. Ha de fer a mefma demonftrajão

pouco mais , ou menos.

Tkeod, Dizeis bem : a folha de papel

,

por mais delgada que feja , íempre

tem alguma groíTura. Supponliamos

agora que o alfinete no primeiro mo-
mento atraveíTa metade da groíTura

:

depois no fegundo fomente fura me-
tade da que rcfta , e no terceiro me-
tade da que refta , e aílim do mefmo
modo por todos os outros tempos.

Nefte cafo fempre o alfinete vai fu-

rando para diante , e fempre deixa

que furar.

Silv, Mas fupponhamos que no primei-

ro momento fura metade ; e porque
não furará no fegundo a outra meta-

de ? e eftá acabada toda a grande diffi-

culdade de furar huma folha de papel.

Theod, Amigo Silvio, ninguém vos diz

que a folha de papel fe não pôde fu-

rar de todo , que para iflb era precifo

fer tonto. O que vos dizem he
,
que

pôde ir-fe furando de maneira
,
que

lem fe furar de todo , comtudo fem-
pre fc vá furando mais , e mais , fem
nunca parar, nem acabar,

Silv.
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Silv, Agora me tiraftcs a difficuldade.

Theod, Ainda temos mais paradoxos

,

que vos direi para alargar a çapacida*

de do entendimento
,
que com elles fe

dilata , ç vai perdendo o acanhamen-
to que tem de não crer o que nunca

lhe veio á imaginação, que he defeito

grande.

Eug. E que paradoxos são eíles ?

Theod. Pode huma coufa ir crefcendo

fetnpre , e outra ir fempre diminuin-

do 5 fem que nunca fe venhâo a igua-

lar : V. gr. huma linha
,

que dif-

te da outra a groíTura de hum alfine-

te, pôde vir defcendo fempre por eC-

paço de dez milhôçs de feculos , e a

outra ir fempre fubindo , fem que hu*

ma venha a emparelhar com a outra,

Deixâi-me fazer-vos huma figura cm
qualquer papel.

Ponhamos huma linha horizon-

tal , e de huma fua extremidade tire-

mos outra linha direita , mas incli-

nada ; eíta linha pode confidcrar-fe

fixa nefta extremidade , ç que na

outra vai fubindo para fima , fazendo

fempre o angulo menor do que era;

mas com a cautela já mencionada de

nunca andar feaão metade do efp^ço
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que lhe rcíla. Neíle caio o angulo re-

dtilineo vai íempre, fempre diminuin-

do. Ora fupponhamos que do ponto
do angulo tiramos huma linha cir-

cular , efta linha fempre paíTará em
parte por ííma da linha refta

\
por-

que como o circulo não tem parte

chata na fua circunferência , forçofa-

mente ha de a linha redla cortar par-

te do circulo ; e iílo que digo deíle

circulo , digo de todos
,
porque he im-

poíRvel que a linha circular fe ajufte

com a redla ; e não ajudando fempre

a rcíla
,

que a toca no ponto do
contaélo , fe quizer defviar-fe para bai-

xo da Tangente , ha de entrar por
dentro do circulo , e por confeguinte

a circular ha de paíTar por entre a re-

(íla , e a Tangente.
Iílo poílo , fe dentro deftc circulo

ficar outro mais pequeno
, que toque

a Tangente no mefmo ponto , ha de
paíTar mais abaixo do circulo grande

;

e por confeguinte a diftancia que vai

entre íi , e a Tangente he maior á

proporção que os circulos são mais
pequenos; ecomo poíTo ir fazendo os

circulos mais, e mais pequenos infini-

tamente, poíTo ir augmentando aaber-

tU'
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^ tura da Tangente cem a circular infí-.

- nitamente. Agora fe faz a demonílra-

-;b Alinha redta pode ir fubindo infi-

r nitanienie fem parar , nem tocar a
. Tangente.

As linhas circulares podem ir bai»

- xando infinitamente , fem fe reduzi-

- rem g nada?

Com tudo fempre qualquer linha

circular paiTará mais perto da Tan-
gente do que a reíla

, pois que he
certo que eíta reéla , tocando todo« os
círculos no mefmo ponto , e vindo a-

baixo da Tangente , corta , e entra

. por todos os círculos,

:nn!; ; ^JliOgo a circular abaixando fem*

prèj e a reíla fubindo fempre, nunca
chegará a circular a paíTar pela redla

no ponto immediato ao do contaílo.

Em termos geométricos fc diz em
QMatrp palavras, ( i

)

Bug.
(1) o Angulo re^ilineo da Tangente com 3

f<?caiite pôde disninuir infinitamente .- o Angulo rnix-

Xo da circular com a Tangente pôde augmentar-fe

infinitaqiente : e comludo todo o Angulo reílilineo

]ie maior quq todo o Angulo mixto ; pois cjua a re*»

^a não podendo tocar ^ circular , fenão em hum
ponto I íe ^ toca mais do que em hum ponto > a cor-»

ta , e por iíTo entra dentro do circulo , e paíT* a
circular gof çnçrç çlje , ç 9 Tangente,



Tarde quadrageftma nona, 249

Eug, Que importa que a voíla expli-

cação feja em quatro, ou em oito pa-

lavras : o cafo eítá que eu a com pre-

benda, que com iíTo me contento.

Theod. Por conclusão, Eugénio, (que
não quero fatigar mais a voíTa cabe-

ça) o que fe diz dos infinitamente

pequenos , abre a porta para muitas

doutrinas verdadeiras
,
porque nos faz

alargar muito as noíTas idéas
;

porém
não encontra o que fica dito do infi-

nito abfoluto. Tudo vai a bater na

nofla confideração , a qual he mais

fubtil do que fe imaginava
,
para con-

íiderar numa coufa infinitas , augmen-
tando o feu numero, á proporção que
diminue a fua quantidade , e valor.

Não que a noíTa imaginação poífa

chegar a confiderar coufas infinitas ;

mas porque não fe pode aífignar nu-

mero tão grande , nem valor tão di-

minuto, que não teinhamos adlividade

para augmentar huma unidade a eíTc

numero , e diminuir hum gráo deífe

valor : por iíTo dizemos
,
que podemos

augmentar , e diminuir infinitamente;

mas nunca chegaremos a fazer aiigmen-

to, ou diminuição infinita.

Sílv. Bafta já de infinito, que me doe a

cabeça, §. IV*
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§. IV.

CONCLTJSAO DA OnTOLOGIA,

Sobre o Efpaço ^ Tempo ^ e Movimento.

Silv, jT? Quando haveis de tratar do
XL Efpaço, queahi ha muito que

dizer?

Theod, Huma grande queftão era fe

todo o efpaço eftava cheio de maté-

ria , como queria Defcartcs , ou fe

pode eftar vafio. Nós na Aftronomia

tratámos ifto , e moftrámos que os

corpos celeíles fe moviao pelo vácuo

,

e que era impoffivel hum movimento
conílante pelo efpaço cheio de ma-

j teria.

£tig. Bem me lembro.

tS/Vz;. Além diílb , a queftão grande
- he

,
que natureza tem o efpaço em íi

,

prefcindindo de íer cheio, ou vaíio.

Theod, Defde Den^ocrito , Epicuro , c

outros , Gaffendo , Dcfcarres , e Lo-
ckio , Newton , e Lcibnitz tratarão

diíTo y c com calor, fem já mais fe

ajuftarem; e eu tenho vontade de rir,

quando vejo homens ferios difputar

fobre efta matéria , como também fo-

brc
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bre a Natureza do Tempo , e do Mo*
vimento , iúo fe contentando huns com
a explicação dos outros , e ficando

depois das definições , e explicações

,

e argumentos de parte a parte pcior

do que eílavão antes. Acho graça , e

agudeza a Santo Agoílinho , fallando

da Natureza do Tempo
, que diz aífim :

Se não me perguntão
, fei que coufa he

o Tempo
y fe mo perguntão , não feu

Eug, Pois não fabem todos , e qual-

quer homem da plebe , o que he Ef-

paço. Tempo, e Movimento?
Theod, Todos o fabem , excepto os que

querem faber o que he. Sabeis vós o
?ue me parecem eftes grandes Filofo-

òs (perdoe-me a fua reputação bem
merecida) parccem-fe cotu o Pião fi-

dalgo de Moliers
,
que tinha por ob-

jeílo digno de tomar meftre , e dar

liçòes com grande canfaço , e fatisfa-

ção bem vaidofa faber o que era hum
Ay e como fe pronunciava hum -R , e

outras coufas aíTim. Ha coufas
, que

todos fabem o que he ; mas quando
fe começa a querer difcorrer para as

ex-

(i) Lib, 2. ConfeíC 14. Si ntmo 4x me quécrat ^

fuê : fi ^luertnti vclim explifare , nefeh*
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- explicar, ficáo inintelligiveis. Se hum
• bom anatómico , e fyfico quizeíTe en-

' finar hum feu filho a deícer huma cf-

cada fem cahir
,

pelas regras do cen-

tro da gravidade , e mecanifmo dos
nervos , e mufculos , em quarenta an-

nos não poderia o rapaz defcer hum
degráo ; e todos os da plebe correm

,

e laltão , fem ter nem o penfamento
de querer indagar como podem cor-

rer, e faltar^ explicando-o fyficamen-

te.

Eug, Niíío concordo eu pelas luzc^

que vós me tendes dado.

Theod, Pois , amigo Eugénio , acho def-

í propofito quebrar-vos a cabeça para
- ^íàberdes menos do que fabeis : eu con-

I feíTo que depois de ler o que eíTes

- Jenhores dizem , fico peior do que ef-

tâva
,
porque fico fem faber mover

• hum pé , nem hum dedo , nem fei que
coufa he o efpaço que hei de occupar

! fe me mover , nem aue coufa he eífe

tempo que hei de gaitar no movimen-
to.

Si/v, E fem nada diíTo ides paíTear,

que eu também , fem faber nada difib ,

vou vifitar os meus doentes : a Deos.

Eu^' E que trataremos agora ?
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Theod. Segue-fc agora a Pneumatolo-

gia,

Eug» Não entendo eíTa palavra.

Theod. Não vos admireis
,
que lie tira-

da do Grego , e quer dizer fciencia

do Efpirito , e devemos tratar da al-

ma, ií também de Deos.

Eug. Pois iffo não pertence á Theo-
logia ?

Theod. A Metafyíica tem huma parte,

que trata da alma
,
que chamao Pjyco-

logia ; e outra
,
que trata de Deos,

fervindo-fe fomente da luz da razão,

-e por iílo efta parte fe chama Theolo-

gia Natural
y

p-ara diíFerença da outra

Thcologia
, que fe eftriba nas Santas

Efcrituras 5 e Padres, e Concilies, &c.
Eug, Com gofto vos ouvirei neftas ma-

térias
, porque ouço fallar nellas mui-

ta gente, que nao tiverão eftudos Ec-
cleíiafticos.

V^Á^eod, Hoje em tudo fe falia , c com
defdcm , de tudo o que até aqui fc

dizia
; porque até neftas matérias a

novidade agrada. Quanto á alma mui-
tas quellões ha , em que podemos dif-

putar com Silvio, porque ora fomos
do mefmo , ora de contrario parecer;

noutros pontos porém
, que tocão com

a
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a Religião , como são a fua Immor»
talidade ^ a fua EJpiritualidade ^ &c,
pouca graça tem difputallas com Sil*»

vio
,
porque elle como bom Catholi-

co , terá por ocioíidade provar o que
elle crê , e de que por modo nenhum
duvida \ mas a voíTa inftrucção pede
que poiTais ouvir fem perigo fallar

aos Ímpios , e refutallos com nervo;
c para iíTo agora tratarei da alma fo-

mente os pontos
5
que não jogão com

• a Religião , nos quaes eu , e Silvio

podemos guerrear amigavelmente ; e

quanto aos mais pontos da Alma , cde
Deos, lembrava-me hum meio de vos

inílruir , c ao mefmo tempo recrear

,

que he o meu fyftema ha muito tem-

po a voílb reípeito.

£//g-. E como fareis iíío ?

Theod, Eu em quanto eftivc em Fran-

ça , tive mil difputas com toda a cafta

de ímpios, que comigo fc entretinhão,

forcejando cada qual da fua parte a
fuftencar a fua fentença : depois que o
calor da difputa ceifava , tive a lem-

brança de eícrever a difputa, c tenho

ainda eíTes cadernos , em que vos po-

deis inftruir, Dei-lhc por titulo Har*
monia da Razão y e Religião

,
porque

me
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me propuz neíTa obra moílrar a effes

fcnhores que o que nós cremos , não

sáo coufas contrarias á razão , ainda

que muitas vezes fejão fobre ella. Ahi
tratarei muitas queftões da alma , e

ahi vereis a fua Espiritualidade , a fua

Simplicidade , e a fua Immortalidade
,

c tudo o mais , que toca á Religião;

mas principalmente iobre as perfei-

ções de Deos
,
que pela luz da razão

podemos conhecer. Eu vos mandarei
cfles cadernos , e nos paíTeios me di-

reis o que vos tem parecido. E do
mefmo modo poíTo dar-vos a inftruc-

ção fobre a ultima parte da Filofofia

,

que he a Filofofia Moral , ou fobre

os coftumcs
;
porque na obra que pu-

bliquei com o Titulo de Feliz Inde-

pendente vos dou huma Ethica com-
pleta , com todos os diélames , e má-
ximas disfarçadamente praticadas no
enredo deíTe Poema.

hug. Eftimo faber iífo para me inftruir

com fuavidade , e goílo ; e voa agra-

deço o favor, e o confelho.

TAR-
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TARDE L.
Da noíTa Alma , e fuás Perfeições.

§. I.

Da Natureza da Alma.

-E//^. TVTA6 me lembra, Theodofio,

1^ que eu já mais fuípiraífe^
pela volía inftruGção com

mais anila 5 e ao mefmo tempo com
mais temor, do que eíla tarde.

Theod, Em que fe fundão aíFeélos tão
d ifferentes ?

Eug, Fundão-fe em que a liiateria in-

tereíTa muito mais do que tudo quan-
to na Fylica me eníinaftes , e ifto me
caufa o defejo ; mas como os fenti-

dos , e experiências me não podem
dar algum Ibccorro, temo que eu cof-

tumado a andar com eftes dous bor-

dões, vendo-me fem elles, efmoreça,
e tropece.

Theod. Também podemos tirar algum
foccorro dos fentidos , e da experiên-

cia, pofto que por modo mais imper-

feito. Ahi vem Silvio , que vem alvo-

- rojâdor Silv.
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Sih» Com razão ;
porque hoje havendo

de tratar da voíTa alma , coino difief-

tes , vejo que haveis de largar efld

apoio da matéria , e voar fem arrimo*

T^hccd. Ide perguntando , Silvio
,
que

algum buícaremo?.

Síh. Delejo íaber em primeiro lugar

o que me dizeis da natureza da noíía

alnia.

T/:eod, Que he efpi ritual ^ e immortal
sao pcntos de grande importância ; e

que cu vos moftrarei tratados larga-

mente numas difputas , que tive cui-

dado de efcrever m Harmonia da Ra-
zão , e Religião ^ cnde trato eíTes dou3
pontos centra os Incrédulos , ou Fi-

JoJofos da iroda : para não tratar os

meftros pontos em dous lugares diíFe-

renies , cu vos remeti o para eíTe lu-

gar, &c. ( I )
^

líug. Como Silvio concorda comvofcd
,

e eu com ambos por ler Catholico

,

pouca graça tem a difputa , ou diííer-

taçao lebre eíles pontos : vcilos-hei

diíputadcs com os Incrédulos.

Theod, Rcfpondendo pois ao que Sil-

vio m.e pergunta , digo j que depois
que os homens aíTentdrão comCgo

,

Tom. VIII. R que

CO Theoíog. Natur.
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que lhes eftava mal dizerem que não
íabião , entrarão na idéa de refponder

a tudo 5 a torto e a direito ; c pouco
fe embaraçarão que foíTe, ou não ver-

dade o que eníinavão : contcntavao-fe

com que foíTe huma refpoíla
,
que com

o ar brilhante da novidade fatisfizeíTe

a opinião que delles tinhâo de que
fabião tudo* Neíta matéria da noíTa

alma forao os feus deli rios mais fa-

mofos j porque fendo eíla região mui
efcura , e a anfia de caminhar mui
grande, erão infalliveis as quedas.

Silv. Pois fe hum Filofofo , que faz

proíifsão de o fer , não for aííouto

para inveftigar coufas efcuras , nenhu-
ma diíFerença haverá 'delle ao vulgo

,

que não precifa de meftre para o que
he claro. A noíla obrigação he de ef-

quadrinhar o que o vulgo não fabc.

Thevd. Também he de calar, em quan-
to nós o não foubermos

, para que
não fucceda enganar os ignorantes , e

fer matéria de rifo para os que forem
fen fatos , como agora o são elfes gran-

des homens da antiguidade
, que fen-

do na verdade homens muito gran-

des, na matéria da alma dilTerão gran*

des defpropolitos.

Eug.
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Eug. Ide-inos dizendo , <]ue fervirá iílb

de inílrucção , ou de recreaçãoi

Theod. Seja. Platão dizia que • a noíTa

alma era huma porção da alma dd
mundo , allim como o noflb corpo era

huma porção de toda eíla maíla do
Univerio. Todo efte globo Terráqueo

( dizia elle ) que era hum como ani-

mal ,
que conííava de fcu corpo feníl-

vel , e de huma alma
,

que íe repar-

tia por todos os corpos animados. Di-

zia mais
,
que fe eílas almas , em quan-

to ellavão no corpo dos homens , vi-

vião bem , depois da morte voavao
para os aílros , onde levavao bella

' vida; mas que fe tinhao vivido vicio-

famente , então na fegunda vinda ao
mundo erao mandadas para corpos de
mulheres ; e fe nem ahi viviao bem^
a terceira vinda era para corpos de
brutos: com que, meus amigos, tal-

vez que ainda venhamos a íer Senho-
ras , ou talvez cava lios.

Eug. Bom fercá fe o não forrros da Pot-

ra. Mas eu fempre tive Platão por
hum grande homem ; mas admiro-me
que dincfie femclhante coufa,

Theod. Não falta quem amplifique efte

penfamenio por modo de zombaria,
R ii e
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e diz que o mundo tem tudo o que
lia n'um animal. Porque tem a ref-

piraçáo alterna , fuave , e continua,

que fe conhece nas marés ; e além
diiío os ventos são a fua toffe , ou
refpi ração violenta : tem na fua fuper-

ficie arvores, e hervas , como os ani-

maes tem pellos , e cabellos, que nei-

la creícem como canas , e são vegetá-

veis : tem fuás convulsões de quando
em quando, que são os terremotos;

tem fuás veias, e artérias, que são os

internos aqueduélos da agua ; e os

rios , e fontes ; são o fangue deíTe

grande animal : tem. o feu calor in-

terno , com que eílá cozendo , e for-

mando os metaes , e pedras
,
que pou-

co a pouco nas fuás entranhas fe vão
formando : c aíum como os animaes
grandes fuílentão em fuás íuperficies

bicharia, e infectos
, que delia, c nel-

la fe fuftentão , aííim o mundo tem
muitos animaes , a quem fuítenta á

fua cufla na fua pelle , e entre os ar-

voredos
, que sao o feu pello , com

que fe orna. Eu não fei fe Platão re-

fieftio em todas cíías miúdas circun-

ftancias de femelhança ; mas a querer

brincar com o entendimento , tu-

do
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r

do ifto fe pode dizer em feu abo-

no.

Silv. Porem Platão não queria zombar
,

fallava Ibriamente
,

por iílb eu nunca

legui Piarão ; Ariítoteles fim ; iíTo fim

até á morte : dizei vós o que quizer-

des.

lEug. Fazeis bem em o querer á voíTa

cabeceira
,
quando morrerdes

,
para

vos acudir neíía paflagem : continuai,

Theodofio.
Theod. Pythagoras , e Euri pedes davão

ásnoíTas almas origem mais nobre,

porque dizião que erão humas faifcas

da Divindade íahidas do Ceo.

Eug, Ilío lá coníola.

Theod, Não vos dclvaneçais muito com
iflb, porque também concedia a mef-

ma honra de Genealogia tão nobre ás

bellas , € toda a caíta de animaes , e

inleílos 5 ainda os mais vis ; com que
fabci que nelTa opinião tendes paren-

tes em gráo mui chegados neffas eftri-

barias , e brenhas.

Eug, Cedo de tamanha honra.

Theod, Ora quero-vos confolar com a

fentença deOrigencs, que fendo gran-

de homem nas fciencias Divinas , e

Theologia, feguia aqui huma extrava-

gau-
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gancia , e era
, que as almas dos ho-

mens erão muito mais antigas do que
o mundo ; e que em caftigo dos cri-

mes, que entáo fizerao , foráo fenten-

ceadas a viv er encarceradas nos no&
' íòs corpos. E fe iílo foíTe aíTim

,
gran-

de fervido nos fazia quem nos mataf-

fe , para nos livrar mais cedo deíTe

cárcere ; e os malfeitores devião fer

çom muito cuidado confervados nefte

mundo
,

para ferem por mais tempo
encarcerados.

Silv. Eu queria neíTe cafo fer reputado

por homem peíTimo
,
para me deixarem

viver.

Theod. Tertulliano , também homem
muito douto , dizia outra coufa mui
galante

\
porque aííentava que a noíTa

. alma era parte da alma de noíTos pais,

• ou de noílas mais ; e que aíhm como
delles trouxemos o corpo , com que
nafcemos , também a alma era filha

- das fuás almas. Bem pouco reparava

Tertulliano que a noíla alma he íim-

pliciílima 5 e incapaz de divisão , o
, que ea vos moítrarei , Eugénio , a feii

tempo.

Silv. Sempre merecem refpeito eíTes

-,iíiomens pela fua antiguidade.

Theçã^
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Theod, E TerniUiano , e Origenes pe-

las fuás grandes letras nas matérias

Dogmáticas ; mas erao homens , e pa-

garão o tributo gerai de todos
,
que

he o da ignorância em alguma maté-

ria.

Silv, Bem fei : bem fei : fomente os

Modernos não o pagão.

Theod, Pagão feguramente , e com li-

beralidade. Ahi tendes vós o grande
Leibnitz Moderno , e o feu grande
commentador o Wolíio

,
que fobre a ori-

gem da alma dizem coufa mui galan-

te. Dizem que todas quantas almas

tem havido , ha , e ha de haver até

ao fim do mundo , forão creadas por

Deos no principio delle , e cada qual

delias unida a certa porção de maté-

ria
,
que lhe fervia de corpo ; mas

tão pequeno tudo iílb
,
que cabia no

ventre de Eva , e que depois pelos

tempos fucceíFivamentc fe forão defen-

volvendo eíTes embriões minimos ; e

que quando fe defenvolvião de modo
que pudeííem fazer as fuás funções vi-

taes , he que fe contava a vida do
homem ; mas que todos verdadeira-

mente tinhão certa vida efcura defde

o principio do mundo ^ e que nefte ef-
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' tado
5
que elle ch?ima de Preextjleft"

cia ^ as almas tinhao 1'eus conhecimen-
TOS muito eícuros.

Eug, Ora baila de ouvir extrsivagan-

cias : dizei-me vós o que eu devo crer

neífa matéria.

Theod, Deveis aíTentar, que Deos cria

as almas humanas
,
quando o feto ma-

terno eftá dilpollo para os movimen-
tos vitaes : porque aíTim como as nof-

fas almas pela morte fe feparáo do
corpo toda a vez que elle nao pode
ter os movimentos vitaes ; aílim Deos
a não ha de crear , e infundir nelle »

fenao quando o embrião eíliver dif-

poílo para elles.

Silv. lííb fera lá aos quarenta dias de-

pois da conceição , ou da primeira

liberdade dos orgaos do fero , fegun-

do vários Authores.

TheocL Meu amigo , náo creais em fo-

nhos : e quem dilTe iíío a eíTes Au^
thores ? elTe ponto he daquclles ,

que

nenhum homem fezudo decide, porque
ninguém pôde faber iíTo

,
quando não

ha experiência, nem argumento, ain-

da que o vamos bufcar aos ovíparos\

porque nem nelles fe pode difcernir

qual he q tempo , ei» cjuç ft.diga,

quQ
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que o animal vive ; e talvez que feja

logo da primeira incubação da galli-

nha j mas como eíTe cífeito pede certo

gráo de calor para defenvolver os or-

fãos fummamente embrulhados, quem
a de difcernir que gráo de calor he

cíTe ? E fe quizcrem dizer que ainda

antes da incubação da gallinha , logo

defde a fecundação do galo começa o
pinto a viver, quem o ha de conven-

cer de falfidade ? Amigo , deixemos

eíTe ponto, em que fe não fabe nada.

PaíTemos adiante.

Eug. líTo he o mais prudente : vamo»
adiante.

§. II.

Se ha dherfidade de Natureza mais',

ou menos perfeita nas nojfas almas.

Silv. T^ Eixados pois por agora eíTes

JL/ pontos
,

que jogão com a

Theologia Natural , vamos a outros,

gue tem foluçao mais livre. Dizei-me

le aíTim como ha nos noíTos corpos

orgânicos mais , ou menos perfeição

natural , fe também nas almas haveri

cila diíFercnça ?
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£ug* Havendo tanta diíFercnça entre

hum homem de juizo , e outro que o
não tem ; e da mefuia forma entre

hum homem bom , e outro de huma
alina damnada , creio cu que pouca
trabalho terá Th'eodofio em decidir,

e em provar as fuás decisões,

Theod. Não me parece que concorda-
r-ei comvofco, meu amigo: e também
para iíTo a experiência me ha de go-
vernar. Nós bem fabemos que a noífa

alma eftá tão unida com o corpo
,
que

depende delle para todas as fuás fen-

íaçoes 5 e operações ; bem como o
cavalleiro depende do feu cavallo pa-

ra todos os movimentos que haja de
fazer ; com hum cavallo rebelião , e

manholb , o cavalleiro tem muito mais

ç

'

' idi-fficuldade em fasfer os feus mowi-^

.mentos concertados ^ c com hum ca-

vallo manfo , e bem eníinado , natu-t

ralmente o cavalleiro marcha com
fezudeza ; affim he a noífa alma com
o corpo : fe o corpo tem os órgãos

Ixem difpoftos , e efpiritos animaes

fcem regulados , a alma com facildda--

de obra bem ; e pelo contrario fente

grandes difficuldades niílb , fe os or--

gãos do corpo eftão mal difpoftos.
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Silv. Se ifíb he aíTim , lá vai a liber-

dade
,
porque eu não creio que eíla

coníifta nos órgãos do corpo, mas fim

na faculdade da alma. Vede , Theo-
dofio 5 não deis armas aos inimigbs

da Religião.

Eug. Eu eftava com a mefma dificul-

dade no penfamento ; e vós, Silvio,

me poupaftes o trabalho de a propor,

Theod, Não tenhais íbfto ,
que he pon-

to , cm que tenho meditado muito , e

nenhuma ofFenfa fe faz á liberdade;

porque quando a defordem dos ór-

gãos do corpo he tão forte
,

que a

alma não a pode corrigir , tira-fe a

liberdade , como fuccede nos dou-

dos , bêbados , e nos movimentos pri-

meiros , &c. então a alma não pôde
ter mão no corpo defordenado , bem
como o cavalleiro não pôde fenho-

rcar-fe do feu cavallo
,

quando elle

he falfo , e velhaco ; mas quando a

defordem não he tanta, que tire toda

a força da alma , e fomente lhe difi-

culte o vencimento , então não tira a

liberdade, antes occaliona o mereci-

mento,

J^ug, A comparação do cavalleiro me
cufm^ muito ^ e com clareza.

Theod.
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Theod, Eu quero que vós difcorrals por

vós mefmos , e eu ÍÓmente apontarei

o caminho , e vereis que muitas cou-

fas
5
que nós até aqui attribuiamos ás

almas , nao fe devem atrribuir fenâo

ao corpo. Ora dlzei-me : Vós, Silvio,

. depois de jantar largamente , cftaia

. tão prompto para diícorrer em pon-
tos delicados , como pela manha ? v.

gr. em ajuítar contas , e fazer outras

coufas femelhantes ?

Silv* líTo nao : e tenho oblervado que

em bebendo leite , ou comendo com
mais abundância , tenho o juizo mais

obrufo ; e fomente depois de acabado

o cozimento he que me acho com a

cabeça defafogada ; e fempre pela ma-
nha em jejum eftou mais capaz de
difcorrcr , do que de tarde ; e a ex-

periência conftante he que depois de
jantar ninguém quer applicaçao gran-

de , V. gr. fazer cálculos delicados , &c.
Theod, O memo digo

,
quando aperta

o fomno
,
que então quaíi que não

atinamos com couía alguma ; ou quan-

do a bebida mais larga nos faz fubir

fumos ao cérebro.

Eug. líTo he fem dúvida.

Theod. Pergunto agora , fe a alma dor-

me *
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fne , ou come , ou bebe ? certamxrnte

me direis que ter o eftomago mais
,

. ou menos cheio , nada faz á alma; el-

) la fempre he a meíma , e não tem

melhor efpecie em hum dia , do que
- nos outros ; nem he diíterente pela

manhã , do que he de tarde. A di-

geílão do eftomago faz que os órgãos

do cérebro eílejáo mais defembaraça-

dos , e por confeguinte a alma mais

íenhora dos movimentos do corpo : e

aííim pela manha não he a alm.a de

melhor , ou menor qualidade, fó lim

cftão os órgãos do cérebro mais defoc-

cupados.

'Eug, E que me dizeis, Silvio , áquel-

les argumentos ?

Silv. A Medicina dá muitas armas a

Theodofio
,
porque todas as moleftias

de cabeça perrurbão , ou impedem ,

ou diminuem a aílividade do enten-

dimento. N()s temos a' experiência
,

que as moleftias de cabeça fazem mui-

tas vezes variar coníideravelmente o
entendimento, e capacidade de difcor-

rer : peíToas ha
,
que depois de huma

maligna ficarão menos ajuizadas ;
peí^

foas , que com hum grande golpe de
cabeça ficarão mentecatos.
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Eug. E Theodoíio me contou já de
hum Defembargador aíTás rude cm ra-

paz , mas muito hábil depois, porque
levou com huma enchadana cabeça j c

eu lei quem he.

TheocL Mas d'ahi formo o argumento:
" Nem a enchada deo na alma , nem a

maligna trabalhou nella , e fomente
os órgãos do corpo tem mudança ou
para melhor, ou parapeior: logo eíTa

diíFerença que temos na aélividade de
difcorrer , ainda que na alma efteja a

inielligencia , e o difcurfo , depende,
e procede da boa , ou má difpofiçao

dos órgãos do cérebro ; aílim como a
. differenç^ que nós vemos muitas vezes

em dous cavalleiros, procede não da
fua deftreza , mas da qualidade dos
cavallos que lhe derao.

Eug, Nem cabe na boa razão dizer

que até aos fete annos a alma he dif-

ferente na habilidade , do que depois

dclles ; e que as doenças, a comida,
a bebida , o fomno , a idade , e dez

mil coufas ,
que não podem tocar na

alma , facão que ella mude de perfei-

jóes ; aílim como vemos que muda a

cara , ou a faude do corpo. Que me
dizeis , Silvio ?

Sih.
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Sth, O que quizerdes: digo qiieTheo-
dofio quer tirar da alma o que fem-

pre lhe pertenceo para o dar ao coi>-

po. Ora dizei-me : E também dareis

ao corpo os crimes , e as virtudes,

que até aqui fempre fe attribuiriSo á

alma ? Quem dá ao corpo os louvo-

res 5 OU vitupérios do entendimento

,

que he potencia da alma , bem pode
fcm efcrupulo dar-lhe os louvores , ou
vitupérios da liberdade, que todos até

aqui concederão á vontade , outra po-

tencia da alma ; e íe dizeis ifto , Já

vai a Religião , e a Fé , c tudo quan-

to até aqui nos eníinárâo acerca dos

bons coftumes.

T.ug. O' meu Theodofio , tehie cuida-

do cm não me enfmar coufa alguma

,

que deslize da minha Religião, nem
num ápice.

Theod, Vós já podieis eftar coftumado

a não ter medo de Fantafmas , com
que Silvio vos quer atarantar. Che-
gai-vos bem de perto , e apalpai eíTes

grandes monftros de erros , e hereíias

,

com que Silvio fe cfpanta , e vereis

que tudo era imaginajao : mas vamos
ao ponto.

£ug. Vamos , e dizei fe também nfa

Yon-
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vontade tem algum domínio osorgaoii

do corpo.

Theod. Nós havemos de dillinguir em
nós as Paixões , e as Acções livres.

Eu chamo Paixão áquella propensão
,

que fentimos em nós para eíla , ou
aquella ac^^ão , antes que a vontade
delibere , e refolutamente diga que

fim 5 ou não : e chamo Acção livre

áquella relblu^^ao
, que a alma tovn2L

depois de confiderar , e reíolver com
domínio., efenhorio, e alvedrio. Aqui
he que eílá a liberdade

;
porque aquel-

las ac^óes
,
que nós fazemos repenti-

namente , ou cegos da paixão , ou
pertLiibados por qualquer outra caufa,

V. gr. do fomno , da embriaguez , das

cores violentas , &c. eíTas não íe dão
por livres , ao menos completamente
livre?. Concordais niílo, Silvio?

Silv. Com que vós pondes a dííFerençâ

entre Paixão^ e Acção livre ^ em íer

a paixão huma inclinação da alma
antes da lua decisão , e a acção he
inclinação da alma depois de ella re-

íolver ?

T^heocL Ke iíTo : dizei-me agora fe con-

cordais ncíT^ís duas noções?

Silvi Kão vejo agora râzáo para impUf

gnar. Tbeod*
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Thevd. Eílá bem : digo agora que as

paixões regularmente vem da organi-

zação , as acções livres procedem da'

alma. Tende paciência , e ouvi , e

depois direis o voflb parecer. Digo
que as paixões regularmente procedem
da organização , e temperamento do
corpo ( mas não ahfulutumente ,

por-

que muitas vezes também procedem
do coítume das acções livres ) porém
vamos ao ponto. Primeiramente vós^

e mais Eugénio , e regularmente todos

nos governamos pela Fyíionomia para

conjeílurar os génios , e inclinaeòes

dos homens. Ora a Fyíionomia eftá

nos órgãos do corpo : logo da boa^
ou má organização do corpo nafcem
regularmente as paixões boas , ou más»

Si/v. NiíTo que dizeis da Fyfionomia
tendes razão

,
porque rarilFimas vezes

me engano : no femblante de cada»

qual mui de ordinário fe conhece não
fomente o caraíler , e gcnio , e pai-

xões ; mas muitas vezes até o aíFedlo

de que aílualmente eftá preoccupado,
como V. gr. a ira, a trifteza ^ o amor,
o cuidado , a aíflicçâo, &c* mas eíti

mudança na figura mais he cíFeito, da
; que caufa das paixões.

Tom. VIII. S TheocL
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Theod. líTo çllava eu para vos íidvertir.

. O caraéler da Fyíioiioniia confiante

annuncia , e declara as paixões habi-

tuaes : a mudança do. ifeiTiblante na

afflicçâo 5 trifteza , admiração , dúvida

,

: &ç. vem como cffeitos naícidos das

,
paixões aíluaes , ou affeétos livres.

Mas eu vos dou outro argum.ento
,

em que muitas vezes Eugénio me tem
.
fallado.

Eug, E qual he?

Theod, He a ccnnexao regular que tem
os climas de differentes nações com
as paixões , e caraéler, que em cada

qual delles predomina.

Eug. Já fei : eu tinha ponderado a

TheodoíiOj que regularmente cada na-

ção tinha feu caraíler dominante.

Huns são prefumidos , e inconílantesj

outros melancólicos 5 e ferios ; outros

ligeiros 5 e leves \ outros inchados , e

foberbos ; outros froxos , e vagarofos

;

outros teimofos , e afferrados ; outros

vingativos, e fogofos ; outros diílimu-

^ lados 5 e aftutos j outros francos , e

íinceros, ;,",ví..í í, ,líx l .

Theod. Ora:-"©, -cfiraiá nada. tem com a

. alma : qs: corpos , que: fe aJimentão

com eftes , ou aquelles* frutos- que a
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terra dá , ou o iifo do paíz confehle^

eíTes podem variar de alguma forma,

fegundo o clima: o ar, que fe refpi-

ra , he alimento continuo dos viven-

tes; bebem nelle 5 e tomao no- alimèn-»

to cila 5 ou aquella qualidade de l^u-

mores ,
que inciinao ora para eíla pai-

xão , ora para aquella : logo regular-

mente as paixões habituais nafcem^da

organização. Porém digo
^
que iftò \he

pelo regular
,

porquanto muitas re-

zes defmentimós còrn a noffa vontade

livre todo o caraíler da nação j e^a
Fyfionomia

,
pois a liberdade íempre

he fenhora ; e então effas paixões j Cfue

vem dos aélos livres da alma , não
tem nada com a organização do cor-

po.
'

•

•

:

'

Silv. Sempre me parece duro dizerdes

vós, que as paixões' dá alma procedem
do corpo : eu não ifre accommod<y A
iíTo : dizei vós o que quizerdes. •

'-^^

Theod. Também a níitri me parecei o
mefmo ,^ dito aíTim abfoltitamente;' pio-

rem 5 amigo ) não queirais engoíif a
noz inteira

,
que he dura , e dimcif^^de

levar: quebrai-a, ' tirai-llie a cafcá / e

parti o miolo , e goftareis delia.' Re-
parai que cu diílingo aspaixões, 'qtiíí

S ii naf*
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rafcem em certo modo comnofco ^

e são do caraíter natural daquellas

.. .paixões 5
que procedem dos aflos li-

. vres 5 das más , ou boas companhias,
da educação , &c. As que são como

.. iiaturaes 5 e fazem o caradler nativo,

,. eíTas he que eu attribuo á organiza-

ção ; e effas não fomente mudão com
. ps annos , fendo alias a alma invaria-

^ vel pela idade , mas mudão com o vi-

. Dho 5 e alimentos , fendo que a alma não
come , nem bebe : mudão com o fo-

mno, efemoderão, fendo que a alma
não dorme , &c. Agora as paixões ad-

quiridas, effas nafcem dos adlos repe-

,;
tidos , com que a alma abraça , ou

.., JT-ejcita efte , ou aquelle objedo , aman-
do-o muito , ou aborrecendo-o fre-

; <quentemente, porque da repetição dos

aílos be que toma o habito, e o coí-

.. turne , c a paixão adquirida.

jÈ/zg'. Agora he que eu entendo bem o

c ponto , e quaes fejão as paixões do cor-»

, po , e as paixões
,
que nafcem dos

,. aftos livres, iíto he, da educação, com-
! i^panhia , exhortaçóes , &c. Eftas he que
são filhas da alma , e da virtude , fc

.^ são boas, ou do crime, fe são más*

Sik^ AíTun não duvido.



Tarde qtnnquagefintéti 277

Theod. Concluindo logo a principal quef-

tão 5 digo
5
que nao acho fundamento ,

para que as noíTas almas em íi tenhap

qualidades diverfas nas perfeições ;

porque aquellas
,
que nós lhes podia-

mos attribuir , de ordinário vem da.

diverfa conílituicao do corpo , onde
ella habita.

Eug. Dcixai-me ufar da voíTa compa-
ração, em que acho graça. Os Caval-

leiros podem fer iguaes
,

porque a

diíFerença que nós vemos nelies , co-

nhecemos que vem dos cavallos , em
que elles fazem os feus movimentos.

Theod. Aílim he ; falvando fempre a

liberdade da alma
, porque eíTa a pe-

zar da repugnância , ou rebeldia do
corpo, manda o que quer, pofto que
não entenda tudo o que quer. Vamos
agora a outra queftão , em que nada

fe fabe ; porém convém que Eugénio
tenha defle ponto alguma idéa.

§. IIL
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Da União da noffa Alma com o Corpo , e

-primeiramente explicada no Jyftema
- dos Antigos do Influxo Fjíico.

iEug^ T7 U nunca vos vi , Theodoílo,
XL tão defanimado como agora:

. .ndizeis que nada fe fabe da união da
.. noíTa alma com o corpo! E pois que?
• Nada Te tem meditado iiiíTo ?

Thfod, E muito
i mas que, importa que

fe cave nas minas , fenão íe encontra

v^eia de ouro. Eu tenho tal tédio a

fundar cafas no ar, e edificar mil fyC-

.. temas fobre nada, que em não achan-

. .dç coufa folida , em que me funde,

perco o animo ; e não aprendi ainda

a andar em cafas ás efcuras
,
que he

' jogar a cabra cega , e querer quebrar

^ a cabeça.

Sih^ Pois que duvida tendes vós em
dizer que a alma, e o corpo eílao uni-

dos fyíicamente entre íi , como Forma
á fua matéria ? Não ha coufa mais na-

tural , e limples , e mais conforme á
experiência. Vós não podeis negar

que a alma governa todos os movi-

mentos do corpo.
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Theod* Não nego.

Silv. Também não podeis negar que

os fentidos do corpo fazem a alma

fciente dos objeílos, que lhes perten-

cem.

Theod, Também concedo.

Silv. Logo eílão unidas entre íi eílas

duas fubltancias , alma , e corpo.

Theod, Concedo.
Silv. Pois eniâo como dizeis ,

que diílo

nada fe fabe , fe vós concedeis como
couía evidente eíta união das duas

lubftancias

!

Theod, Concedo que eftão unidas eftas

duas fubílancias ; mas como eftíío uni-

das náo fei , e digo que ninguém o
fabe.

Silv. Pois que diíKcuIdade tendes em
que fe unao ?

Theod, Tenho
;
porque eu comprehen-

do bem como dous corpos fe unem
\

mas hum efpirito unido a hum corpo,
nâo entendo como feja eíTa união. Se
eíTe grude ( deixai-me explicar aíTim,

que em huma converfaçao familiar nâo
he impróprio ufar de frafcs , em que
a amizade fe defenfade) fe efle gru-

de , ou uniáo for matéria , nâo pega
na alma \ fe for efpirito , não pega

no
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no corpo
; porque fc eu não entendd

como a alma fe pegue ao corpo , tam-
bém não entendo como eíTa união ef»

pi ritual fe pegue a elle.

Silv. Eu entendo iffo bellamente ; não
pode a alma ir para parte alguma fem
levar o corpo comfigo ; nem o corpo
pode ir fem levar a alma : ifto mof-
tra a experiência

, que he aíTim : logo
eftâo unidos.

Theod, Meu amigo , não vos duvido
da união : digo que não entendo co-

mo ella feja : quem duvidaíTe da união

,

era doudo ; mas o explicar como iffo

feja 5 he todo o trabalho. Pois que a
alma, fendo efpi ritual, penetra-fe com
o corpo ; e quando a alma quizer mo-
ver hum braço do homem , como ha
de fazer iffo , fc ella entra pelo bra-

^ çò dentro , e fahe fem tirar do lugar

o braço
,
porque paffa por elle facil-

mente. Dizei-me , Eugénio : Não feria

loucura querer eu com a luz mover
hum vidro , e andar com elle para

baixo 5 e para íima, como eu quizeffe?

Todos fe ririão de mim
,

porque a
luz entra , c fahe pelo vidro , fem o
abalar , nem fazer nelle a menor im-

prefsão. Logo o mefnio devemos nós

di-
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dizer da alma , e corpo : ella não o po-

derá mover, ainda que eíleja junto del-

le, ou mettida, e penetrada com elle^

Eug, Agora íim ; agora percebo a vof-

la difficuldade, Theodoíio.

Theod, Efta difficuldade milita tanto na
alma a refpeito do corpo , como no
corpo a refpeito da alma ; e affim

quanto he por acção fyílca , nem a
alma pôde impellir os efpiritos ani-

maes para os mufculos dos movimen-
tos 5 nem os efpiritos abalados nos
orgaos dos fentidos , e levados ao cé-

rebro
5
poderão fazer a minima im-

prefsão na alma.

Silv. Seja como for 5 ninguém pôde ne-

gar , que a alma move os braços , e

que hum golpe dado num braço , fe

faz fentir na alma.

Theod, Amigo Silvio, ninguém duvida

que em quanto vivemos , eílas duas

fúbftancias eftao unidas: a dúvida he,
em que coníiíle eíta união ; porque
certamente não he como a união que
vemos entre dous corpos ; e aílim a
fyftema antigo do Influxo fyíico , ifto

da acção fylica do efpirito fobre o
corpo , e do corpo fobre o efpirito ^

não fe pôde feguir.

Silv.
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Silv. Se nós vemos que querendo a

xninlia alma mover hum dedo , logo

o movo no mefmo inftante, que mais

quereis para provar que a alma tem
acção fobre o dedo ? He coufa pafmo-
fa ; confcíTais que a alma eílá animan-
do os membros todos , e que imme-
diatamente que os quer mover , os

move , e nao lhe quereis conceder a

virtude de os mover.
Theod. Máo caminho bufcaíles , amigo ,

para me atacar. Ora vamos ao argu-

mento. Com que vós dizeis ,
que baf-

ta a alma eítar no braço , ou nos de-

dos para os mover no mefmo inftan-

te, em que quizer movellos. Ora por-,

que não moveis vós as orelhas, ou o
nariz ? Nao chega lá a virtude da alma ?

Asbeftas das noíTas carruagens movem
com facilidade as fuás orelhas ; mas
os donos delias não as fabem mover.

Eug» Nao chegará» Silvio, a no íTa' al-

ma a animar as orelhas , ou o nariz. As
mullas são mais fenhoras do feu nariz

,

do que nós ?

Silv, Não zombeis , amigo ,
que o pon-

to he ferio: também nós nas parlezias

ficamos com membros baldados fem
movimento.

rheod.
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Theod, Pergunto então : Ou eftá neíTes

membros a alma , ou não ? Que efco-

Iheis ?

Sth, Nos membros paralyticos não te-

nho obrigação de dizer que affiíte a

alma : são membros mortos , e nos

mortos não ha alma.

Theod, E quando elFes membros para-

lyticos fomente perdem o movimento,
mas tem lenfação , e nutrição , tem
ifto fem alma ? ou concedeis a huma
perna v. gr. três almas diverfas , huma
motriz ,

que produz os movimentos;
outra fenjitiva

,
que recebe as fenfa-

çóes 5 c outra vegetativa
,
que nutre

os membro? ?

Eug. E' não falta ainda outra alma ra^

cional
^
queeíTa fempre ha no homem ,

'

em virtude da qual elle difcorre ?

Theod. Não períigais Silvio , meu ami-

go , com as voíTas perguntas enfáticas ;

quereis que o homem difcorra nos

calcanhares , ou nas pernas ?

Silv, Vós ambos lá vos entendeis : ora

eu quero que me expliqueis eíTe pon-

to ^ veremos como vos livrais das

difficuldades.

Theod. Amigos
;

que a alma racional

anima o noíTo corpo , he coufa fem
dú-
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dúvida : e que nelle habita também,
he ponto fem queftão : agora onde
reíide a alma dentro em nós, he pon-

to
,
que ninguém prudentemente re-

folvc ; porque eu ainda não li neíla

matéria coufa, que me fizeíTc pezo ; e
não fei nada, nem digo nada: fei que
eílá em nós , e que governa os noítos

movimentos , e que recebe as noflas

fenfações ; mas o como , digo franca-

mente que não fei.

lE.ug. Vamos ao movimento das orelhas;

&c.
Theod. O movimento dos membros não
depende fomente da vontade da al-

ma, e por ilTo vos puz eíTe argumeu»
to : depende de haver mufculo defem*
baraçado

,
que pertença a cíTe mem-

bro , o que as noíTas orelhas não tem

:

e no que toca aos membros paralyti-

cos , ha muitas caftas de paralyfia ;

porque humas vezes o membro perde

fó o movimento , e então iíTo proce-

de do encalhe nos nervos dos mufcu-
los ; outras vezes perdem a fenfacão

,

e iíTo nafcc de que os nervos , que
vem do órgão externo , não tem paC-

fagem livre para o cérebro , onde fc

ha de fazer a fenfajão y o que acon-

te-
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tece nas apoplexias, por encalhe, que
achão os elpiritos animaes

,
que reíl-

dem nos nervos fen forios
,

quando
vão a paíTar pela nuca ; outras vezes

até os órgãos da nutrição le achao
obftruidos , e a perna , ou braço fe

acha mais magro , e defecado. Eis-

aqui , meu Eugénio , como nós expli-

camos eíTes effeitos. Donde fe vê ,

meu Silvio
,
que eíFa idéa que tendes

de que a noíTa alma, eílando no nof-

fo corpo, pode mover qualquer mem-
bro dclle 5 aífim como a minha mão

fjóde
mover cfte, ou aquelle livro, if-

ò he falfo.

Silv, Pois eftá feito : não tenha a noíT^

alma acção para mover immediata-
mente os braços , &e. mas tenha ac-

jão., e força para mover os efpiritos

animaes para eíle , ou aquelle mufcu-
lo

5
que caufe eíle , ou aquelle movi-

mento: femprc para o cafo vem a fer

o mefmo.
Tbeod. E vem a fer a mefma difficul-

dade, que já vos puz : fe nós não po-
demos fazer conceito que a luz mova
hum vidro , vendo que paíía por eí-

le fcm difficuldade nenhuma , como
. havemos de dizer que a alma move

ef.
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eíTe fiícco nerveo, ou o que quer <\vít

he , que enche os mufculos , fe iflb ha
de. fer corpo , e a noíTa alma fendo
efpirito, paffa, e repa lia por qualquer
corpo tão facilmente , como a luz paf-

fa pelo vidro.

Siív, Seja como for : iíTo de alguma
^ forte ha de fer.

Theod. Ora dizei-me : Eu vos quero
conceder de barato

,
pofto que o ne-

go ; mas vai
,

para fazer novo argu-

mento. Supponhamos que a alma po-

de fyíicamente impellir o fucco ner-

veo para os mufculos: he precifo que
ella faiba onde eftao os princípios

d eíTes mufculos. Ora qualquer faloià,

que montada no feu burrinho vem
- vender á praça a fua fruta , fabe me-
nos anatomia do que vós , e eu ; e

com tudo ella íq defembaraça muito

bem em todos os movimentos defde

que fahe de fua cafa até que volta pa-

ra ella ; c eu em confciencia hãò fei

em que parte fica ò bocal dos ner-

vos
5
que vem aos mufculos do meu

i)raço j e para fazer qualquer movi-
' mento nelle por modo natural , sao
* precifos muitos mufculos , e mil mo-
yimentos , ora. combinados , ora fuc-

.-*v cef-
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ccffivos , era alternados. A pobre al-

ma meiíida no cérebro com todos os

nervos ahi rematados , e o íucco ner-

veo as íuas ordens , como fe acharia

atarantada, fem faber cnde começava
efle nervo , e onde principiava o ou-

tro do muículo feu antagonifta
, para

ora levantar o braço , ora abaixaJlo,

ora fechar a mão , ora abrilla , &c.
Quem eníinou anatomia á faloia, que
não me cníiinou a mim, que míTõ íne

acho bem ignorante? -' -

Silv. Podeis dizer .0 que quizerdes ,

que eu vos acho còm huma tal incre-

dulidade nos pontos mais correntes,

que eu me não canço em vos perfua-

-; dir. Dizei tudo o que quizerdes.

Theod, Ora , Silvio , dar-vos-hei hnm
abraço bem apertado , fe me explicar-

des outro ponto 5 ou outra difíiculdade

nefte mefmo ponto : dei-vos huma
pancada na máo j vós a fentis na al-

ma , e duas coufas fe achao nella :

huma he o conhecimento de que fe che-

gou á voíTa mão corpo eftranhò " com
movimento forte; outra he a dor que a
alma fente depois deíTa pancada. Efte

conhecimento uehuma acção efpiritual

;

4) fucco nerveo, que vai pelos nervos

,

he
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.

' he liuma pouca de matéria. Ora naò
me direis como pode huma pouca de
matéria movendo«íe

, produzir intelligen-

cia , e conhecimento efpiritual ? e líTo

por acção fyfica ? O que eu entendo
bem he

,
que movimento local produz

movimento local , e nada m»ais ; agora

que movimento local de matéria poíTa

produzir hum adio efpiritual de intelli-

genciâ, e conhecimento , digo que não
entendo. Creio, iílo fim, que depois

de me darem a pancada , e de os -eí-

£iritos animaes chegarem ao cérebro,

a na alma eíTa intelligencia , e conhe-

cimento; mas com.o illoftja, digo que
iião -fei. ,Sei que iíTo aífim he, porque

cada qual o cxperimiCnta em íi ; mas igno-

' ró ò-modo com qwe iíTo fe faz em nós.

Silv, Louvo a humildade, que não he
a melhor virtude para Filofofos. O Fi-

Jofofo lia de fer atrevido , e ter hum
^ i.jefpirito fogofo , e que não feja como
: hum Deíembargador velho

,
que com

. os óculos na ponta do nariz , e mui
iij^efcançado , ló fentencea pelo que acha

no Pegas , ou outro livro de Direito,

explicado por outros relhos como el-

]e , mui cançados já, e miui defcança-

dos nas fuás cadeiras. Alas adiante.
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Theod, Na verdade, amigos, que efte

jogo mutuo , efte commercio entre a

alma , e o corpo não coníifl:e fomente

em o corpo communicar á alma as

fenfaçoes , e a alma ao corpo os feus

movimentos ; mas eftá em que nem o
corpo fe move, fem que a alma tenha

fuás intelligencias , nem a alma tem
conhecimento algum , ou nppetencia,

fem que o corpo correfponda com tal,

ou qual movimento.

Sih. Não concordo niíTo ultimo
; por-

que quando eu eítou mui quieto en-

coftado no mea bofete a cuidar nos

remédios dos meus doentes , fem bu-

lir pé, nem mão, a alma difcorre, eo
Corpo não trabalha.

Theod, Ora continuai a cuidar nilTo três

horas a fio , fem defcançar : que tal

ficará a voíía cabeça ?

Silv. lílb fim , ha de doer-^me por for-

Theod, Logo he certo
^

que fe moveo
o cérebro ; alias não ha dor. E não
fica muitas vezes a cara vermelha ,. os

olhos magoados , o fomno perdido,

&c. ? pois tudo iíTo prova movimento
corpóreo : e quanto mais abftrafta he
a matéria em que difcorremos , e mais

Tom. VIII. T lon-
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longe do fenfivel, mais trabalha o cor-

po , e mais nos doe a cabeça. Ide fa-

zer contas huma tarde inteira
,
que he

coufa bem abftrada , e apalpai a ca-

beça 5 vede fe a não achais hum for-

no.

Silv. Iflb íim.

Iheod. Pois neíTe fentido he que eu di-

go, que nunca a noíla alma trabalha,

que a não acompanhe o cérebro de
algum modo. E eis-aqui hum dos

muitos myílerios Filofoficos
,
que fo-

, mos obrigados a admittir, crendo que
ifto aíFim he, porque o fentimos , cem
nós meftnos o experimentamos ; mas
ignorando o como iflb feja.

Sih, Mas já que vós tanto defprezais

o que nós diziamos , dai vós-outros

outra fen tença melhor.

Theod, Não darei fentença melhor; mas
explicarei outras duas fentenças

, que
também não dizem nada que me fa-

tisfaça.

Sih. Ora eis-ahi o que eu não poíTo

foíFrer. O que eu digo não he affim;

mas vós não dizeis nada melhor , c

então para que me criminais ?

TheoíL Eu não tenho obrigação de faber

tudo : logo não tenho obrigação de
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- explicar tudo de modo que fatisfaça:

dizeis huma coufa , que me não agra-

da; reprovo-a-, íe diíTer outra, que vos

nao agrade, rejeitai-a j e ficamos pa-

gos ; mas neíle ponto nada me agra-

da, e a tudo acho inconvenientes; mas
fempre Eugénio goílará de faber o que

. dizem os melhores.

§. IV.

Da Harmonia preílabelecida , ijlo he ^ da
fentença de Leibnitz fobre a união

da nojfa alma com o corpo.

Silv. T7 Stou com o appetite de ver ef-

Í2j fas voílas opiniões.

Eug, Eu também.
Theod. Pois feguro-vos que haveis de

goftar por modo novo.

Eug. Modo novo, e em que fentido?

Theod. Porque haveis de rir , c paf-

mar da coufa mais engenhofa , e ex-

travagante
,
que jamais fe diíTe com

linda apparencia de verdade
;
porém

mais nada", fenão apparencia.

Silv, Vamos a iíTo.

Theod. Leibnitz , e depois delle Wol-
fio , feu grande apaixonado » e com-

T ii men-
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mentador, diz^ que a união ^ e com-
mercio entre o corpo , e a alma con-

liíle na hannonia preítabelecida entre

elles.

Sí/v. Náo entendo efla harmonia : fal-

ia i claro.

Theod, Eu me explico ; mas preparai-

vos para a couía mais nova
, que já

mais ouviftes. Diz que o ccrpo huma-
no he huma máquina , ou relógio de
tal natureza

,
que nelle todos os mo-

vimentos que tem , fe vão fuccedendo

huns a outros , nalcendo delles por ef-

íencial dilpofijao da máquina ; e iíTo

independente da alma
,

que nclle ha-

bita ; de forma que fe Deos tiraííe de
repente a alma a Camões v. gr. fem
lhe deftruir o corpo , efte Poeta falia»

ria , comeria , eícreveria as fuás Luzia-

das 5 e todos os feus verfos fem ter

alma , do mefmo modo que o fez,

tendo alma racional
; por quanto a al-

ma que nós temos , diz Leibnirz
, por

modo nenhum influe no corpo , nem
governa as fuás acçôes , fendo ellas

todas humas filhas de outras por me-
canifmo cego , e inf^illivel.

Eug. Fizeftes bem em nos prevenir,

porque jamais ouvi coufa femelhante.

Silv.
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Silv. Ide continuando , que eílou com
curíolidade.

Iheod, Accrefcenta mais Leibnitz, que
a alma rambem he outro relógio , ou
máquina efpiritual , em que todas as

fenfações , appetires , vontades , difcur-

fos , dores , &c. sao coufas , que naf-

cem humas de outras por mécanifmo
neceííario , fem que o corpo , cm que
efla alma habita , tenha alli parte al-

guma : de forma que fe Deos milagro-

íamente, e de repente deílruiíTe o cor-

po, que vós 5 Silvio, tendes, e todos

os mais corpos deite mundo , a voíTa

alma nao teria mudança alguma : ella

ouviria diíputas , veria combates , dif-

correria , leria dores de gota
, goftos

,

e appetites, refoluçoes , raivas , &c.
do mefmo modo que agora , em que

O voffo corpo vos faz fentir tantos

achaques , e nós vos eftamos entreten-

do com converfaçoes, e á noite o bai-

le, que dá o Embaixador de Inglater-

ra, vos ha de entreter. Huma vez que
Deos creou a voíTa alma , nella havia
de haver as mefmas fenfaçóes, e aftos,

e refoluçoes que agora tem , ainda que
não houveíTe corpo humano , nem Sol

,

nem univçrfo corpóreo, ella veria, ou*

vi-
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viria a teria a fcnfaçao de dores , ou
regalos ^ e o entendimento faria os
mefníos difcurfos.

Silv. Senão he loucura rematada
,

pa--

rece-o.

Theod» lílp aíTim fuppofto
,
porque Lei-

bnitz nada prova , fuppõe ifto para
depois armar o feu fyíiema. Diz elle

que Deos creou huma alma , v. gr. a

de Alexandre Magno; e d'ahi (a nof-

fo modo de explicar) foi á collecção

de todos os corpos humanos poíliveis,

e relógios viventes, e efcolheo hum,
cujos movimentos quadraffem inteira-

mente com as fenfa^^Óes , e aftos da
alma : de forma que por força haviao

de concordar as acções , e movimentos
do corpo com as fenfações , e vonta-

des da alma , fem que huma coufa ti-

veíle a mais pequena acção na outra.

Exemplo. Nós fabemos pela Fyíica

que os pêndulos tem efta propriedade,

que as fuás ofcilaçóes dependem do
comprimento do cordão , ou vara , de
que pende a lentilha : fe eíliver hum pên-

dulo a andar, e fazendo as fuás ofci-

laçóes, qualquer Fyíico fabe como ha
de fer outro pêndulo

,
que dez léguas

diílante do primeiro concorde com el-

. le
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le em todas as fuás ofcilaçôes, come-
çando ambos a hum tempo, e acaban-

do igualmente ; porque íabe que dan-

do a ambos o mefmo comprimento, e

largando o íegundo no principio de
qualquer ofcilaçao do primeiro , fica-

riáo fempre concordando nas ofcila-

çóes , fem que hum pêndulo tivefle

acção nenhuma fobre o outro. Pois

deíTe mefmo modo , diz Leibnitz
,
que

he o corpo com a alma , concordão
entre li , fem que nem a alma gover-

ne o corpo , nem o corpo caufe na

alma a minima mudança , ou fenfaçao.

Sih. Não fe pode negar que he coufa

bem engenhofa.

F.ug. Mas bem falfa.

Silv, Valha-me Deos , Eugénio , vós

não dais ás coufas o valor que ellas

tem. Ifto he huma coufa de grande
merecimento , e engenho.

Eug, A mim não me importa nem en-

genhos , nem merecimentos extrava-

gantes
, quero que me enfinem o que

he verdade ; mentiras bonitas não va-

lem nada na minha eftimação ; são

papoulas encarnadas
,
que agradão a

rapazes , ,não tendo eiVimação para

com a gente grande. Eu o que quero

he
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he conhecer a minha alma , e como
ella cafou com o meu corpo: íe me
não enfinão coufa que feja verdade,
não me dizem o que quero , nem me
fatisfazem o meu defejo. Qye nie di-

zeis , Theodofio ?

Theod. Concordo com ambos ; digo que
he fyftema muito engenhoíb, mas nada
verdadeiro.

Sih. Eu não o approvo como verda-

deiro , mas agrada-me a belleza de
femelhante invenção.

Xheod. Se não tiveííe tantas difficulda-

des 5 também me agradaria; mas pri-

^neiramente fuppóe duascoulas , ambas
mui árduas , e fuppõe-nas fem prova
alguma. A primeira he que o noíTo

corpo he Jiuma tal máquina , que pof-

ta luima vez a obrar, neceíTariamente

fe vão fegqindo todos os movimentos,
que nós liavemos de fazer em toda a
vida , fem que nós fejamos os fenho-^

res de omittir , retardar , apreíTar o
menor deíTes movimentos , ainda que
a alma foíle deftruida.

J^ug. E achais, Silvio, grande engenho
em dizer que Camões fem alma faria

^ mefma Poezi^ , como a fez tendo
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Theod. E Silvio , e mais eu faríamos

as mefmas difputas fem alma : porque

huma vez que eu nafci , tudo quanto

tenho feito , e dito , tudo faria , e di-

ria, ainda que me arrancaíFem a alma;

e Silvio me argumentaria fem ter al-

ma, e diria as mefmas razoes que ago-

ra diz, eme tem dito, fendo nós duas

peças monas , ou bunecos de carne , e

oílo, fallando entre fi , e difputando,

fem nenhum dellcs ter alma. Ora ifto

fendo coufa tão nova , e táo extrava-

gante, quer Leibnitz que nós creamos
que he aílim

,
porque elle o diz ; nem

ha motivo , ou razão para tal crer,

antes para o contrario.

Silv, Eu não fei lá porque elle o diíTe

;

agradava-me o modo com que armava
a fua doutrina. Coufas de grande en-

genho fempre me agradarão muito ,

ainda que falfas.

Theod. A outra coufa, que Leibnitz fup-

poe he que a alma he outro autóma-
to , ou máquina efpiritual , na qual
todos os penfamentos

,
juizos , difcur-

fos , defejos , aífedlos , refoluçoês , do-
res , fenti mentos, vontades, &c. me-
canicamente fc vão fuccçdendo huns

a outros , de forma que huma vez

... crea--
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creada a tal alma , forçofamente tudo

fe vai feguindo , fem que nem o cor-

po a poíTa mudar de fentimento , nem
ella mefma tenha força para impedir

iíTo
,
que eíta na máquina determina-

do.

Eug. De forma que ainda que matem
o corpo , a alma lá ha de ficar difcor-

rendo , fentindo dores, rindo; e fican-

do tâo fatisfeita , como que fe o cor-

po não tiveíTe nada.

Theod, Sim , fenhor : aílim como def-

truida a alma de repente por acção

extrinfeca , o corpo ficaria íem ella,

fazendo tudo como fe a tiveíTe ; tam-

bém deftruido violentamente o corpo,

a alma
,
que não efperava por ilío,

ha de ir com a ferie de aélos , e íqw-

timentos , como fe tiveíTe corpo.

Silv. Vós rides de tudo ifib ? Eu fim

o acho duro , e extravagante ; mas
femprc he coufa cngenhofa: e demais;

vós não fabeis que muitas vezes de-

Eois de fe cortar huma perna a hum
omem , vem certos tempos, em que

elle fe queixa que lhe doe a perna,

que lhe cortarão ?

Theod. Já eu expliquei iíTo a Eugénio,

e vós fabeis como iíTo lie ,
porque
cor-
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cortada a perna , íicão na coxa , e em
todo o corpo , e até no cérebro os

nervos ,
que correfpondião á perna

:

e quando algum humor eítranho tem
acção fobre eftes nervos

,
pelo coftume

fe attribue eíía fenfaçao á perna , donde
lhe vinha ,

quando havia perna
j porém

depois do homem morto , e enterra-

do
,
quereis vós que a alma 20 annos

depois fe queixe de huma dor de den-

tes 5 ou de huma cólica
,
que neíTe dia

teria fe vivcíTe , &c. he forte paixão !

fupponho que he porque Wolfio tem
feu génio mui parecido aos Peripate-

ticos , he iíTo ?

Silv. Também por iífo , fegundo vós

me diíTeftes hum dia.

Eug, Eu dizia, Theodoíio, que paíTaf-

lemos a outra coufa, que eíla eftá baf-

tantemente tratada, quanto o que me
he precifo.

Theod, PaíTemos a outro fyftema
,
que

fe attribue a Defcartes.

Silv. EíTe ha de fer huma maravilha

:

he Francez, e bafta.

Theod. Nem por iíTo me agrada. muito.

§.v.
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§. V.

Do Syjlema das caufas occafionaes.

tSV/z;» T) Ois como explica eíTe gi*ande

jL Doutor a união da alma com
o corpo ?

Theod. Defcartes para explicar efte com-
mercio (que he Nó Gordio) eílabele-

ce duas leis poftas pelo Creador. Pri-

meira , que quando unio coufas tão

diíFerentes , como alma, e corpo, ef-

tabeleceo que toda a vez que no cére-

bro fe fizeíTem certas imprefsoes ,
que

vieíTem dos membros , a alma tiveíTe

certas afFecçÓes efpirituaes
,
que são

as fenfaçóes de ver , ouvir , &c. as

quaes aíFecçôes elle as havia de produ-

zit na alma , tomando para iíTo occa-

íião das imprefsoes feitas no cérebro.

A fegunda lei he femelhante , mas ás

avéffas : diz que Deos também deter-

minava fazer nos noíTos membros por
meio dos efpiritos animaes cerros mo-
vimentos , que correfpondeíTem aos
defejos.da alma ; femelhantes áquelles,

que ella produziria, fc tiveire para iC»

fo baítante forja,

Eug.
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"Fug, E iíTo parece-vos bem?
Theod. Náo defendo eíla fentença , não

obrtante ter eu enfinado a Eugénio

coufas muito femelhantes. Eu diíTe ,

que Deos (conforme a fua Lei eftabe-

lecida no principio do mundo) tinha

determinado dar a todos os corpos o
movimento , e propensão da gravida-

de. Diíle também, que nenhum corpo

principiava movimento , e que por

confeguinte Deos he que principiava o
movimento nos corpos elaíUcos

,
quan-

do começavâo a reílituir. Diííe que

Deos começava o movimento nos cor-

pos animaes , e nos que tem o movi-

mento próprio inteftino, como o fogo,

e todos os animaes , em que refide al-

ma , ou a que chamao força vital : aílim

pódefer que também fizeíTe eíTas leis;

mas não o defendo.

Sth. Pois então como he iíTo ? A al-

ma tem efte commercio , e união com
o corpo , não he eíla harmonia de
Leibnitz ; não he eíía das caufas oc-

cafionaes de Defcartes: logo he o In-

fluxo Fyfico com que me creárão.

Bug. E depois de tantas difputas fica-

mos fem faber nada.

Theod. Sabemos mais do que fabiamos

an«
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antes de difcorrer neíla matéria
, por-

que fabemos o que dizem os homens
doutos , e ficamos fabendo que o pon-

to lie efcuriíTimo, mas certo.

Sth. Mas fe vos perguntarem o que
íeguis neíTa matéria , que haveis de
reíponder ?

Theod. Que não fei.

Sih\ Ora iflo não he refpofta de Filo-

fofo.

Theod, Conforme. Não faber hum Fi-

Joíofo de profifsão o que os outros

fabem , he vergonha, emiferia, que
cufta a confeílar pela própria boca.

Mas o dizer que não fabe o que nin-

guém íabe 5 he ter o animo verdadei-

ro , franco , e inimigo de engano , e

da falfa vaidade. Primeiramente fe eu

me perfuado que fei o que ninguém
íàbe 5 he prefumpção

,
que fe não de-

ve perdoar ,
pofto que mereça com-

paixão
,

porque chega a fer lezão do
juízo. Períuadir-me que não fei , e que-

rer impor , e enganar os mais com
palavras efcuras , e termos

,
que tem

pompofa oítentação, e que não dizem

nada , he malicia , he foberba , he

fer enganador : pelo que na queftâo

prefente , em que nada acho que me
fa-
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fatisfaça , digo claramente a Eugénio

que não fei. Vamos a outro ponto.

§. VI.

Das Potencias da Alma , Memoria , En*
tetidimento , e Vontade.

Sih, T? Sfe fyítema mais defcançado

ÍJj hc, e mais commodo.
Eug. E mais eftimavel em todo o fen-

tido; porque quem como eu vai con-

fultar , lie para fe tirar da ignorân-

cia , e entrar na fciencia. Se eu de-»

pois de ouvir muita doutrina hei de
ficar ou ignorando , ou errando , que
iíTo ainda he peior , efcufo de tomar
o trabalho de aprender,

Theod, Amigo Eugénio , fe os homens
tivcíTem a refolução de não querer fa-

ber , fenão o que fe pode faber, ha-

vião de adiantar mais na conquiíla

Litteraria
,

porque lhes ficava mais
tempo, e mais applicação para as ou-
tras coufas

5
que com effeito fe podem

faber. Ifto agora me vale para tratar

bem á ligeira varias queftóes
,

que ha
fobre a noíTa alma , da qual quanto

mais fe queftiona, menos fe fabe.

Eug.
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Eug. Mas ao menos fempre me direis

que idéa devo fazer das três poten-

cias da alma.

Theod, São três occupaçóes ,
que tem a

mefiiia alma , como três officios
,
que

tem o mefmo homem. Quando conhe-

ce , he Entendimento
\
quando torna

a conhecer o que já conheceo , cha-

ma-fe Memoria ;
quando ama , ou abor-

rece, defeja, ou teme, &c. chama-fe

Vontade.

Eug, Pois eu eílava na idéa de que as

três potencias da alma erão como os

diveríos fentidos do corpo , no qual

os olhos que vem são totalmente di-

verfos dos ouvidos que ouvem , e do
nariz que cheira, &c.

Silv, E o cafo he que vós cuidais bem

;

e aílim o diz muita gente boa.

Theod, E vós , meu amigo , aíTentais

que a gente boa tem privilegio para

não errar? Deixai-vos , meu Eugénio,

de tirar inquirições das qualidades

dos Authores ,
que dizem ifto , ou

aquillo. Exariíinai as razoes em que fe

fundão. Ora para refponder ao ponto,

digo
,
que a mefma alma ,

que conhe-

ce a conveniência de hum objedlo, he

quem o defeja, e obufca,&c. fe ^o^q

cou-
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coufa diverfa a parte que conhece , e

a parte que defeja , feria preciíb que
a vontade foubeííe iíTo que o entendi-

mento conheceo para fe governar ;

porque a vontade bufca , ou deíeja hum
objecto, porque elle lhe convém: lo-

go era precifo que a vontade coiíhe-

ceíTe iíTo
,
que Jhe convém. Ora fe a

vontade he coufa diverfa do Entendi-

mento , não podemos dizer que a von-

tade conhece, pois o conhecer não he
officio da vontade , mas fó do enten-

dimento. Eu digo que Entendimento,
e Vontade he tudo a mcíma alma ; e

quando conhece , chama-fe Entendi'

mento
'y
quando defeja, chama-fe Vojt-

tade,

. Silv. Mas que refpondeis vós á compa-
ração dos olhos , e dos ouvidos , &c. ?

' ahi são órgãos bem diverfos , t \i ^q

entendem entre fi
;

porque quando
chamâo por mim , volto a cabeça, e

vejo : aqui vedes que ouvidos , e

olhos , ainda fendo coufas bem diver-

fas , lá jfe entendem , e ajudão mutua-
mente.

Theod, Amigo Silvio
, já vos efqueceis

do que eu eníinei a Eugénio ! O que
vê verdadeiramente , ifto he , o que

Tom.Vlli. V CO-
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conhece o objeélo viíivel , não são os
olhos , he a alma 5 íervindo-fe dos
olhos : o que ouve , iílo he , o que
conhece o objeílo fonoro, nao são os

ouvidos 5 mas he a alma , fervindo-fe

dos ouvidos ; de fórma que a alma
que vê , he a mefma alma que ouve

,

&c. poíto que fejão diverfòs os canaes

da fua percepção
, quanto ás cores , e

quanto ao íom. Bem do melmo modo
que o mefmó homem na fua cafa he
quem recebe as cartas de vários cor-

refpondcntes para fazer o feu com-
mercio.

Silv, Eftá feiro
; quanto a iíTo nao tei-

memos ; m.as o que cu tomara que
vós explicaíTeis a Eugénio he o mo-
do , com que a noíTa alma entende.

Theod. Explicai-o vós
, que fe elle vos

entender, poupais-me o trabalho: di-

zei-lhe pois como fe fórxna o noíTo

aélo de intelligencia.

Silv, O que me enfinárao nas efcolas

de Ariftoteles he iílo. A noíTa imagi-

nação produz hum Fantafma
,
que he

huma imagem material
,
que reprefen-

ta o objedlo : efte Fantafma junto com
o entendimento

,
produz huma effecie

mprejfa ; e efta, que he já couía ef-

pi-
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piritual, produz a intelligencia
, que

lie efpecie exprejja: eis-aqui o que me
eníinárão. Se me entendeis , he o
que me baíb.

Eugé Eu não pude aprender Grego ; e

creio que vós fallaftes neíla língua

,

porque eu não entendi nada. Fantaf-
mas , efpecies imprejfas , efpecies ex^

preífas^ não fei que iíTo feja*

Theoa, Não vos dê pena não faber : tu-

do aquillo quer dizer , que quando
vós olhais para aquelle coche

, que
conheceis que eílá alli o coche.

Eug, Pois ilFo íabia o voíTo carreiro,

quando tinha menos de fete annos.

Sih\ Eílá bem : pois explicai-o vós,

Theodoiío.

Theod, Não fei explicar; e fe o quizer

explicar, fei que o hei de embrulhar.

Síh. Louvo a humildade , ou talvez a

preguiça. Ora não me direis como
embrulhais huma coufa ,

quando a

quereis deíembrulhar ?

Theod, Eu vos refpondo. Vós não lef-

tes ainda a comedia de Moliers , inti-

tulada o Pião Fidalgo} Nella fe intro-

duz hum homem creado no campo,
que tome Meítres de tudo , e hum
que lhe quer enfmar a Orthografia,

CO-
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começa defde os primeiros elementos

das letras , c faz huma longa expli-

cação de como fe pronuncia cada le-

tra de per íi ; de forma que o difci-

pulo fica atarantado para perceber

como fe pronuncia hum A , e hum B

,

&c. porque taes inflexões de língua

diz que são precifas para efla letra, e

taes afpiraçócs de vento , e taes cir-

cunílancias , que em hum anno não

'

faberia elle pronunciar metodicamen-
te hum B ; e mais o Author da come-
dia não íabia Anatomia , nem Fyfica

para lhe pôr o que era precifo de
contracção nos mufculos do peito pa-

ra apertar os bofes , e fazer fahir o
ar pela garganta ; e além diíTo como
era precifo pôr em certa difpoliçao

os dous lábios da Glotis (que já vos
expliquei na Anatomia) em ordem a

que elles tremendo fizeíTem fom , &c.
a querer, meu amigo, explicar theo-

licamente tudo o que he precifo para

a- pronúncia de qualquer confoante
,

num anno fe não faberia pronunciar hu-

ma palavra ; e com tudo o difcipulo

argumentando com o feu Meftre pro-

nunciava tão bem como elle as pala-

vras da difputa , pollo que fe ataran-

taf-
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taíTe na pronúncia da lição
, que elle

lhe dava. Com que, meu Silvio, te-

mos na queílão preíente o cafo do
Vião Fidalgo. Qiialquer lavandeira cri-

ança fabe
5
que quando vê a agua no

rio , alli eílá a agua ; e quando vê a
pedra , que alli eliá a pedra : e nem
vós 5 nem eu fabemos diíTo mais , ain-

da que fallemos mais.

Sih. Cá levo efla lição.

Theod. Eugénio , a intelligencla da al-

ma he o que vós fenris
,
quando co-

nheceis qualquer coufa : eftas coufas

fabem-fe mais pela própria fenfação

,

que por alheia explicação : e vamos
a outra couía. O mefmo digo da von-
tade.

Eug. Mas dizei-me : Efta facilidade ,

ou difficuldade que temos de entender
huma coufa , ou propensão para a
querer, donde vem iíTo ?

Theod. E donde vem , meu Eugénio , a
' facilidade , ou difficuldade de ver, e

de ouvir ?

Eug. De eítarem os órgãos defles fen-

tidos mais , ou menos embaraçados

,

ou expeditos.

Theod, Pois o mefmo digo do Entendi-
• mento, e da Vontade; mas com efta

dif^
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difFerença
,
que os órgãos

,
que fer-

vem á intelligencia , ou defejos , &c.

não são da alma , são do cérebro , ou

outra parte corpórea , a que eftá preza

a alma para não poder formar os fcus

aílos efpirituaes , fem que a imagina-

ção , ou o cérebro forme os feus cor-

poraes , como vos eníinei na Lógica \

e deíles órgãos corporaes , cujos mo-
vimentos por força acompanhão os

aélos efpirituaes da alma , lie que

procede a facilidade da intelligencia,

ou a repugnância , e os hábitos , ou

propensões , como já vos diífe eíla

tarde.

Eug, Agora me lembro.

Theoã. O que fobre m.aneira vos recom-

mendo , Eugénio , he que diílingais

bem a obra da imaginação
,
que he

corpórea, da obra do Entendimento,

que he efpiritual. Trazei á memoria
o que então vos diíle. E também en-

tão vos diífe o que fe fabe fobre o

modo de formar as idéas , e fe as re-

mos das coufas efpirituaes , &c. Como
vos faliei de vagar neífe ponto, e vós

fizeíies voííos apontamentos
,
quando

vos faliei da Lógica , he efcufado re-

. petir. E he o que me occorre , Eu-
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génio
, que poíTa intereíTar a voíTa

inftrucçao : o demais que alguns tra-

tao , náo merece o trabalho cia difpu-

ta , nem he coufa
,
que dè luz para

caminhar fem ella. Os pontos que

aqui faltão , e são eíTenciaes , como
V. gr. a Immortalidade da alma , e

fua efpiritualidade, a noíTa liberdade,

&c. não são pontos , em que Silvio

duvide 5 nem temos diíFerente modo
de peníar: eu vos farei ver eíTes pon-

tos dífputados com os inimigos da
noíTa Religião, e eíTa difputa viva vos

pôde intereíTar mais. Por ora demos a

Pfycologia por acabada.

Sth. Com que vós cm não me tendo

contra , não fazeis goílo de inílruir

Eugénio ! fois amigo de pendências

!

Theod, Fica a doutrina mais iníulfa
,

fe todos dizem o mefmo : hum trata-

do fcientifico he bom para quem ef-

tuda nas aulas , ou para ellas ; mas
para a inftrucçao de Eugénio, he pre-

cifo algum fal , que ao mefmo tempo
lhe íirva de inftrucçao , e de recrea-

ção ; e para iflb conduz a difputa en-

tre amigos
, que penfem por modo

diíFerente.

Eug* Pois fendo aílim, vamos a diver-

tir-
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tir-nos com o jogo , que a noite lon-
• ga nos convida.

Theod, Só me faita dizer-vos
,
que ago-

ra devíamos tratar de outras partes da
Pneumatologia , e também da Metafy-
íica : huma

,
que trata dos Anjos bons

,

c máos; e outra, que trata de Deos
,

porque tudo lie efpirito. Mas eu não
quero tratar ifto comvofco pelo modo
que tratámos das outras matérias *, dgs
Anjos não trato

,
porque a razão na-

tural pouco fabe diíTo, ou nada; e de
Deos (que he o que pertence áTlieo-
logia Natural ) trato largamente nas

diíputas que tive com os Incrédulos,
' quando vivia no meio delles ; e vos
darei , Eugénio , huma copia dclTes

Diálogos , a que dei o titulo de Har-
monia da Razão , e da Religião ; e

- ficará deíTe modo completa a Inílruc-

ção que me pediftes em matéria de
Fiiofofia.

Fim daPsycologia,
EDO

TOM. VIIL
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