
Charles-Louis de Secondat, 
barão de Montesquieu

Eu me consideraria o mais ditoso dos mortais se pudesse fazer com 
que os homens se curassem dos seus preconceitos. Chamo de preconcei
tos não o que nos faz ignorar certas coisas, mas o que nos leva à igno
rância de nós mesmos.

Uesprit des lois, prefácio

Pode parecer surpreendente começar uma história do pensamento socioló
gico pelo estudo de Montesquieu. Na França, esse autor geralmente é conside
rado um precursor da sociologia e se atribui a Auguste Comte o mérito de ter 
fundado essa ciência -  o que é verdade, se fundador for aquele que criou o 
termo. Contudo, se o sociólogo se define por uma intenção específica, conhecer 
cientificamente o social enquanto tal, Montesquieu é, a meu ver, um sociólogo, 
tanto quanto Auguste Comte. A interpretação da sociologia implícita em O es
pírito das leis é, com efeito, mais “moderna”, sob certos aspectos, do que a de 
Auguste Comte. O que não prova que Montesquieu tenha razão, e Auguste 
Comte não tenha, mas simplesmente que Montesquieu, a meu modo de ver, não 
é apenas um precursor, mas um dos fundadores da sociologia.

Considerar Montesquieu como sociólogo é responder a uma pergunta for
mulada por todos os historiadores: em que disciplina se insere Montesquieu? A 
que escola pertence?

A incerteza é visível na organização universitária francesa: Montesquieu pode 
figurar simultaneamente no programa de graduação em literatura, em filosofia e 
até mesmo, em alguns casos, em história.

Num nível mais elevado, os historiadores das idéias situam Montesquieu 
ora entre os homens de letras, ora entre os teóricos da política; às vezes como 
historiador do direito, outras vezes entre os ideólogos que, no séc. XVIII, dis
cutiram os fundamentos das instituições francesas e prepararam a crise revolu
cionária, e até mesmo entre os economistas1. A verdade é que Montesquieu foi 
ao mesmo tempo um escritor, um jurista, um filósofo da política e quase um ro
mancista.

Não há dúvida, contudo, de que, na sua obra, O espírito das leis ocupa uma 
posição central. Ora, a intenção de O espírito das leis, pelo que me parece, é 
evidentemente sociológica.
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Aliás, Montesquieu não faz mistério disso. Seu objetivo é tomar a história 
inteligível: deseja compreender o dado histórico. Ora, este se apresenta a seus 
olhos sob a forma de uma diversidade quase infinita de costumes, idéias, leis e 
instituições. O ponto de partida da sua investigação é precisamente essa diver
sidade, que parece incoerente; a finalidade da pesquisa deveria ser a substitui
ção desta diversidade incoerente por uma ordem conceituai. Exatamente como 
Max Weber, Montesquieu deseja passar do dado incoerente a uma ordem inte
ligível. Ora, esse processo é próprio do sociólogo.

Mas as duas expressões que utilizei acima -  diversidade incoerente, ordem 
inteligível -  colocam evidentemente um problema. Como se chegará a desco
brir uma ordem inteligível? Qual será a natureza dessa ordem inteligível que 
deve substituir a diversidade radical dos hábitos e costumes?

Parece-me que há, na obra de Montesquieu, duas respostas que não são 
contraditórias, ou melhor, duas etapas de um mesmo processo de investigação.

A primeira consiste na afirmação de que, além do caos dos acidentes, po
dem-se descobrir causas profundas, que explicam a aparente irracionalidade dos 
acontecimentos.

Em Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des 
romains (Considerações sobre as causas da grandeza e da decadência dos ro
manos), Montesquieu escreve:

Não é o acaso que domina o mundo. Pode-se perguntar aos romanos, que tive
ram uma fase contínua de prosperidade quando se governavam de uma determina
da forma, e uma sucessão ininterrupta de reveses quando agiram de outra forma. 
Há causas gerais, morais ou físicas, que agem em cada monarquia, levantando-a, 
mantendo-a ou destruindo-a. Todos os acidentes estão sujeitos a essas causas, e se 
o acaso de uma batalha, isto é, uma causa particular, arruinou um Estado, havia 
uma causa geral que fazia com que esse Estado devesse perecer em uma única bata
lha. Numa palavra, a tendência principal traz consigo todos os acidentes particula
res. (Cap. 18; O. C., t. II, p. 173.)

E, em L’esprit des lois:

Não foi Poltava que arruinou Carlos XII. Se ele não tivesse sido destruído 
num local, teria sido em outro. Os acidentes do acaso são facilmente reparados. 
Mas não é possível evitar fatos que nascem continuamente da natureza das coisas. 
(Liv. X, cap. 13; O. C., t. II, p. 387.)

A idéia subjacente a essas duas citações é, a meu ver, a primeira idéia pro
priamente sociológica de Montesquieu. Eu a formularia assim: é preciso cap
tar, por trás da seqüência aparentemente acidental dos acontecimentos, as causas 
profundas que os explicam.
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Uma proposição desse tipo não implica, entretanto, que as causas profun
das tenham feito com que fosse necessário acontecer tudo o que aconteceu. A 
sociologia não se define, no seu ponto de partida, pelo postulado segundo o 
qual os acidentes não têm eficácia no curso da história.

É uma questão, de fato, de saber se uma vitória ou uma derrota militar foi 
provocada pela corrupção do Estado ou por erros de técnica ou tática. Não é evi
dente que uma vitória militar, seja ela qual for, signifique a grandeza de um 
Estado, ou uma derrota, a sua corrupção.

A segunda resposta de Montesquieu é mais interessante e vai mais longe. 
Consiste em dizer que é possível organizar a diversidade dos hábitos, dos cos
tumes e das idéias num reduzido número de tipos e não que os acidentes podem 
ser explicados por causas profundas. Entre a diversidade infinita dos costumes 
e a unidade absoluta de uma sociedade ideal, há um termo intermediário.

O prefácio de Uesprit des lois exprime claramente essa idéia essencial:

Examinei em primeiro lugar os homens, e vi que, nessa infinita diversidade de 
leis e de costumes, eles não eram conduzidos exclusivamente por suas fantasias.

A fórmula implica que a variedade das leis possa ser explicada, já que as 
leis próprias a cada sociedade são determinadas por certas causas que atuam às 
vezes, sem que os homens delas tenham consciência.

Continua Montesquieu:

Coloquei os princípios, e vi os casos particulares se enquadrarem como que 
por si mesmos; vi as histórias de todas as nações sendo apenas conseqüências de
les; e vi cada lei particular associada com uma outra lei, ou dependendo de uma 
outra mais geral. (O. C., t. II, p. 229.)

Assim, é possível explicar de duas maneiras a diversidade dos costumes 
que se observa: de um lado, remontando às causas responsáveis pelas leis par
ticulares que se observam neste ou naquele caso; de outro, isolando os princí
pios ou tipos que constituem um nível intermediário entre a diversidade incoe
rente e um esquema universalmente válido. Tornamos inteligível o devenir por
que apreendemos as causas profundas que determinaram o andamento geral 
dos acontecimentos. Tornamos a diversidade inteligível quando a organizamos 
dentro de um pequeno número de tipos ou de conceitos.

A teoria política

O problema do aparelho conceituai de Montesquieu, esse aparelho que lhe 
permite substituir uma diversidade incoerente por uma ordem pensada, se
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reduz, mais ou menos, à questão, clássica entre os intérpretes, do plano de 
O espírito das leis. Essa obra nos oferece uma ordem inteligível ou uma cole
ção de observações mais ou menos sutis sobre este ou aquele aspecto da reali
dade histórica?

O espírito das leis se divide em várias partes, cuja aparente heterogeneida
de foi muitas vezes constatada. Do meu ponto de vista, a obra contém essen
cialmente três grandes partes.

Em primeiro lugar, os treze primeiros livros, que desenvolvem a teoria bem 
conhecida dos três tipos de governo -  isto é, o que chamaríamos uma sociolo
gia política: um esforço para reduzir a diversidade das formas de governo a 
alguns tipos, cada um dos quais definido, ao mesmo tempo, pela sua natureza 
e pelo seu princípio. A segunda parte vai do livro XIV ao XIX. É consagrada 
às causas materiais ou físicas, quer dizer, essencialmente à influência do clima 
e do solo sobre os homens, seus costumes e instituições. A terceira parte, que 
vai do livro XX ao XXVI, estuda sucessivamente a influência das causas so
ciais, comércio, moeda, número de habitantes e religião sobre os hábitos, os cos
tumes e as leis.

Portanto, essas três partes são, aparentemente, por um lado uma sociologia 
da política, e por outro um estudo sociológico das causas -  umas físicas e 
outras morais -  que agem sobre a organização das sociedades.

Restaria mencionar, além dessas três partes principais, os últimos livros de 
O espírito das leis, que, consagrados ao estudo da legislação romana e feudal, 
apresentam ilustrações históricas, bem como o livro XXIX, que é difícil de 
classificar em qualquer dessas grandes divisões, e que procura responder à ques
tão: como compor uma elaboração pragmática das conseqüências que se dedu- 
zem do estudo científico.

Finalmente, há um livro também difícil de classificar nesse plano de con
junto -  o livro XIX - , que trata do espírito geral de uma nação. Não está asso
ciado a nenhuma causa particular nem ao aspecto político das instituições, mas 
ao que constitui talvez o princípio unificador do todo social. E, de qualquer 
forma, um dos mais importantes da obra, e representa a transição ou ligação 
entre a primeira parte de O espírito das leis, a sociologia política, e as duas ou
tras, que estudam as causas físicas ou morais.

Esta recapitulação do plano de O espírito das leis nos permite situar os pro
blemas essenciais da interpretação de Montesquieu. As diferenças entre a pri
meira parte da obra e as duas outras têm causado espécie a todos os historiado
res. Sempre que observam essa aparente heterogeneidade entre as partes de um 
mesmo livro, sentem-se tentados a recorrer a uma interpretação histórica, pro
curando determinar a data em que cada uma delas foi escrita.

No caso de Montesquieu, essa interpretação histórica pode ser desenvolvi
da sem grandes dificuldades. Os primeiros livros de O espírito das leis, se não o
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primeiro, pelo menos do II ao VIII (isto é, os que analisam os três tipos de go
verno), têm inspiração aristotélica. Foram escritos antes da viagem do seu autor 
à Inglaterra, numa época em que se encontrava sob a influência predominante 
da filosofia política clássica. Ora, na tradição clássica, a Política de Aristóteles 
era considerada a obra essencial. Assim, não se pode duvidar de que Montes
quieu tenha escrito os primeiros livros tendo ao lado a Política. Em quase todas 
as páginas, podem-se encontrar referências a Aristóteles, sob a forma de alusões 
ou críticas.

Os livros seguintes -  em especial o famoso livro XI, sobre a Constituição 
da Inglaterra e a separação dos poderes -  foram escritos provavelmente mais 
tarde, depois da estada na Inglaterra, sob a influência das observações feitas por 
ocasião dessa viagem. Quanto aos livros de sociologia, consagrados ao estudo 
das causas físicas ou morais, foram escritos provavelmente ainda mais tarde.

A partir desse ponto seria fácil, mas pouco satisfatório, apresentar O espí
rito das leis como a justaposição de dois modos de pensar, de duas maneiras de 
estudar a realidade.

Montesquieu seria, por um lado, um discípulo dos filósofos clássicos. Nes
se sentido, desenvolveu uma teoria dos tipos de governo que, mesmo se afastan
do em alguns pontos da teoria clássica de Aristóteles, pertence ainda ao clima e 
à tradição desses filósofos. Montesquieu seria também, por outro lado, um soció
logo que investiga a influência que o clima, a natureza do solo, a quantidade de 
pessoas e a religião podem exercer sobre os diferentes aspectos da vida coletiva.

Assim, como o autor é pensador político e, ao mesmo tempo, sociólogo, 
O espirito das leis seria uma obra incoerente, não um livro ordenado por uma 
intenção predominante e um sistema conceituai, embora reúna trechos de data 
e, talvez, de inspiração diferentes.

Antes de nos resignarmos a uma interpretação que supõe que o historiador 
seja mais inteligente do que o autor e capaz de perceber de imediato a contra
dição que teria escapado ao gênio, é preciso procurar a ordem interna que Mon
tesquieu, com ou sem razão, encontrava no seu próprio pensamento. O proble
ma que aqui se coloca é o da compatibilidade entre a teoria dos tipos de gover
no e a teoria das causas.

Montesquieu distingue três modalidades de governo: a república, a monar
quia e o despotismo. Cada um desses tipos é definido em relação a dois con
ceitos que o autor chama de natureza e de princípio  do governo.

A natureza do governo é o que faz com que ele seja o que é. O princípio 
do governo é o sentimento que deve animar os homens, dentro de um tipo de 
governo, para que este funcione harmoniosamente. Assim, a virtude é o princí
pio da república, o que não significa que numa república os homens sejam vir
tuosos, mas apenas que deveriam sê-lo, e que as repúblicas só prosperam na 
medida em que seus cidadãos são virtuosos2.
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A natureza de cada governo é determinada pelo número dos que detêm a 
soberania. Neste sentido escreve Montesquieu: “Suponho três definições, ou 
antes, três fatos: um é o de que o governo republicano é aquele em que o povo, 
coletivamente, ou só uma parte do povo, tem o poder soberano; no monárqui
co, um só governa, mas por meio de leis fixas e estabelecidas; no despotismo, 
porém, uma só pessoa, sem lei e sem regras, tudo arrasta com sua vontade e 
seus caprichos.” O espírito das leis (livro II, cap. 1; O. C., t. II, p. 239). A dis
tinção aplicada à república, o povo coletivamente ou só uma parte dele, tem por 
objetivo lembrar as duas espécies de governo republicano: a democracia e a 
aristocracia.

Essas definições nos revelam imediatamente que a natureza de um gover
no não depende somente do número dos que detêm o poder soberano, mas tam
bém do modo como este é exercido. Tanto a monarquia quanto o despotismo 
são regimes que implicam um só detentor do poder, mas no caso do regime 
monárquico esse detentor único governa de acordo com leis fixas e estabeleci
das, e no despotismo governa sem leis e sem regras. Temos assim dois critérios 
ou, em jargão moderno, duas variáveis para precisar a natureza de cada gover
no: de um lado, quem detém o poder soberano; de outro, a forma como esse 
poder é exercido.

Convém acrescentar um terceiro critério, o do princípio do governo. Um 
tipo de governo não é suficientemente definido pela característica quase jurídi
ca da posse do poder soberano. Cada tipo de governo se caracteriza, além disso, 
pelo sentimento sem o qual não pode durar ou prosperar.

Ora, segundo Montesquieu, existem três sentimentos políticos fundamen
tais, e cada um deles assegura a estabilidade de um tipo de governo: a repúbli
ca depende da virtude, a monarquia, da honra, o despotismo, do medo.

A virtude da república não é uma virtude moral, mas política: consiste no 
respeito às leis e no devotamento do indivíduo à coletividade.

A honra, como diz Montesquieu, é, “filosoficamente falando, uma falsa 
honra”. É o respeito de cada um pelo que ele deve à sua posição na sociedade3.

Quanto ao medo, não é necessário defini-lo. Trata-se de sentimento ele
mentar, por assim dizer, infrapolítico. Mas é um sentimento que foi tratado por 
todos os pensadores políticos, porque muitos deles, a partir de Hobbes, o con
sideraram como o sentimento mais humano, o mais radical, aquele a partir do 
qual se explica o próprio Estado. Montesquieu, porém, não é um pessimista co
mo Hobbes. A seus olhos, um regime baseado no medo é essencialmente cor
rupto, quase a negação mesma da política. Os súditos que só obedecem movi
dos pelo medo quase não são mais homens.

Essa classificação dos regimes é original, com relação à tradição clássica.
M ontesquieu considera inicialmente a democracia e a aristocracia, que, na 

classificação aristotélica, constituem dois tipos distintos, como duas m odalida
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des de um mesmo regime chamado republicano, e o distingue da monarquia. Na 
opinião de Montesquieu, Aristóteles não reconheceu a verdadeira natureza da 
monarquia, o que se explica facilmente, já que a monarquia, como ele a conce
be, só se realizou autenticamente nas monarquias européias4.

Existe uma razão profunda que explica essa concepção original. A distinção 
dos tipos de governo, em Montesquieu, é ao mesmo tempo uma distinção das 
organizações e das estruturas sociais. Aristóteles tinha elaborado uma teoria 
dos regimes, à qual atribuíra, aparentemente, um valor geral, mas que pressu
punha, como base social, a cidade grega. A monarquia, a aristocracia e a demo
cracia eram os três tipos de organização política das cidades gregas. Era legíti
mo, assim, distinguir os tipos de governo segundo o número dos que detinham 
o poder soberano. Mas esse tipo de análise implicava que os três regimes cor
respondessem, para empregar uma expressão moderna, à superestrutura políti
ca de uma certa forma de sociedade.

A filosofia política clássica não se preocupara muito com as relações entre 
os tipos de superestrutura política e as bases sociais. Não havia formulado niti
damente a questão: até que ponto é possível classificar os regimes políticos sem 
levar em conta a organização social. A contribuição decisiva de Montesquieu 
consiste precisamente em retomar o problema na sua generalidade e combinar 
a análise dos regimes com a análise das organizações sociais, de tal modo que 
cada governo apareça, ao mesmo tempo, como uma sociedade determinada.

A relação entre regime político e sociedade é estabelecida, em primeiro 
lugar e de modo explícito, na tomada de consciência da dimensão da socieda
de. Segundo Montesquieu, cada um dos três tipos de governo corresponde a 
uma certa dimensão da sociedade. As fórmulas não faltam:

É próprio da natureza de uma república ter apenas um pequeno território; de 
outra forma é quase impossível que ela possa subsistir. (Liv. VIII, cap. 16; O. C., 
t. II, p. 362.)

Um Estado monárquico deve ter tamanho médio. Se fosse pequeno, ele se 
constituiria em república. Se muito extenso, os chefes de Estado, importantes por 
si mesmos, não estando sob os olhos do príncipe, com sua corte fora da corte do 
soberano, protegidos, aliás, pela lei e pelos costumes, contra a necessidade de obe
diência imediata, poderiam deixar de obedecê-lo.

Um grande império supõe uma autoridade despótica naquele que o governa. 
(Liv. VIII, cap. 19; O. C., t. II, p. 365.)

Se quiséssemos traduzir essas fórmulas em proposições de lógica rigoro
sa, provavelmente não empregaríamos a linguagem da causalidade, isto é, afir
mar que quando o território de um Estado ultrapassa determinada dimensão o 
despotismo é inevitável, mas diríamos que há uma relação natural entre o volu
me da sociedade e seu tipo de governo. Isso, aliás, não deixa de colocar para o
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observador um problema difícil: se a partir de um certo tamanho um Estado não 
pode deixar de ser despótico, o sociólogo não estará forçado a admitir a neces
sidade de um regime que considera humana e moralmente mau? A não ser que, 
para evitar essa conseqüência indesejável, afirme que os Estados não devam 
ultrapassar uma certa dimensão.

De qualquer forma, por meio desta teoria da dimensão do Estado, Montes
quieu vincula a classificação dos regimes ao que chamamos hoje de morfolo- 
gia social ou o volume das sociedades, para usar a expressão de Durkheim.

Montesquieu associa também a classificação dos regimes à análise das so
ciedades, baseando-se na noção do princípio de governo, isto é, daquilo que 
deve ser o sentimento indispensável ao funcionamento de cada regime. A teo
ria do princípio leva claramente a uma teoria da organização social.

Se a virtude numa república é o amor às leis, o devotamento à coletivida
de, o patriotismo, para usar uma expressão moderna, ela implica, em última 
análise, um certo sentido de igualdade. Uma república é um regime no qual os 
homens vivem pela e para a coletividade, e no qual se sentem cidadãos, o que 
implica que sejam e se sintam iguais entre si.

Por oposição, o princípio da monarquia é a honra. Montesquieu elabora 
uma teoria sobre esse ponto num tom que parece, às vezes, polêmico e irônico:

Nas monarquias a política faz realizar as grandes coisas com o mínimo possí
vel de virtude. Como nas melhores máquinas a técnica emprega o mínimo possível de 
forças e de engrenagens, o Estado subsiste independentemente do amor à pátria, do 
desejo da glória autêntica, da renúncia a si mesmo, do sacrifício dos interesses pes
soais mais caros e de todas essas virtudes heróicas que encontramos nos antigos, e das 
quais apenas ouvimos falar. (Liv. III, cap. 6; O. C., p. 255.)

O governo monárquico supõe, como dissemos, a existência de distinções, ní
veis hierárquicos e até mesmo a nobreza de origem. A natureza da honra consiste 
em exigir privilégios e distinções, por isso mesmo ela fundamenta esse tipo de go
verno. Na república, a ambição é perniciosa. Ela tem bons efeitos na monarquia; ela 
dá vida a esse governo, com a vantagem de que não é perigosa, porque sempre pode 
ser reprimida. (Liv. III, cap. 7; O. C., t. II, p. 257.)

Esta análise não é inteiramente nova. Desde que se puseram a refletir 
sobre a política, os homens sempre oscilaram entre duas teses extremas: ou um 
Estado só é próspero quando os homens querem diretamente o bem da coleti
vidade, ou então, uma vez que isso é impossível, um bom regime é aquele em 
que os vícios dos homens conspiram para o bem de todos. A teoria da honra, 
de Montesquieu, é uma modalidade dessa segunda tese. O bem da coletivida
de está assegurado, se não pelos vícios dos cidadãos, pelo menos por qualida
des inferiores, até mesmo por atitudes que, do ponto de vista moral, seriam 
repreensíveis.
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Pessoalmente, acho que nas idéias de Montesquieu a respeito da honra há 
duas atitudes ou intenções dominantes: de um lado, uma relativa desvaloriza
ção da honra, em relação à verdadeira virtude política, a dos antigos e a das 
repúblicas; do outro, uma valorização da honra enquanto princípio das relações 
sociais e proteção do Estado contra o mal supremo, o despotismo.

Com efeito, se os dois tipos de governo, o republicano e o monárquico, dife
rem em essência, porque um se fundamenta na igualdade e o outro na desigualda
de, um na virtude política dos cidadãos e o outro num substitutivo de virtude, que 
é a honra, estes dois regimes possuem, no entanto, uma característica comum: são 
moderados e neles ninguém comanda de modo arbitrário, à revelia das leis.

Há, porém, um terceiro tipo de governo, o despótico, que não pertence à 
mesma categoria dos regimes moderados. Montesquieu combina uma classifi
cação dualista, dos governos moderados e não-moderados, com a classificação 
tríplice tradicional. A república e a monarquia são moderadas, mas o despotis
mo não.

É preciso acrescentar uma terceira espécie de classificação, que chamaria 
de dialética, para render homenagem à moda. A república se baseia numa orga
nização igualitária das relações entre os membros da coletividade. A monarquia 
tem base, essencialmente, na diferenciação e na desigualdade. Quanto ao des
potismo, ele marca o retorno à igualdade. Porém, se a igualdade republicana é 
uma igualdade na virtude e na participação de todos no poder soberano, a igual
dade despótica é a igualdade no medo, na impotência e na não-participação no 
poder soberano.

Montesquieu mostra, no despotismo, por assim dizer, o mal político abso
luto. É verdade que o despotismo talvez seja inevitável quando os Estados se 
tomam grandes demais; ao mesmo tempo, é o regime em que uma só pessoa 
governa sem regras nem leis, em que, em conseqüência, reina o medo. Tem-se a 
tentação de dizer que, a partir do momento em que o despotismo se estabelece, 
cada um tem medo de todos.

No pensamento político de Montesquieu, em última análise, a oposição 
decisiva está entre o despotismo, em que todos têm medo de todos, e os regi
mes de liberdade, em que nenhum cidadão teme a nenhum outro. Montesquieu 
exprimiu de forma direta e clara essa segurança, que a liberdade dá a cada um, 
nos capítulos do Livro XI consagrados à Constituição inglesa. No despotismo, 
há um único limite ao poder absoluto do governante, a religião. E mesmo assim 
esta proteção é precária.

Esta síntese não deixa de provocar discussões e críticas. Pode-se pergun
tar, antes de mais nada, se o despotismo é um tipo político concreto, no mesmo 
sentido em que a república ou a monarquia o são. Montesquieu esclarece que o 
modelo da república nos é oferecido pelas repúblicas antigas, em particular



26 AS ETAPAS DO PENSAMENTO SOCIOLÓGICO

pela romana, antes do período das grandes conquistas. Os modelos da monar
quia são os reinos europeus do seu tempo, o inglês e o francês. Quanto aos mo
delos do despotismo, são os impérios que chama de asiáticos, amalgamando 
assim o Império Persa e o Chinês, o Indiano e o Japonês. Não há dúvida de que 
os conhecimentos que Montesquieu tinha da Ásia eram fragmentários; contudo, 
ele dispunha de documentação que lhe teria permitido matizar mais sua con
cepção do despotismo asiático.

As idéias de Montesquieu constituem a origem de uma interpretação da his
tória asiática que ainda não desapareceu de todo, e que é característica do pensa
mento europeu: os regimes asiáticos seriam essencialmente despóticos, sem es
trutura política, sem instituições nem moderação. Visto por Montesquieu, o des
potismo asiático é o deserto da servidão. O soberano absoluto é único, todo-pode- 
roso; pode delegar poderes a um grão-vizir; mas, quaisquer que sejam as relações 
entre o déspota e os que o cercam, não há classes sociais em equilíbrio, ordens 
ou níveis hierárquicos estáveis. Não encontramos nele nem o equivalente da vir
tude antiga, nem o da honra européia. O medo pesa sobre milhões de pessoas, 
através de imensos espaços, onde o Estado só se pode manter sob a condição de 
que um só governe com poder absoluto.

Esta teoria do despotismo asiático não será também, e sobretudo, a imagem 
ideal do mal político cuja invocação é feita com certa intenção polêmica a respei
to das monarquias européias? Não esqueçamos a frase famosa: “Todas as monar
quias se vão perder no despotismo, como todos os rios no mar.” A idéia do des
potismo asiático reflete a obsessão com o destino que podem ter as monarquias 
quando perdem o respeito das hierarquias sociais, da nobreza, dos corpos inter
mediários sem os quais o poder absoluto e arbitrário de uma só pessoa perde toda 
moderação.

Na medida em que estabelece uma correspondência entre as dimensões 
territoriais do Estado e a forma de governo, a teoria de Montesquieu se arrisca 
também a incorrer numa forma de fatalismo.

Em O espírito das leis nota-se uma oscilação entre dois extremos. Seria fácil 
levantar o número de textos segundo os quais existe uma espécie de hierarquia: 
a república seria o melhor regime, seguido da monarquia e do despotismo. De 
outro lado, porém, se cada regime está ligado irresistivelmente a uma certa di
mensão do corpo social, estamos diante de um determinismo inexorável e não 
de uma hierarquia de valores.

Há, enfim, uma última crítica ou incerteza que abrange o essencial, e que 
diz respeito à relação entre os regimes políticos e os tipos sociais.

Essa relação pode ser formulada de diferentes maneiras. O sociólogo ou o 
filósofo podem  considerar que um regime político é suficientemente definido 
por um único critério, por exemplo, o número dos que detêm o poder sobera
no, estabelecendo assim  um a classificação de significado supra-histórico. Essa
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era a concepção implícita na filosofia política clássica, na medida em que esta 
fazia uma teoria dos regimes, não levando em conta a organização da socieda
de, pressupondo, por assim dizer, a validade intemporal dos tipos políticos.

Mas é também possível, conforme Montesquieu deixa mais ou menos cla
ro, fazer uma combinação estrita entre o regime político e o tipo social. Nesse 
caso, chega-se ao que Max Weber chamaria de três tipos ideais: o da cidade an
tiga, Estado de pequenas dimensões, governado como república, democracia 
ou aristocracia; o tipo ideal da monarquia européia, cuja essência é a diferen
ciação das ordens sociais, uma monarquia legal e moderada; e, por fim, o tipo 
ideal do despotismo asiático, Estado de grande extensão, com o poder absolu
to nas mãos de uma só pessoa, constituindo a religião o único limite da arbitra
riedade do soberano. Nesse tipo social a igualdade é restaurada, mas com a 
impotência de todos.

Montesquieu prefere esta segunda concepção da relação entre regime polí
tico e tipo social. Ao mesmo tempo, porém, pode-se perguntar em que medida 
os regimes políticos são separáveis das entidades históricas em que se realizam.

De qualquer forma, o fato é que a idéia essencial é esse laço estabelecido 
entre, de um lado, o modo de governo, o tipo de regime, e de outro o estilo das 
relações interpessoais. De fato, para Montesquieu, não é tão decisivo que o po
der soberano pertença a uma só pessoa ou a várias; o que é mais decisivo é que 
a autoridade seja exercida de acordo com as leis e uma ordem, ou então, ao con
trário, arbitrariamente, de forma violenta. A vida social difere em função do 
modo como o governo é exercido. Essa idéia conserva todo o seu alcance den
tro de uma sociologia dos regimes políticos.

Além disso, qualquer que seja nossa interpretação das relações entre a 
classificação dos regimes políticos e dos tipos sociais, não se pode negar a Mon
tesquieu o mérito de ter colocado claramente o problema. Duvido que o tenha 
resolvido de forma definitiva. Contudo, alguém mais conseguiu isso?

A distinção entre governo moderado e governo não-moderado é provavel
mente central no pensamento de Montesquieu, e permite integrar as considera
ções sobre a Inglaterra, do livro XI, na teoria dos tipos de governo dos primei
ros livros.

O texto essencial, neste particular, é o capítulo 6 do livro XI, no qual Mon
tesquieu estuda a Constituição da Inglaterra5. Esse capítulo teve tal influência 
que muitos constitucionalistas ingleses interpretaram as instituições do seu país 
de acordo com a visão de Montesquieu. O prestígio do seu gênio foi tal, que os 
ingleses acharam que era possível compreender melhor suas próprias institui
ções lendo O espírito das leis6.

Montesquieu descobriu na Inglaterra um Estado que tem como objeto pró
prio a liberdade política e também o fato e. a idéia da representação política.
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“Embora todos os Estados tenham, de modo geral, um mesmo objetivo, 
que é o de se manter, cada Estado tem, no entanto, uma finalidade que lhe é 
particular”, escreve Montesquieu. “A expansão era o objetivo de Roma; a guer
ra, o da Lacedemônia; a religião, o das leis judaicas; o comércio, o de Marse
lha... Há também uma nação no mundo que tem como objetivo próprio da sua 
Constituição a liberdade política.” (Uesprit des lois, liv. XV, cap. 5; O. C., t. II, 
p. 396.) Quanto à representação, a idéia não figurava em primeiro plano na teo
ria da república. As repúblicas em que pensa Montesquieu são antigas; nelas 
havia uma assembléia do povo, e não uma assembléia eleita pelo povo e com
posta de representantes do povo. Só na Inglaterra ele pôde observar, plenamen
te realizada, a instituição representativa.

Esse tipo de governo, que tem por objeto a liberdade, e no qual o povo é 
representado por assembléias, tem como característica principal o que se deno
minou separação dos poderes, doutrina que permanece atual e a propósito da 
qual já se especulou indefinidamente.

Montesquieu constata que, na Inglaterra, quem detém o poder executivo é 
um monarca. Como esse poder exige rapidez de decisão e de ação, é oportuno 
que uma só pessoa o detenha. O poder legislativo é encarnado por duas assem
bléias: a Câmara dos Lordes, que representa a nobreza, e a Câmara dos Comuns, 
que representa o povo.

Os poderes legislativo e executivo são exercidos por pessoas ou institui
ções distintas. Montesquieu descreve a cooperação desses órgãos, e analisa sua 
separação. Mostra, com efeito, o que cada um dos poderes pode e deve fazer 
com relação ao outro.

Há também um terceiro poder, o de julgar. Mas Montesquieu esclarece que 
“o poder de julgar, tão terrível entre os homens, se torna, por assim dizer, invi
sível e nulo, porque não está ligado a nenhuma profissão nem a nenhum grupo da 
sociedade”. (E. L., liv. XI, cap. 6; O. C., t. II, p. 398.) O que parece indicar que, 
como o poder judiciário é essencialmente o intérprete das leis, deve ter o míni
mo possível de iniciativa e personalidade. Não é um poder de pessoas, mas o 
poder das leis; “o que se teme é a magistratura, não os magistrados”. (Ibid.)

O poder legislativo coopera com o executivo; deve examinar em que medi
da as leis estão sendo aplicadas corretamente por este último. Quanto ao poder 
executivo, não deve debater os casos, mas manter relação cooperativa com o le
gislativo, através daquilo que ele chama de sua faculdade de impedir. Montes
quieu acrescenta ainda que o orçamento deve ser votado anualmente: “Se o po
der legislativo estabelece o levantamento dos dinheiros públicos de modo per
manente, e não a cada ano, corre o risco de perder sua liberdade, pois o poder 
executivo deixará de depender dele” (ibid., p. 405). A votação anual do orça
mento é assim uma condição da liberdade.
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Diante destes dados gerais, alguns intérpretes têm acentuado a diferença 
entre o poder executivo e o poder legislativo; outros, o fato de que deve haver 
uma cooperação permanente entre eles.

Tem-se aproximado o texto de Montesquieu dos de Locke sobre o mesmo 
assunto. De fato, certas excentricidades da exposição de Montesquieu são expli
cáveis se nos referimos ao texto de Locke7. Em particular, no princípio do capí
tulo 6 há duas definições do poder executivo. A primeira o define como o que 
decide “as coisas que dependem do direito das gentes” (ibid., p. 396), o que pa
rece limitá-lo à política exterior. Um pouco mais adiante, é apresentado como o 
poder que “executa as decisões públicas” (ibid., p. 397), o que lhe dá uma exten
são bem maior. Nessas passagens Montesquieu segue o texto de Locke. Entre 
Locke e Montesquieu, porém, há uma diferença fundamental de intenção. O ob
jetivo de Locke é limitar o poder real, mostrar que se o monarca ultrapassa cer
tos limites ou desrespeita determinadas obrigações, o povo, fonte verdadeira da 
soberania, tem o direito de reagir. A idéia essencial de Montesquieu, porém, não 
é a separação de poderes no sentido jurídico, mas o que se poderia chamar de 
equilíbrio dos poderes sociais, condição da liberdade política.

Em toda sua análise da Constituição inglesa, Montesquieu supõe a existên
cia de uma nobreza e duas Câmaras, uma representando o povo, a outra a aris
tocracia. Insiste em que os nobres só devem ser julgados por seus pares. De fato, 
“os grandes estão sempre expostos à inveja; e se fossem julgados pelo povo po
deriam correr perigo, sem o privilégio que tem o mais modesto dos cidadãos 
num Estado livre, o de ser julgado pelos seus pares. É preciso portanto que os 
nobres respondam àquela parte do corpo legislativo que é composta de nobres, 
e não perante os tribunais ordinários da nação” (ibid., p. 404). Em outros ter
mos, na sua análise da Constituição inglesa, Montesquieu procura reencontrar 
a diferenciação social, a distinção das classes e das hierarquias sociais, de acor
do com a essência da monarquia, tal como ele a define, e que é indispensável 
à moderação do poder.

Comentando Montesquieu, eu diria que um Estado é livre quando nele o 
poder limita o poder. O que há de mais marcante, para justificar essa interpre
tação, é que no livro XI, depois de terminar o exame da Constituição inglesa, 
ele volta a falar de Roma e analisa o conjunto da história romana em termos das 
relações entre a plebe e o patriciado. O que o interessa é a rivalidade entre as 
classes. Essa competição social é a condição do regime moderado, porque as 
diversas classes são capazes de se equilibrar.

Quanto à própria Constituição, é bem verdade que Montesquieu indica, 
com detalhes, como cada um dos poderes tem este ou aquele direito, e como 
devem cooperar entre si. Mas essa formalização constitucional não é mais do
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que a expressão de um Estado livre ou, melhor dizendo, de uma sociedade livre, 
na qual nenhum poder se estende além dos seus limites, porque ele é contido 
por outros poderes.

Uma passagem de Considérations sur les causes de la grandeur et de la dé- 
cadence des romains resume perfeitamente esse tema central de Montesquieu.

Como regra geral, sempre que virmos todo o mundo tranqüilo, num Estado 
que se diz uma república, podemos ter certeza de que não existe ali a liberdade. O 
que se chama de união, num corpo político, é coisa muito equívoca. A verdadeira 
união é feita de harmonia, que induz todas as partes, por mais opostas que nos pa
reçam, a concorrerem para o bem geral da sociedade, como as dissonâncias na mú
sica concorrem para o acorde total. Pode haver união num Estado em que se pensa 
ver apenas perturbação, isto é, uma harmonia da qual resulta a felicidade, que é a 
única paz verdadeira; como as partes deste universo, que são eternamente ligadas 
pela ação de umas e a reação de outras. (Cap. 9; O. C., t. II, p. 119.)

A idéia de consenso social é a de um equilíbrio de forças, ou da paz esta
belecida pela ação e reação dos grupos sociais8.

Se esta análise é correta, a teoria da Constituição inglesa é uma parte cen
tral da sociologia política de Montesquieu, não porque seja um modelo para 
todos os países, mas porque permite encontrar, no mecanismo constitucional de 
uma monarquia, os fundamentos do Estado moderado e livre, graças ao equilí
brio entre as classes sociais, graças ao equilíbrio entre os poderes políticos.

Mas essa Constituição, modelo de liberdade, é aristocrática e, por isso, tem 
merecido diversas interpretações.

A primeira interpretação, que foi durante muito tempo a dos juristas, e que 
foi ainda, provavelmente, a dos constituintes franceses de 1958, é uma teoria da 
separação -  concebida em termos jurídicos -  dos poderes, dentro do regime re
publicano. O Presidente da República e o Primeiro-ministro de um lado, o Par
lamento de outro, têm seus direitos bem definidos, chegando-se a um equilíbrio 
no estilo e dentro das tradições de Montesquieu, justamente pelo agenciamen- 
to preciso das relações entre os diversos órgãos9.

Uma segunda interpretação insiste no equilíbrio dos poderes sociais, como 
eu o fiz, acentuando também o caráter aristocrático da concepção de Montes
quieu. Essa idéia do equilíbrio dos poderes sociais supõe a existência de uma 
nobreza; ela serviu de justificativa aos corpos intermediários do século XVIII 
no momento em que estes estavam a ponto de desaparecer. Desse ponto de vis
ta, Montesquieu é um representante da aristocracia, o qual luta contra o poder 
monárquico, em nome de sua classe, que é uma classe condenada. Vítima do 
ardil da história, ele se levanta contra o rei, pretendendo agir em favor da nobre
za, mas sua polêmica só favorecerá de fato a causa do povo10.
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Pessoalmente, acredito que existe uma terceira interpretação que retoma a 
linha da segunda, porém ultrapassando-a, no sentido do aufheben de Hegel, isto 
é, vai mais adiante conservando a parte de verdade.

É certo que Montesquieu só concebia o equilíbrio dos poderes sociais, con
dição da liberdade, baseado no modelo de uma sociedade aristocrática. Pensava 
que os bons governos eram moderados, e que os governos só podiam ser mode
rados quando o poder freava o poder, ou ainda quando nenhum cidadão tivesse 
medo dos demais. Os nobres só se podiam sentir seguros se seus direitos fos
sem garantidos pela própria organização política. A concepção social do equi
líbrio exposta em O espírito das leis está associada a uma sociedade aristocrá
tica; e no debate da sua época sobre a Constituição da monarquia francesa, 
Montesquieu pertence ao partido aristocrático e não ao do rei ou ao do povo.

Resta saber, porém, se a idéia de Montesquieu sobre as condições da liber
dade e da moderação não continua válida, independentemente do modelo aris
tocrático que tinha em mente. Montesquieu provavelmente teria dito que é pos
sível conceber uma evolução social pela qual a diferenciação das ordens e hie
rarquias sociais tende a se apagar. Poder-se-ia, no entanto, imaginar uma socie
dade sem ordens e hierarquias sociais, um Estado sem pluralidade de poderes, 
que fosse ao mesmo tempo moderado, e no qual os cidadãos fossem livres?

Pode-se argumentar que Montesquieu, lutando pela nobreza e contra o 
monarca, trabalhou, na realidade, em favor do movimento popular democrático. 
Os acontecimentos, porém, justificaram em larga medida sua doutrina, demons
trando que um regime democrático, em que o poder soberano pertence a todos, 
nem por isso é um governo moderado e livre. Parece-me que Montesquieu tem 
toda razão ao manter a distinção radical entre o poder do povo e a liberdade dos 
cidadãos. Pode acontecer que o povo seja soberano e a segurança dos cidadãos 
e a moderação no exercício do poder desapareçam.

Além da formulação aristocrática da sua doutrina do equilíbrio dos pode
res sociais e da cooperação dos poderes políticos11, Montesquieu elaborou o 
princípio segundo o qual a condição para o respeito às leis e para a segurança 
dos cidadãos é a de que nenhum poder seja ilimitado. Este é o tema essencial de 
sua sociologia política.

Da teoria política à sociologia

Essas análises da sociologia política de Montesquieu permitem formular 
os principais problemas da sociologia geral.

O primeiro deles tem a ver com a inserção da sociologia política na socio
logia do conjunto social. Como passar do aspecto fundamental -  o tipo de go
verno -  para a compreensão de toda a sociedade? A questão é comparável à que
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se coloca a propósito do marxismo, quando se quer passar do seu aspecto pri
vilegiado -  a organização econômica -  para a compreensão do todo.

O segundo problema é o da relação entre o fato e o valor, entre a com
preensão das instituições e a determinação do regime desejável ou bom. Com 
efeito, de que modo se podem ao mesmo tempo apresentar certas instituições 
como determinadas, isto é, impostas à vontade dos homens, e fazer julgamen
tos políticos sobre elas? Será possível, para um sociólogo, afirmar que um regi
me que ele considera, em certos casos, como inevitável contraria a natureza 
humana?

O terceiro problema é o das relações entre o universalismo racional e as 
particularidades históricas.

Para Montesquieu, o despotismo é contrário à natureza humana. Mas o que 
é a natureza humana? A natureza de todos os homens, em todas as latitudes e 
em todas as épocas? Até onde vão as características do homem enquanto homem 
e como se pode combinar o recurso a uma natureza do homem com o reconhe
cimento da infinita variedade dos costumes, dos hábitos e das instituições?

A resposta ao primeiro problema comporta três etapas, ou três momentos 
de análise. Quais são as causas exteriores ao regime político que retêm a aten
ção de Montesquieu? Qual o caráter das relações que ele estabelece entre as 
causas e os fenômenos a explicar? Há ou não, em O espírito das leis, uma inter
pretação sintética da sociedade considerada como um todo, ou há simplesmen
te uma enumeração de causas e uma justaposição de relações distintas entre tal 
determinante e tal determinado, sem que se possa dizer que nenhum desses de
terminantes seja decisivo?

A enumeração das causas não apresenta, aparentemente, nenhum caráter 
sistemático.

Montesquieu estuda inicialmente o que chamamos de influência do meio 
geográfico, subdividindo-se este em clima e solo. Quando considera o solo, ele 
se pergunta como os homens cultivam a terra e repartem a propriedade, em fun
ção da natureza do solo.

Depois de estudar a influência do meio geográfico, Montesquieu passa, no 
livro XIX, à análise do espírito geral de uma nação, expressão bastante equívo
ca, pois não se percebe, à primeira vista, se se trata de um determinante, resul
tado do conjunto dos outros determinantes, ou se se trata de um determinante 
isolável.

Em seguida, Montesquieu considera não mais as causas físicas, porém as 
causas sociais, entre as quais o comércio e a moeda. Poder-se-ia dizer que ele 
trata essencialmente então do aspecto econômico da vida coletiva, se não negli
genciasse quase inteiramente um elemento que para nós é essencial na análise 
da economia, a saber, os meios de produção, para empregar a expressão mar
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xista, ou os utensílios e os instrumentos técnicos de que os homens dispõem. 
Para Montesquieu, a economia é essencialmente ou bem o regime de proprie
dade, em particular o da terra, ou bem o comércio, o intercâmbio, as comuni
cações entre as coletividades, ou, enfim, a moeda, que a seus olhos constitui um 
aspecto essencial das relações entre os homens dentro das coletividades ou 
entre coletividades. Tal como a vê, a economia é essencialmente agricultura e 
comércio. Ele não ignora o que chama as artes -  o começo daquilo que, hoje, 
chamamos de indústria. A seus olhos, contudo, as cidades que dominam a vida 
econômica são centros de atividades mercantis ou de comércio, como Atenas, 
Veneza e Gênova. Em outros termos, há uma antítese essencial entre as coletivi
dades cuja preocupação dominante é a atividade militar e aquelas em que a preo
cupação dominante é o comércio. Essa noção era tradicional na filosofia polí
tica pré-moderna. A originalidade das sociedades modernas, que está associa
da ao desenvolvimento da indústria, não era percebida pela filosofia política 
clássica. Neste particular, Montesquieu pertence àquela tradição. Neste senti
do, pode-se mesmo dizer que é anterior aos enciclopedistas; está longe de ter 
compreendido plenamente as implicações das descobertas tecnológicas para a 
transformação dos modos de trabalho e de toda a sociedade.

Depois do comércio e da moeda vem o estudo da população, do número de 
habitantes. Historicamente, o problema demográfico pode ser colocado de duas 
formas. Às vezes trata-se de lutar contra a redução da população, o que para Mon
tesquieu é o caso mais freqüente porque, segundo ele, o que ameaça a maior 
parte das sociedades é o despovoamento. Mas ele conhece também o desafio 
oposto: a luta contra um desenvolvimento da população além dos recursos dis
poníveis.

Finalmente, examina o papel da religião, que considera como uma das in
fluências mais eficazes sobre a organização da vida coletiva.

Não há dúvida, portanto, de que Montesquieu passa em revista um certo 
número de causas. Parece que a distinção mais importante para ele é a das cau
sas físicas e morais. O clima e a natureza do solo pertencem às causas físicas, 
enquanto o espírito geral de uma nação e a religião constituem causas morais. 
Ele poderia, facilmente, ter feito do comércio e do número de habitantes uma 
categoria distinta: a categoria das características da vida coletiva que atuam so
bre os outros aspectos dessa mesma vida coletiva. Mas Montesquieu não fez 
nenhuma teoria sistemática das diversas causas.

Bastaria contudo alterar a ordem para chegar a uma enumeração satisfató
ria. Partindo do meio geográfico, com as duas noções -  elaboradas com mais 
precisão - ,  de clima e de natureza do solo, passaríamos ao número de habitan
tes, pois é mais lógico passar do meio físico, que limita o volume da socieda
de, para o número de habitantes. A partir daí chegaríamos então às causas pro
priamente sociais, entre as quais Montesquieu distinguiu, assim mesmo, as
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duas mais importantes: de um lado, o conjunto das crenças, que ele chama de 
religião (seria fácil ampliar esta noção) e, de outro, a organização do trabalho 
e do comércio. Terminaríamos com aquilo que é o verdadeiro ponto culminan
te da sociologia de Montesquieu: o conceito do espírito geral de uma nação.

Quanto aos determinados, isto é, o que Montesquieu procura explicar pelas 
causas que examina, penso que emprega essencialmente três noções -  de leis, 
de costumes e de hábitos - ,  que define com precisão:

Costumes (moeurs) e hábitos (manières) são usos que as leis não estabelece
ram, não puderam ou não quiseram estabelecer. A diferença entre as leis e os cos
tumes é que as primeiras regulam mais as ações do cidadão e os costumes regulam 
mais as ações do homem. Costumes e hábitos diferem no sentido de que os costu
mes regulam mais a conduta interior e os hábitos a exterior. (E. L., liv. XIX, cap. 16; 
O. C., t. II, p. 566.)

A primeira distinção, entre leis e costumes, corresponde à que fazem os 
sociólogos entre o que é decretado pelo Estado e o que é imposto pela socieda
de. Num caso, há regras explicitamente formuladas, sancionadas pelo próprio 
Estado; no outro, regras positivas ou negativas, ordens ou proibições, que se 
impõem aos membros de uma coletividade sem uma lei que as tome obrigató
rias, e sem que haja sanções legalmente previstas, em caso de violação.

A distinção entre costumes (moeurs) e hábitos (manières) inclui a diferença 
entre os imperativos interiorizados e as maneiras de agir, puramente exteriores, 
ordenados pela coletividade.

Montesquieu distingue ainda, essencialmente, três tipos principais de leis: 
as leis civis, relativas à organização da vida familiar, as leis penais (pelas quais 
se interessa apaixonadamente, como todos os seus contemporâneos)12, e as leis 
constitutivas do regime político.

Para compreender as relações estabelecidas por Montesquieu entre as causas 
e as instituições, tomarei como exemplo os célebres livros que tratam do meio 
geográfico. Neles aparece mais claramente o caráter da análise de Montesquieu.

No meio geográfico considera, essencialmente, o clima e o solo, mas sua 
elaboração conceituai é bastante pobre. Com respeito ao clima, limita-se quase 
que à oposição frio-quente, moderado-extremado. Desnecessário dizer que os 
geógrafos modernos utilizam noções muito mais precisas, distinguindo muitos 
diferentes tipos de clima. Quanto ao solo, Montesquieu considera sobretudo sua 
fertilidade ou esterilidade e, subsidiariamente, o relevo e sua distribuição por 
sobre um continente determinado. Em todos esses pontos, aliás, é pouco origi
nal: muitas de suas idéias provêm de um médico inglês, Arbuthnot13. O que nos 
interessa aqui, porém, é a natureza lógica das relações causais formuladas.
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Em muitos casos, Montesquieu explica diretamente pelo clima o tempera
mento dos homens, sua sensibilidade, a maneira de ser. Diz, por exemplo: “Nos 
países frios, encontraremos menor sensibilidade para os prazeres, que será 
maior nos países temperados e extrema nos países quentes. Da mesma forma 
como se distinguem os climas pelos graus de latitude, pode-se distingui-los, por 
assim dizer, pelos graus de sensibilidade. Vi as óperas inglesas e italianas. As 
peças e os atores são os mesmos, mas a mesma música produz efeitos tão dife
rentes nas duas nações, numa é tão calma e na outra tão exaltada, que isso nos 
parece inconcebível.” (E. L., liv. XIV, cap. 2; O. C., t. II, p. 476.)

A sociologia seria fácil se as proposições deste tipo fossem verdadeiras. 
Montesquieu parece acreditar que um certo meio físico determina diretamente 
uma certa maneira de ser fisiológica, nervosa e psicológica dos homens.

Outras explicações, porém, são mais complexas, como aquelas, célebres, 
relativas à escravidão. No livro XV, cujo título é: “Como as leis da escravidão 
civil estão relacionadas com a natureza do clima”, lê-se:

Há países onde o calor enfraquece o corpo e debilita de tal forma a disposi
ção, que os homens só cumprem um dever penoso movidos pelo medo de serem 
castigados. Nesses países, portanto, a escravidão choca menos a razão. E como o 
senhor é tão covarde com relação ao príncipe quanto o escravo com relação ao se
nhor, a escravidão civil é acompanhada da escravidão política. (Cap. 7; O. C., t. II, 
p. 495.)

Um texto como esse é revelador das diferentes facetas do espírito de Mon
tesquieu. Há, em primeiro lugar, uma explicação simples, quase simplória, da 
relação entre clima e escravidão. Na mesma passagem se encontra a fórmula: 
“Nesses países, portanto, a escravidão choca menos a razão”, o que implica que 
a escravidão enquanto tal choca a razão, e contém, implicitamente, uma refe
rência à concepção universal da natureza humana. Nessa passagem encontramos 
justapostos os dois aspectos da interpretação: de um lado, interpretação deter
minista das instituições enquanto fatos, de outro, o julgamento sobre essas ins
tituições feito em nome de valores universalmente válidos. A compatibilidade 
desses dois modos de pensar é assegurada aqui pela fórmula “choca menos a 
razão”. Afirmando que a escravidão é, como tal, contrária à essência da nature
za humana, Montesquieu encontra na influência do clima razão para justificá-la. 
Contudo, uma tal proposição só é admissível, logicamente, na medida em que 
o clima influencia uma instituição, ou a favorece, sem torná-la inevitável. De 
fato, se houvesse aí uma relação necessária de causa e efeito estaríamos eviden
temente diante da contradição entre uma condenação moral e um determinismo 
demonstrado cientificamente.
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Esta interpretação é confirmada no capítulo seguinte. Montesquieu conclui 
com estas linhas, típicas do seu pensamento:

Não sei se é a mente ou o coração que me dita este artigo. Talvez não haja na 
terra esse clima que não permita levar homens livres a trabalhar. Por haver leis mal
feitas, surgiram homens preguiçosos. Como esses homens eram preguiçosos, foram 
transformados em escravos. (Livro XV, cap. 8, p. 497.)

Aparentemente, este último texto nega o precedente, que parece atribuir a 
escravidão ao clima, ao passo que, aqui, ela resulta das más leis, e a frase pre
cedente implica que em nenhuma parte o clima é tal que a escravidão se torne 
necessária. Na verdade, Montesquieu está embaraçado, como todos os sociólo
gos, diante de fenômenos dessa natureza. Se vão até o fim da sua explicação 
causai e descobrem que a instituição que abominam foi inevitável, precisam 
tudo aceitar. Isso ainda passa quando se trata de instituições de séculos anterio
res; o passado estando definitivamente estabelecido não é necessário perguntar 
o que teria sido possível; mas se aplicarmos essas considerações às sociedades 
atuais -  e se as aplicarmos às sociedades passadas, por que não as aplicar às 
sociedades atuais! -  chegaremos a um impasse: como poderia o sociólogo acon
selhar reformas, se as instituições mais desumanas são inevitáveis?

Esses textos só podem ser compreendidos, a meu ver, se admitirmos que as 
explicações das instituições pelo meio geográfico são do tipo que um sociólo
go moderno chamaria de relação de influência, e não de relação de necessida
de causai. Uma certa causa torna determinada instituição mais provável do que 
outra. Além do mais, o trabalho do legislador consiste, muitas vezes, em con
trabalançar as influências diretas dos fenômenos naturais, em inserir no tecido 
do determinismo leis humanas cujos efeitos se opõem aos efeitos diretos e es
pontâneos dos fenômenos naturais14. Montesquieu acredita menos do que se tem 
afirmado no determinismo rigoroso do clima. É verdade que admitiu, como 
muitos outros em sua época, e com grande simplicidade, que o temperamento 
e a sensibilidade dos homens eram função direta do clima, e que, de outro lado, 
procurou estabelecer relações de probabilidade entre os dados externos e cer
tas instituições; mas também é verdade que reconheceu a pluralidade das cau
sas e a possibilidade da atuação do legislador, também suas análises significam 
que o meio não determina as instituições, mas as influencia, contribuindo para 
orientá-las num sentido determinado15.

Examinando os outros determinantes, Montesquieu se pergunta sobre a re
lação entre o número de habitantes e as artes16, colocando o problema, para nós 
fundamental, do volume da população, que depende, evidentemente, dos meios 
de produção e da organização do trabalho.
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De um modo geral, o número de habitantes é função das possibilidades da 
produção agrícola. Numa determinada coletividade pode haver tantas pessoas 
quantas possam ser alimentadas pelos agricultores. Se o solo for bem cultiva
do, os agricultores serão capazes não só de produzir alimentos para se alimen
tar, mas para alimentar outras pessoas. É preciso, porém, que os agricultores 
queiram produzir além daquilo que é necessário para sua subsistência. Convém, 
portanto, incentivar os agricultores a produzir o máximo possível e encorajar a 
troca entre os bens produzidos nas cidades, pelas artes ou indústria, e os bens 
produzidos no campo. Montesquieu conclui que para incitar os camponeses a pro
duzir é bom despertar-lhes o gosto pelo supérfluo.

Essa é outra idéia que corresponde à verdade. Só se pode iniciar o proces
so de expansão nas sociedades subdesenvolvidas criando novas necessidades 
para os agricultores que vivem nas condições tradicionais. É preciso que dese
jem possuir mais do que aquilo a que estão acostumados. Ora, diz Montesquieu, 
só os artesãos produzem esse supérfluo.

Mas continua:

Essas máquinas, cujo objeto é poupar o esforço, nem sempre são úteis. Se um 
produto tem preço moderado, que convém igualmente a quem o compra e ao ope
rário que o produziu, as máquinas que simplificassem sua produção, isto é, redu
zissem o número de operários, seriam perniciosas; se os moinhos d’água não esti
vessem implantados em toda a parte, não os consideraria tão úteis quanto se afirma, 
porque fizeram parar uma infinidade de braços, privando muita gente do uso da 
água, o que fez com que muitas terras perdessem sua fecundidade. (E. L., liv. XXIII, 
cap. 15; O. C., t. II, p. 692.)

Este texto é interessante. Essas máquinas cuja finalidade é abreviar a arte, 
em estilo moderno inferior ao de Montesquieu, são máquinas que reduzem o 
tempo de trabalho necessário à produção de objetos manufaturados. O que preo
cupa Montesquieu, portanto, é o que chamaríamos de desemprego tecnológico. 
Se, com a ajuda de uma máquina, é possível produzir o mesmo objeto com 
menos tempo de trabalho, um certo número de operários deverá ser afastado do 
processo de produção. Isso preocupa Montesquieu, como preocupou muitos ou
tros homens, a cada geração, nos últimos dois séculos.

Esse raciocínio omite, evidentemente, aquilo que se tornou o princípio de 
toda a economia moderna, a idéia de produtividade. Se se pode produzir o 
mesmo objeto com menos tempo de trabalho, a mão-de-obra liberada poderá 
ser empregada em outra atividade, aumentando assim a produção disponível para 
toda a coletividade. Esse texto demonstra que falta a nosso autor um elemento 
de doutrina que era conhecido em seu século -  os Enciclopedistas já  o tinham 
compreendido. Montesquieu não entendeu o alcance econômico do progresso 
científico e tecnológico: lacuna bastante curiosa, porque se interessava muito
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pela ciência e a tecnologia, tendo escrito vários ensaios sobre as ciências e as 
descobertas tecnológicas. Não chegou, contudo, a compreender o mecanismo pelo 
qual a diminuição do tempo de trabalho necessário para produzir um bem de
terminado permite empregar mais trabalhadores e aumentar o volume global da 
produção17.

Chego agora à terceira etapa do meu questionário sobre o método de Mon
tesquieu. Em que medida sua investigação ultrapassa a sociologia analítica e a 
pluralidade de causas? De que forma consegue reconstituir o conjunto?

Penso que, se existe uma concepção sintética da sociedade em L’esprit des 
lois, ela está no livro XIX, consagrado ao espírito geral de uma nação. 

Montesquieu escreve:

Várias coisas governam os homens: o clima, a religião, as leis, as máximas do 
governo, os exemplos das coisas passadas, os costumes, os hábitos; disso resulta 
um espírito geral.

À medida que, em cada nação, uma dessas causas age com mais força, as outras 
lhe cedem lugar. A natureza e o clima dominam, de modo quase exclusivo, a vida 
dos selvagens; os hábitos governam os chineses; as leis tiranizam o Japão; os costu
mes davam, outrora, o tom na Lacedemônia, e as máximas de governo e os costumes 
antigos davam-no em Roma. (E. L., liv. XIX, cap. 4; O. C., t. II, p. 558.)

Esse texto merece um comentário. No primeiro parágrafo aparece a plura
lidade de causas, de novo com uma enumeração aparentemente mais empírica 
do que sistemática. As coisas que governam os homens são os fenômenos naturais 
-  como o clima -  e as instituições sociais -  como a religião, as leis, as máxi
mas de governo; são também, por outro lado, a tradição, a continuidade histó
rica, característica de toda a sociedade e que Montesquieu chama de exemplos 
das coisas passadas. Todas essas coisas juntas formam o espírito geral. Este 
portanto não é uma causa parcial, comparável às outras, mas a resultante do con
junto das causas físicas, sociais e morais.

O espírito geral é uma resultante, mas uma resultante que permite apreen
der o que constitui a originalidade e a unidade de uma determinada coletivida
de. Há um espírito geral da França, um espírito geral da Inglaterra. Passa-se da 
pluralidade das causas à unidade do espírito geral, sem que este exclua as cau- 
salidades parciais. O espírito geral não é uma causa dominante, todo-poderosa, 
que possa apagar as outras. São as características que uma determinada coleti
vidade adquire através do tempo, como resultado da pluralidade das influências 
que atuam sobre ela.

Montesquieu acrescenta uma proposição que, logicamente, não está impli
cada nas duas precedentes: pode ocorrer, no curso da história, que uma causa 
se tome progressivamente predominante. Esboça, assim, uma teoria ainda hoje
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clássica: a de que nas sociedades arcaicas o domínio das causas materiais é mais 
forte do que nas sociedades complexas, ou, como ele diria, civilizadas.

Provavelmente nosso autor afirmaria que no caso de nações antigas, como 
a França e a Inglaterra, a ação das causas físicas, do clima ou do solo, é mode
rada, comparativamente à ação das causas morais. Num certo momento da his
tória, determinada causa deixa sua marca e impõe seu modelo ao comporta
mento de uma coletividade.

Inclino-me a crer que Montesquieu chama de espírito geral de uma nação 
o que os antropólogos norte-americanos denominam de cultura de uma nação, is
to é, um certo estilo de vida e de relações em comum, que é menos uma causa 
do que um efeito -  resultado do conjunto das influências físicas e morais que, 
através do tempo, modelaram a coletividade.

Existem, contudo, em Montesquieu, implícita ou explicitamente, duas idéias 
de síntese possíveis. Uma seria a influência predominante do regime político, e 
a outra, o espírito geral de uma nação.

Em relação à primeira -  a da influência predominante das instituições polí
ticas -  pode-se hesitar entre duas interpretações. Trata-se de uma influência pre
dominante no sentido causai do termo ou de uma influência predominante com 
relação ao que interessa antes de tudo ao observador, como diríamos, em lingua
gem moderna, com relação aos nossos valores, isto é, com relação à hierarquia 
da importância que estabelecemos entre diferentes aspectos da vida coletiva.

Entre essas duas interpretações, os textos não permitem uma escolha cate
górica. Muitas vezes temos a impressão de que Montesquieu admite as duas, si
multaneamente. Entre as causas que agem historicamente, ele entende que cabe 
às instituições políticas a ação mais importante. Mas se lhe tivéssemos pergun
tado ou objetado: a ação mais importante em relação a quê? Ele teria provavel
mente respondido: em relação à grandeza das nações, seus êxitos e infortúnios, 
isto é, em última análise, em relação ao que constitui o objeto privilegiado da 
curiosidade científica.

Quanto ao espírito geral de uma nação, ele retorna à teoria das instituições 
políticas dos primeiros livros, pois um regime só se mantém na medida em que 
o sentimento que lhe é necessário existe no povo. O espírito geral de uma nação é 
o que mais contribui para manter esse sentimento ou princípio, indispensável à 
continuidade do regime.

O espírito geral de uma nação não pode ser comparado à vontade criadora 
de uma pessoa ou coletividade. Não se parece com a escolha existencial de 
Kant ou de Sartre, decisão única que está na originalidade da pluralidade dos atos 
ou episódios de uma existência individual ou coletiva. O espírito geral de uma 
nação é a maneira de ser, de agir, de pensar e de sentir de uma coletividade, tal 
como o fizeram a geografia e a história.
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Preenche, sem dúvida, duas funções: permite o reagrupamento das expli
cações parciais, sem representar uma explicação última que englobaria todas as 
demais; permite, além disso, passar da sociologia política para a sociologia do 
todo social.

Montesquieu escreve assim: “Os povos das ilhas são mais inclinados à li
berdade do que os povos do continente. As ilhas são ordinariamente de peque
na extensão; uma parte da população não pode ser empregada para oprimir a 
outra; o mar as separa dos grandes impérios, e a tirania não pode chegar até lá. 
Os conquistadores esbarram no mar; os insulares não são envolvidos pelas con
quistas e conservam mais facilmente suas leis.” (E. L., liv. XVIII, cap. 5; O. C., 
t. II, p. 534.) Várias dessas afirmações são discutíveis; porém, trata-se apenas de 
definir o método de Montesquieu. Ora, nesse capítulo vemos como uma certa 
situação geográfica favorece uma espécie de instituição política sem contudo 
determiná-la.

Igualmente o capítulo 27 do livro XIX, intitulado: “Como as leis podem 
contribuir para a formação dos costumes, dos hábitos e do caráter de uma na
ção”, e que trata da Inglaterra, mostra também (quando o lemos depois do cap.
6 do livro XI, dedicado à constituição britânica) como a teoria do princípio 
reencontra a teoria do espírito geral de uma nação, e como as explicações múl
tiplas, de caráter parcial, podem ser reagrupadas na interpretação global de uma 
determinada coletividade, sem que essa interpretação totalizante esteja em con
tradição com a pluralidade das explicações parciais.

Os fatos e os valores

A questão fundamental de toda sociologia histórica poderia ser formulada 
do seguinte modo: o sociólogo estaria condenado a observar a diversidade das 
instituições sem formular um juízo de valor sobre elas? Em outras palavras, ele 
deve explicar a escravidão, assim como as instituições liberais, sem ter possi
bilidade de estabelecer uma discriminação e uma hierarquia entre os méritos, 
morais ou humanos, de uma ou de outra instituição? Em segundo lugar, na me
dida em que constata uma diversidade de instituições, estaria ele obrigado a 
passar em revista essa diversidade sem integrá-la num sistema ou, ao contrário, 
ele poderia, para além dessa variedade, encontrar elementos comuns? Essas duas 
antíteses não se sobrepõem exatamente. Contudo, sem serem equivalentes, podem 
aproximar-se, desde que os critérios que determinam nossos juízos de valor 
sejam, também, critérios universalmente válidos.

Para analisar esses problemas, será m elhor tom ar como ponto de partida 
um a noção central de O espírito das leis, a saber, a própria noção de lei. Afinal,
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a grande obra de Montesquieu se chama O espírito das leis, e é na análise da 
noção, ou das noções de lei que encontramos a resposta para os problemas que 
acabo de formular.

Para nós, modernos, formados pela filosofia de Kant e pela lógica ensinada 
nas escolas, o termo lei tem duas significações. Pode significar primeiramente 
uma prescrição do legislador, uma ordem dada pela autoridade competente, que 
nos obriga a fazer isso ou a não fazer aquilo. Chamemos esse primeiro sentido 
de lei-preceito e precisemos que a lei-preceito, a lei positiva, a lei do legislador, 
difere dos costumes e dos hábitos por ser formulada explicitamente, enquanto 
as obrigações e interdições propostas pelos costumes não são elaboradas, nem 
codificadas e, de modo geral, não têm o mesmo tipo de sanção.

Pode-se entender também por lei uma relação de causalidade entre um de
terminante e um efeito. Por exemplo, se afirmamos que a escravidão é uma con
seqüência necessária de determinado clima, temos uma lei causai que estabele
ce uma relação constante entre um meio geográfico de um tipo determinado e 
uma instituição particular, a escravidão.

Ora, Montesquieu escreve que “não trata das leis, mas do espírito das leis”. 
As leis positivas, afirma, “devem estar relacionadas ao aspecto do país, seu cli
ma frio, quente ou temperado; à qualidade do solo, à sua situação, à sua exten
são, ao tipo de vida dos povos, agricultores, caçadores ou pastores. Elas devem 
se referir ao grau de liberdade que a Constituição pode suportar: à religião dos 
habitantes, às suas inclinações, às suas riquezas, ao seu número, ao seu comér
cio, a seus costumes e hábitos. Enfim, as leis têm relação entre si, com sua ori
gem, com o objeto do legislador, com a ordem das coisas sobre as quais estão 
estabelecidas. Faz-se necessário considerá-las. É o que pretendo fazer neste 
livro. Examinarei todas essas relações: elas formam um conjunto, ao qual cha
mo de Espírito das leis”. (E. L., liv. I, cap. 3; O. C., t. II, p. 238.)

Montesquieu procura, portanto, as leis causais que explicam as leis-precei- 
tos. De acordo com o texto acima, o espírito das leis é precisamente o conjunto 
das relações entre as leis-preceitos das diversas sociedades humanas e os fato
res suscetíveis de influenciá-las ou de determiná-las. O espírito das leis é o con
junto das relações de causalidade que explicam as leis-preceitos. Contudo, o fato 
de utilizarmos o termo lei nesses dois sentidos, como o faz Montesquieu, traz 
o perigo de mal-entendidos e dificuldades.

Se o pensamento de Montesquieu se resumisse às fórmulas precedentes, sua 
interpretação seria fácil. As leis-preceitos constituiriam o objeto de estudo, e as 
relações de causalidade seriam a explicação dessas leis. Se essa interpretação 
fosse exata, seria fiel o reirato de Montesquieu feito por Auguste Comte e alguns 
outros intérpretes modernos. L. Althusser, por exemplo, sustenta que Montes
quieu deveria ter pensado assim, mesmo supondo-se que não o tenha feito18. Nes
sa hipótese, tudo seria bem simples. Montesquieu admitiria uma filosofia deter
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minista das leis. Essa filosofia constataria a diversidade das legislações e a ex
plicaria pela multiplicidade das influências que se exercem sobre as coletividades 
humanas. A filosofia do determinismo se associaria à filosofia da diversidade 
indefinida das formas de existência coletiva. Montesquieu se limitaria a extrair 
do estudo causai suas conseqüências pragmáticas, pressupondo os objetivos do 
legislador.

Existem, aliás, textos bastante conhecidos que têm esse sentido. Por exemplo:

Não escrevo para censurar o que foi estabelecido em nenhum país. Cada na
ção encontrará aqui as razões das suas máximas, e concluiremos, naturalmente, que 
em conseqüência só àqueles que tiveram a felicidade de nascer com condições 
para penetrar, com um ato de genialidade, toda a constituição de um Estado... 
compete propor alterações. Se pudesse fazer com que todo o mundo tivesse novas 
razões para gostar de suas obrigações, amar seu soberano, sua pátria, suas leis, que 
as pessoas pudessem sentir melhor sua felicidade em cada país, em cada governo, 
em cada função em que se encontre, eu me consideraria o mais feliz de todos os 
mortais. (Prefácio E. L.; O. C., t. II, p. 230.)

É verdade que este texto está no prefácio de O espírito das leis, e poderia 
ser explicado pelas circunstâncias. Mas também é verdade que, na medida em 
que Montesquieu tivesse sustentado uma filosofia rigorosamente determinista, 
poderia ser também rigorosamente conservador. Se admitirmos que as institui
ções de uma coletividade são determinadas necessariamente por um conjunto 
de circunstâncias, será fácil escorregar para a conclusão de que as instituições 
existentes são as melhores. Restaria saber se seria o caso de acrescentar: no 
melhor ou no pior dos mundos possíveis.

É preciso acrescentar que há também em Montesquieu numerosos textos 
em que ele formula conselhos aos legisladores.

Esses conselhos, é verdade, não são contraditórios com uma filosofia de
terminista e particularista. Se uma instituição é explicada por uma certa influên
cia, temos o direito de procurar o que seria necessário fazer para atingir deter
minados objetivos. Por exemplo: se demonstrarmos que a legislação decorre do 
espírito de uma nação, será lógico retirar daí o seguinte conselho: devem-se adap
tar as leis-preceitos a serem promulgadas segundo o espírito dessa nação. O 
célebre capítulo sobre o espírito da nação francesa termina com o conselho: 
“Deixai-o fazer seriamente as coisas frívolas, e alegremente as coisas sérias.” 
(E. L., liv. XIX, cap. 5; O. C., t. II, p. 559.) Também quando um regime foi re
duzido a sua natureza e a seu princípio, é fácil demonstrar as leis que são apro
priadas. Assim, se a república se fundamenta na igualdade dos homens, tira-se 
daí a conseqüência lógica de que as leis da educação ou da economia devem 
favorecer o sentido de igualdade, ou impedir a formação de grandes fortunas.
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A filosofia determinista não exclui os conselhos, se esses conselhos per
manecem relativos a uma determinada situação geográfica, ao espírito de uma 
nação ou à natureza do regime. Em outras palavras, trata-se de imperativos con
dicionais ou hipotéticos. O legislador se coloca numa determinada conjuntura 
e estabelece os preceitos que se impõem, na medida em que ele deseja manter 
um regime, ou permitir que a nação prospere. Esses tipos de conselhos perten
cem à ordem do que Lévy-Bruhl teria chamado de arte racional, extraída da 
ciência; essas são as conseqüências pragmáticas de uma sociologia científica.

Há contudo, em O espírito das leis, muitos outros textos em que Montesquieu 
não formula conselhos pragmáticos ao legislador, mas condena moralmente 
determinadas instituições. Os textos mais célebres, neste particular, são os capí
tulos do livro XV relativos à escravidão, ou o capítulo 13 do livro XXV, intitu
lado: “Minha humilde admoestação aos inquisidores de Espanha e de Portu
gal”, um eloqüente protesto contra a Inquisição. Muitas vezes Montesquieu dá 
livre curso a sua indignação a propósito de certas modalidades de organização 
coletiva.

Em todos esses textos Montesquieu julga, e julga não como sociólogo, mas 
como moralista.

Podem-se explicar esses protestos dizendo que Montesquieu é um homem e 
não apenas um sociólogo. Como sociólogo, ele explica a escravidão. Quando 
se indigna, é o homem que fala. Ao condenar, ou defender, esquece que está 
escrevendo um livro de sociologia.

Mas essa interpretação que atribuiria os julgamentos morais ao Montes
quieu homem e não ao Montesquieu cientista contradiz alguns dos textos mais 
essenciais, os do primeiro livro de O espírito das leis, em que Montesquieu ela
bora uma teoria dos diversos tipos de leis.

Desde o primeiro capítulo do livro I, Montesquieu afirma que existem re
lações de justiça ou de injustiça anteriores às leis positivas. Ora, se formos até 
o fundo da filosofia da particularidade e do determinismo, diremos que o que 
é justo ou injusto é constituído como tal pelas leis positivas, pelos preceitos do 
legislador e a tarefa do sociólogo consistiria pura e simplesmente em estudar o 
que os legisladores, em diferentes épocas e diferentes sociedades, consideraram 
justo ou injusto. Mas Montesquieu afirma de modo bem explícito que não é 
assim: “E preciso confessar a existência de relações de eqüidade anteriores à lei 
positiva que as estabelece.” Ou ainda: “Dizer que não há nada justo ou injusto 
além do que ordenam ou proíbem as leis positivas corresponde a afirmar que 
antes de termos traçado o círculo, nem todos os seus raios eram iguais.” (E. L., 
liv. I, cap. 1; O. C., t. II, p. 233.)

Em outras palavras, se levamos a sério essa formulação, devemos admitir 
que Montesquieu acredita nas relações de eqüidade e nos princípios de justiça 
anteriores à lei positiva, e universalmente válidos. Essas relações de eqüidade
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anteriores à lei positiva são, “por exemplo, que, admitindo a existência de socie
dades de homens, seria justo respeitar suas leis; que, se seres inteligentes tives
sem recebido benefício de algum outro, deveriam ficar-lhe gratos; que, se um 
ser inteligente tivesse criado um outro ser inteligente, o ser criado deveria per
manecer na dependência que existiu desde a sua origem; que um ser inteligen
te que fez mal a um outro ser inteligente merece receber o mesmo mal; e assim 
por diante”. (Ibid.)

Esta enumeração não tem caráter sistemático. Vê-se porém que, no fundo, 
tudo se reduz a duas noções, a de igualdade humana e a de reciprocidade. Essas 
leis da razão, essas leis supremas, baseiam-se na igualdade natural dos homens 
e nas obrigações de reciprocidade que dela decorrem.

Essas leis anteriores às leis positivas não são, evidentemente, leis causais, 
mas leis-preceitos, que não se originam da vontade de legisladores particulares, 
mas são consubstanciais à natureza ou à razão do homem.

Haveria portanto uma terceira espécie de lei. Além das leis positivas, de
cretadas em diferentes sociedades, além das leis causais, que estabelecem rela
ções entre as leis positivas e as influências que agem sobre elas, há também leis- 
preceitos, universalmente válidas, cujo legislador é desconhecido, a não ser que 
seja o próprio Deus, o que é sugerido por Montesquieu, sem que se possa afir
mar que seja o seu pensamento profundo.

Chegamos assim ao problema central da interpretação de O espírito das leis.
É possível, com efeito, considerar que essas leis naturais, essas leis da 

razão, universalmente válidas, não podem ter um lugar no pensamento original 
de Montesquieu. Este as teria conservado por prudência ou por hábito; os revo
lucionários são, sob certos aspectos, mais conservadores do que imaginam. O 
que seria revolucionário em Montesquieu seria a explicação sociológica das 
leis positivas, o determinismo aplicado à natureza social. A lógica do seu pen
samento comportaria apenas três elementos: a observação da diversidade das 
leis positivas, a explicação dessa diversidade em função de causas múltiplas, e, 
por fim, os conselhos práticos dados ao legislador, com base na explicação 
científica das leis. Neste caso Montesquieu seria um verdadeiro sociólogo posi
tivista, que explica aos homens por que eles vivem de determinada maneira. O 
sociólogo compreende os outros homens melhor do que eles próprios se com
preendem; descobre as causas que explicam a forma assumida pela existência 
coletiva em diferentes climas e em épocas diferentes; ajuda cada sociedade a 
viver de acordo com sua própria essência, isto é, de acordo com seu regime, seu 
clima, seu espírito geral. Os juízos de valor estão sempre subordinados ao obje
tivo que adotamos, e que é sugerido pela realidade. Nesse esquema não há lugar 
para as leis universais da razão ou da natureza humana. O capítulo 1 do livro I
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de O espírito das leis não teria conseqüências, ou seria, na doutrina de Montes
quieu, um resíduo de um modo de pensar tradicional.

Pessoalmente, não acredito que esta interpretação faça justiça a Montes
quieu. Não creio que se possa explicar o capítulo 1 do livro I unicamente pela 
prudência. Por outro lado, não estou convencido de que alguém tenha aceito al
gum dia, até suas últimas conseqüências, essa filosofia integralmente determi
nista. Se fôssemos até as últimas conseqüências desse tipo de filosofia, não seria 
possível dizer nada de universalmente válido para apreciar os méritos compa
rados da república ou do despotismo. Ora, certamente Montesquieu deseja ao 
mesmo tempo explicar a diversidade das instituições e conservar o direito de 
julgar essa diversidade.

Qual é, então, a filosofia para a qual ele tende, de modo mais ou menos 
confuso?

Montesquieu desejaria, de um lado, explicar de modo causai a diversidade 
das leis positivas e, em segundo lugar, desejaria dispor de critérios válidos e 
universais para fundamentar os juízos de valor, ou morais, relativos às institui
ções consideradas. Esses critérios, do modo como ele os formula, são extrema
mente abstratos e estão todos associados a uma noção de igualdade ou de reci
procidade. Finalmente, as instituições que condena de modo radical -  a escra
vidão ou o despotismo -  são, a seus olhos, contrárias às características do homem 
enquanto homem. São instituições que contradizem as aspirações naturais do 
homem.

Como solução, Montesquieu sugere, no primeiro capítulo do livro I, uma 
espécie de hierarquia dos seres, da natureza inorgânica até o homem: “Todos os 
seres têm suas leis; a Divindade tem suas leis; o mundo material tem suas leis; 
as inteligências superiores ao homem têm suas leis; os animais têm suas leis; o 
homem tem suas leis.” (O. C., t. II, p. 232.) Quando se trata da matéria, essas 
leis são pura e simplesmente leis causais; essas são leis necessárias, que não 
podem ser violadas. Quando chegamos à vida, as leis são também leis causais, 
embora de natureza mais complexa. Finalmente, quando chegamos ao homem, 
essas leis, nos diz Montesquieu, impondo-se a um ser inteligente, podem ser 
violadas, porque a liberdade acompanha a inteligência. As leis relativas à con
duta humana não são mais do tipo de causalidade necessária.

Em outros termos, a filosofia que permite a combinação da explicação 
científica das leis positivas com a manutenção de imperativos universalmente 
válidos é uma filosofia da hierarquia dos seres, que levaria a uma diversidade 
de leis, hierarquia que começa com a natureza inorgânica, comandada por leis 
invariáveis, e vai até o homem, submetido a leis racionais que ele é capaz de 
violar.

Daí a fórmula que sempre pareceu paradoxal: “É preciso que o mundo in
teligente seja tão bem governado quanto o mundo físico porque, embora o pri
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meiro tenha também leis que, por sua natureza, são invariáveis, não as segue 
constantemente, como o mundo físico segue as suas próprias. A razão está em 
que os seres inteligentes particulares são limitados por sua natureza, e em con
seqüência estão sujeitos ao erro. Por outro lado, é próprio de sua natureza agi
rem por si mesmos.” (E. L., liv. I, cap. 1; O. C., t. II, p. 233.) Esse texto parece 
enunciar uma inferioridade do mundo inteligente com relação ao mundo físico, 
porque as leis do mundo inteligente -  leis racionais que comandam seres inte
ligentes -  podem ser violadas. Com efeito, o filósofo não é obrigado a consi
derar a violação possível das leis racionais como uma prova da inferioridade do 
mundo inteligente com relação ao mundo físico, mas pode, pelo contrário, 
interpretá-la como expressão e prova da liberdade humana.

Pode-se acusar Montesquieu, a propósito dessa concepção da hierarquia 
dos seres e da heterogeneidade das leis segundo a natureza dos seres, de con
fundir as duas noções de leis causais e de leis-preceitos. A teoria da hierarquia 
dos seres parece classificar na mesma categoria as leis necessárias da matéria, 
as leis do movimento e as leis-preceitos da razão .

Não creio que Montesquieu faça essa confusão. Ele estabelece uma dife
rença entre as leis positivas promulgadas por um legislador, as relações causais 
que se encontram na história, como na natureza, e finalmente as leis universal
mente válidas, associadas de modo intrínseco à razão. O que ele pretende é sim
plesmente encontrar uma filosofia que lhe permita combinar a explicação de
terminista das particularidades sociais com julgamentos morais e filosóficos 
que sejam universalmente válidos.

Quando L. Althusser critica Montesquieu por essa referência às leis uni
versais da razão e propõe contentar-se com a explicação determinista das leis 
na sua particularidade, e com os conselhos práticos tirados dessa explicação, 
ele pensa como marxista. Ora, se o marxismo condena a referência às leis uni
versais da razão, é porque encontra o equivalente no movimento da história em 
direção a um regime que realizaria todas as aspirações dos homens e dos sécu
los passados.

De fato, uns ultrapassam a filosofia determinista fazendo apelo ao futuro, 
outros, a critérios universais <le caráter formal. Montesquieu escolheu este últi
mo caminho para ir além da particularidade. Não creio que já se tenha demons
trado que sua escolha tenha sido errada.

O segundo aspecto da filosofia de Montesquieu, depois da hierarquia dos 
seres, é constituído pelo capítulo 2 do livro I, no qual ele especifica o que seja 
o homem natural, isto é, sua concepção do homem enquanto homem, anterior, 
por assim dizer, à sociedade. A expressão “anterior à sociedade” não significa que, 
na sua opinião, tenha havido homens que vivessem afastados da sociedade, mas 
apenas que podemos tentar conceber, pela razão, o que é o homem, sem levar
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em conta a influência da coletividade em que vive. Nesse capítulo, Montesquieu 
pretende refutar a concepção da natureza em Hobbes. Essa refutação constitui, 
a meu ver, uma maneira de penetrar na compreensão dos temas fundamentais 
do seu pensamento.

Montesquieu quer demonstrar que, em si mesmo, o homem não é belico
so. O estado da natureza não implica um estado de guerra de todos contra todos 
mas, se não uma paz verdadeira, pelo menos um estado estranho à distinção 
paz-guerra. Montesquieu quer refutar Hobbes porque este, considerando que o 
homem se acha, no estado natural, em hostilidade para com seus semelhantes, 
justifica o poder absoluto, que é o único capaz de impor a paz e dar segurança 
a uma espécie belicosa. Montesquieu, porém, não vê a origem da guerra no es
tado da natureza. Para ele, o homem não é intrinsecamente inimigo do homem, 
e a guerra é um fenômeno mais social do que humano. Se a guerra e a desigual
dade estão ligadas à essência da sociedade, e não à essência do homem, o obje
tivo da política não será eliminar a guerra e a desigualdade, inseparáveis da vida 
coletiva, mas simplesmente atenuá-las ou moderá-las.

Esses dois raciocínios, aparentemente paradoxais, são, no fundo, bastante 
lógicos. Se a guerra é humana, pode-se sonhar com a paz absoluta. Se é social, 
apoiamos simplesmente o ideal da moderação.

Comparando as idéias de Montesquieu com as de Jean-Jacques Rousseau, 
observa-se oposição comparável à que acabamos de notar entre Montesquieu e 
Hobbes. Rousseau se refere a um estado da natureza, concebido pela razão hu
mana, que serve, por assim dizer, de critério à sociedade. Esse critério o leva a 
uma concepção da soberania absoluta do povo. Nosso autor se limita a consta
tar que as desigualdades provêm da sociedade, o que não o leva a concluir que 
é preciso retornar a uma igualdade natural, mas que, na medida do possível, é 
preciso atenuar as desigualdades, que têm raiz na própria sociedade.

A concepção de estado de natureza de Montesquieu não só é reveladora do 
conjunto da sua filosofia política, mas está também na origem dos livros IX e X, 
consagrados ao direito das gentes:

O direito das gentes se fundamenta naturalmente no princípio de que as diver
sas nações devem fazer, durante a paz, o maior bem umas às outras e, na guerra, o 
menor mal possível, sem prejudicar seus interesses verdadeiros. O objetivo da guer
ra é a vitória; o da vitória, a conquista; o da conquista, a conservação. Deste princí
pio, e do precedente, devem derivar todas as leis que compõem o direito das gentes. 
(E. L., liv. I, cap. 3; O. C., t. II, p. 237.)

Esse texto mostra que há em O espírito das leis não somente explicação cien
tífica causai das leis positivas, mas também a análise das leis que presidem as 
relações entre as coletividades, em função do objetivo atribuído por Montesquieu
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ao direito das gentes. O que significa, em outros termos, que o fim para o qual 
se encaminham as coletividades pode ser determinado pela análise racional.

As interpretações possíveis

A filosofia de Montesquieu não é nem a filosofia determinista simplifica
da que Auguste Comte, por exemplo, lhe atribuía, nem uma filosofia tradicio
nal do direito natural, mas uma tentativa de combinação das duas. Assim se 
explicam as muitas interpretações dadas ao seu pensamento.

O historiador alemão Meinecke, que dedicou a Montesquieu um capítulo do 
seu livro clássico, Die Entstehung des Historismus (A formação do historicismo), 
considera que a doutrina de Montesquieu oscila entre o universalismo racional, 
característico do pensamento do século XVIII, e o sentido histórico das particula
ridades que deveria expandir-se nas escolas históricas do século XIX.

É verdade que encontramos em Montesquieu fórmulas inspiradas pela 
filosofia de uma ordem racional e universal, e ao mesmo tempo fórmulas que 
acentuam a diversidade dos costumes e das coletividades históricas. Resta sa
ber se é preciso considerar o pensamento de Montesquieu como uma concilia
ção precária dessas duas inspirações, como uma etapa no caminho da descoberta 
do historicismo integral ou como uma tentativa, legítima e imperfeita, de com
binar dois tipos de considerações, sem eliminar completamente nenhum deles.

A interpretação de L. Althusser é uma nova versão de um Montesquieu 
contraditório: contradição que haveria entre seu gênio inovador e suas opiniões 
reacionárias. Essa interpretação tem uma parte de verdade. Nos conflitos de ideo
logias do século XVIII, Montesquieu pertence a um partido que se pode quali
ficar efetivamente de reacionário, porque ele recomendava o retorno a institui
ções que tinham existido em passado mais ou menos lendário.

Durante o século XVIII, sobretudo durante a primeira metade desse século, 
a grande querela dos escritores políticos franceses era marcada pela teoria da 
monarquia19 e a situação da aristocracia na monarquia. Em linhas gerais, duas 
escolas se opunham. A escola romanista alegava que a monarquia francesa des
cendia do império soberano de Roma, de que o rei da França seria o herdeiro. 
Neste caso, a história justificava a pretensão do rei francês ao absolutismo. A 
segunda escola, chamada germânica, alegava que a situação privilegiada da no
breza francesa derivava da conquista do país pelos francos. Esse debate deu ori
gem a doutrinas que se prolongaram no século seguinte, chegando a ideologias 
propriamente racistas; por exemplo, a doutrina segundo a qual os nobres seriam 
germânicos, e o povo, galo-romano. A distinção entre aristocracia e povo cor
responderia à diferença entre conquistadores e conquistados. Esse direito de



o s  FUNDADORES 49

conquista, que hoje justifica mal a manutenção de uma desigualdade, era visto 
no século XVIII como fundamento legítimo e sólido da hierarquia social20.

Nessa disputa de duas escolas, Montesquieu -  basta ler os três primeiros 
livros de O espírito das leis para percebê-lo -  se coloca do lado da escola germâ
nica, embora com nuanças, com reservas e com maior sutileza do que os teóri
cos que defendiam com intransigência os direitos da nobreza. No fim do capí
tulo sobre a constituição da Inglaterra, encontramos a fórmula célebre: a liber
dade inglesa, fundada no equilíbrio dos poderes, nasceu “nas florestas”, isto é, 
nas florestas da Germânia.

De um modo geral, Montesquieu se mostra preocupado com os privilégios 
da nobreza e o reforço dos corpos intermediários21. Não é, em absoluto, um dou
trinário da igualdade, e menos ainda da soberania popular. Associando a de
sigualdade social à essência da ordem social, ele se acomoda bem com a desi
gualdade. E se admitirmos, como L. Althusser, que a soberania popular e a 
igualdade são as fórmulas políticas que triunfaram ao longo das revoluções dos 
séculos XIX e XX, através da Revolução Francesa e da Revolução Russa; se 
acreditarmos que a história caminha no sentido da soberania popular e da igual
dade, é justo dizer que Montesquieu é um ideólogo do antigo regime e que, 
nesse sentido, é propriamente um reacionário.

Parece-me contudo que a questão é mais complexa. Montesquieu acredita, 
de fato, que sempre houve desigualdades sociais; que o governo sempre é exer
cido por privilegiados; mas, quaisquer que sejam as instituições historicamen
te definidas às quais se refere, sua última idéia é a de que a ordem social é, em 
essência, heterogênea, e que a liberdade tem como condição o equilíbrio dos po
deres sociais e o governo dos notáveis, atribuindo-se ao termo “notáveis” o sen
tido mais genérico e mais vago, que engloba tanto os melhores cidadãos de uma 
democracia igualitária quanto a nobreza na monarquia, ou mesmo, num regime 
de tipo soviético, os militantes do partido comunista.

Em outras palavras, a essência da filosofia política de Montesquieu é o li
beralismo: o objetivo da ordem política é assegurar a moderação do poder pelo 
equilíbrio dos poderes, o equilíbrio entre povo, nobreza e rei na monarquia 
francesa ou na monarquia inglesa; o equilíbrio entre o povo e privilegiados, en
tre plebe e patriciado na república romana. Esses são exemplos diversos da mes
ma concepção fundamental de uma sociedade, heterogênea e hierárquica, em 
que a moderação do poder exige o equilíbrio dos poderes.

Se esse é o pensamento final de Montesquieu, não fica demonstrado que 
ele tenha sido um reacionário. Incontestavelmente foi um reacionário nas que- 
relas do século XVIII. Nem previu nem desejou a Revolução Francesa. É pos
sível talvez que a tenha preparado porque nunca se conhece, nem antes nem 
depois, a responsabilidade histórica de cada um; conscientemente, porém, 
Montesquieu não desejou a Revolução Francesa. Na medida em que se pode
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“saber” o que um homem teria feito em circunstâncias diferentes daquelas em 
que viveu, imagina-se que Montesquieu teria sido, a rigor, um constituinte. 
Logo depois, teria passado para a oposição, e teria que escolher, como os libe
rais desse período, entre a emigração, a guilhotina ou a emigração interna, lon
ge das peripécias violentas da Revolução.

Contudo, embora politicamente reacionário, Montesquieu talvez represen
te uma maneira de pensar que não se pode considerar ultrapassada ou anacrô
nica. Qualquer que seja a estrutura da sociedade, numa certa época, é sempre 
possível pensar como Montesquieu, isto é, analisar a forma própria de hetero
geneidade de uma determinada sociedade, procurando, pelo equilíbrio dos po
deres em confronto, a garantia da moderação e da liberdade.

Encontramos uma última interpretação do pensamento de Montesquieu no 
curto capítulo que Léon Brunschvicg lhe consagra no seu livro Le progrès de 
la conscience dans la philosophie occidentale. Brunschvicg considera o pensa
mento de Montesquieu essencialmente contraditório22.

De acordo com essa crítica, Montesquieu nos deu, de um certo modo, a 
obra-prima da sociologia pura, isto é, da sociologia analítica, estabelecendo 
relações múltiplas entre tal fator e tal outro, sem uma tentativa de síntese filo
sófica, sem pretensão a determinar o fator predominante ou a origem profunda 
de cada sociedade.

Fora dessa sociologia pura, não haveria para Brunschvicg nenhum sistema 
em Montesquieu. Citando a fórmula: “É preciso que o mundo inteligível seja 
tão bem governado quanto o físico...”, Brunschvicg pensa que esse paradoxo -  
ver uma inferioridade, pelo menos aparente, do mundo inteligente na possibili
dade de violar as leis a que está submetido -  corresponde a uma confusão entre 
lei causai e lei-preceito.

Brunschvicg mostra também a oscilação de Montesquieu entre as fórmu
las cartesianas (do tipo: antes de se traçar o círculo, todos os seus raios já são 
iguais; assim também existe o justo e o injusto antes da promulgação de leis 
positivas) e uma classificação dos tipos de regime que deriva da tradição aris- 
totélica. Finalmente, Brunschvicg não encontra nem unidade, nem coerência 
em O espírito das leis, limitando-se a concluir que os leitores, de qualquer forma, 
viram aí uma filosofia implícita do progresso inspirada por valores liberais.

Pessoalmente, acho esse julgamento severo. É verdade que não há sistema 
em Montesquieu, o que talvez esteja conforme com o espírito de uma certa 
sociologia histórica. Mas espero ter demonstrado que o pensamento de Montes
quieu está longe de ser tão contraditório como muitas vezes se afirma.

Como sociólogo, M ontesquieu procurou com binar duas idéias, que não 
podem  ser abandonadas, mas que são difíceis de combinar. De um lado, afirm a 
im plicitam ente a pluralidade indefinida das explicações parciais. Demonstrou 
assim  como são num erosos os aspectos de um a coletividade que é preciso
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explicar, como são numerosas as determinantes a que se podem atribuir as dife
rentes facetas da vida coletiva. De outro lado, buscou o meio de ir além da jus
taposição de relações parciais, de apreender algo que constitui a unidade dos 
conjuntos históricos. Pensou encontrar, de maneira mais ou menos clara, esse 
princípio de unificação, que não contradiz a pluralidade indefinida das expli
cações parciais, na noção de espírito de um povo, associado à teoria política por 
meio do princípio de governo.

Em O espírito das leis percebem-se nitidamente muitas espécies de explica
ções, ou de relações abrangentes como as que os sociólogos de hoje procuram 
elaborar. Essas relações abrangentes devem servir de orientação para os reda
tores das leis, e são de diversas ordens. Por exemplo, tendo enunciado o tipo 
ideal de um determinado governo, Montesquieu pode, logicamente, mostrar co
mo devem ser as diferentes categorias de leis, leis da educação, leis fiscais, leis 
comerciais, leis suntuárias, a fim de que o tipo ideal de regime seja plenamen
te realizado. Dá conselhos sem sair do plano científico, supondo simplesmen
te que os legisladores desejam ajudar o regime a se manter.

Há também referências à finalidade de uma atividade social particular. Um 
exemplo é o do direito das gentes. Outra questão é a de saber em que medida 
Montesquieu demonstrou realmente que as diversas nações devem fazer-se o 
maior bem na paz, e o menor mal possível na guerra. Essas afirmações louvá
veis são, antes, colocadas dogmaticamente, e não demonstradas cientificamen
te. De qualquer forma, a sociologia de Montesquieu, tal como se apresenta a 
nós, implica a possibilidade de associar as leis de um setor determinado à fina
lidade imanente de uma atividade humana.

Há, por fim, em Montesquieu, a referência a leis universais da natureza 
humana, que dão o direito se não de determinar o que deve ser concretamente 
uma certa instituição, pelo menos de condenar certas instituições, por exemplo, 
a escravidão. Estaria bastante inclinado a dizer que a noção de um direito natu
ral formal de significação negativa, tal como aparece na filosofia política de 
Eric Weil, já está presente em O espírito das leis1'. Em Montesquieu, todas as leis 
racionais da natureza humana são concebidas de modo suficientemente abstra
to para excluir a dedução, a partir delas, do que devem ser as instituições par
ticulares, e para autorizar a condenação de certas práticas.

O pensamento sociológico de Montesquieu se caracteriza, em último lugar, 
pela cooperação incessante entre o que se poderia chamar de pensamento sin- 
crônico e o pensamento diacrônico, isto é, pela combinação, perpetuamente re
novada, da explicação das partes contemporâneas de uma sociedade umas pelas 
outras, com a explicação dessa mesma sociedade pelo passado e pela história. 
A distinção entre o que Comte chama de estática e dinâmica já é visível no mé
todo sociológico de O espírito das leis.
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Por que, então, Montesquieu é considerado apenas um precursor da socio
logia e não um sociólogo? Como se justificariam os que não o colocam entre 
os fundadores dessa disciplina?

A primeira razão é que a palavra sociologia não existia no tempo de Mon
tesquieu, e que o termo, que entrou pouco a pouco nos costumes, foi forjado 
por Auguste Comte.

A segunda razão, muito mais profunda, é que Montesquieu não meditou 
sobre a sociedade moderna. Os autores considerados normalmente como funda
dores da sociologia, Auguste Comte ou Marx, tiveram como objeto do seu estu
do as características típicas da sociedade moderna, isto é, da sociedade consi
derada como essencialmente industrial ou capitalista. Montesquieu não tem por 
objeto de reflexão a sociedade moderna, e além disso, as categorias que empre
ga são, em grande parte, as da filosofia política clássica. Enfim, não há, em O 
espírito das leis, nem o primado da economia, nem o primado da sociedade com 
relação ao Estado.

Num certo sentido, Montesquieu é o último dos filósofos clássicos; em 
outro, é o primeiro dos sociólogos. Ainda é um filósofo clássico na medida em 
que considera que uma sociedade se define essencialmente pelo seu regime 
político, e na medida em que chega a uma concepção da liberdade. Em outro 
sentido, porém, reinterpretou o pensamento político clássico no interior de uma 
concepção global da sociedade, e procurou explicar sociologicamente todos os 
aspectos das coletividades.

Acrescentemos, por fim, que Montesquieu ignora a crença no progresso. 
Mas não é surpreendente que não tenha acreditado no progresso no sentido em 
que acreditou Comte. Na medida em que concentrava sua atenção nos regimes 
políticos, era levado a não ver no curso da história um movimento unilateral na 
direção do melhor. De fato, como Montesquieu o percebeu, depois de muitos 
outros, o devenir político até nossos dias é feito efetivamente de alternâncias, 
de movimentos de progresso e depois de decadência. Montesquieu devia, por
tanto, ignorar a idéia de progresso que surge naturalmente quando se considera 
a economia ou a inteligência. A filosofia econômica do progresso, nós a encon
tramos em Marx; a filosofia do progresso humano pela ciência, nós a encontra
mos em Auguste Comte.



Indicações biográficas

1689 18 de janeiro. Nascimento de Charles-Louis de Secondat, no castelo de La Brède, 
perto de Bordéus.

1700-1705 Estudos secundários em Juilly, com os Oratorianos.
1708-1709 Estudos de direito em Bordéus, e depois em Paris.
1714 Conselheiro do Parlamento de Bordéus.
1715 Casamento com Jeanne de Lartigue.
1716 Eleição para a Academia de Ciências de Bordéus.

Charles de Secondat herda, de um tio, todos os seus bens e o nome de Montes
quieu. Herda também o cargo de Presidente do Parlamento de Bordéus.

1717-1721 Estuda as ciências e prepara diversas memórias sobre o eco, as funções das 
glândulas renais, a transparência, o peso dos corpos, etc.

1721 Publicação anônima de Lettrespersanes, que alcança imediatamente um êxito con
siderável.

1722-1725 Estada em Paris, onde leva uma vida mundana. Freqüenta o círculo do du
que de Bourbon, o presidente Henault, a marquesa de Prie, o salão de Mme 
Lambert, o clube de Entresol, onde ele lê o seu Dialogue de Sylla et d ’Eucrate.

1725 Publicação anônima de Temple de Gnide. Viaja a Bordéus, cede seu cargo de Pre
sidente do Parlamento e volta a Paris.
Mais tarde, escreverá em Pensées: “O que sempre me fez ter sobre mim uma opi
nião desfavorável é que há poucos cargos na República para os quais eu seria 
verdadeiramente apto. Exerci com retidão de coração o meu cargo de presidente: 
tinha boa compreensão das questões, mas não entendia nada dos problemas de 
regimento interno. Assim mesmo, fui um presidente aplicado. Mas o que mais me 
desgostava era ver, por assim dizer, em verdadeiros animais, o mesmo talento 
que de mim fugia.” (O. C., t. I, p. 977.)

1728 Eleição para a Academia Francesa. Viagem pela Alemanha, Áustria, Suíça, Itália 
e Holanda, de onde lorde Chesterfield o levou à Inglaterra.

1729-1730 Estada na Inglaterra.
1731 Retomo ao castelo de La Brède, onde se dedicará a escrever O espírito das leis.
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1734 Publicação de Considèrations sur les causes de la grandeur et de la dècadence 
des romains.

1748 Publicação anônima, em Genebra, de O espírito das leis. Grande êxito, mas o livro 
é mais comentado do que lido.

1750 Défense de Uesprit des lois, em resposta aos ataques dos jesuítas e jansenistas.
1754 Elabora Essai sur le goüt, para a Encyclopédie, por solicitação de d’Alembert (pu

blicado em 1756).
1755 Morte em Paris, no dia 10 de fevereiro.



Notas

1. Cabe lembrar a referência irônica, aliás muito discutível, de J. M. Keynes, no 
prefácio que escreveu para a edição francesa da sua Teoria geral: “Montesquieu, o 
maior economista francês, que se pode comparar com justiça a Adam Smith, e que 
ultrapassa amplamente os fisiocratas pela sua perspicácia, pela clareza de idéias e bom 
senso (qualidades que todo economista deveria ter).” (Trad. de J. de Largentaye, Paris, 
Payot, 1953, p. 13.)

2. “A diferença entre a natureza do governo e seu princípio consiste em que a natu
reza é o que o faz ser como é, o princípio o que o faz agir. A primeira é sua estrutura 
particular, e o segundo, as paixões humanas que o movem. As leis são tão relativas ao 
princípio de cada governo quanto à sua natureza.” (E. L., liv. III, cap. 1; O. C., t. II, pp. 
250 e 251.)

3. “Está claro que numa monarquia, na qual quem manda executar as leis se julga 
acima delas, tem-se menos necessidade da virtude do que num governo popular, no qual 
aquele que manda executar as leis sente que ele próprio também está sujeito a elas, e 
que será obrigado a carregar seu peso... Quando desaparece esta virtude, o arbitrário 
entra no coração dos que podem recebê-lo, e a avareza entra no coração de todos.” (E. 
L-, liv. III, cap. 7; O. C., t. II, p. 257.)

4. Na verdade, a distinção fundamental entre república e monarquia já se encon
tra em Maquiavel: “Todos os governos, todas as seigneuries que tiveram ou têm coman
do sobre os homens foram e são Repúblicas ou Principados.” (Leprince, cap. 1; O. C., 
Pléiade, p . 290.)

5. Vide o livro de E T. H. Fletcher, Montesquieu and English Politics (Londres, 
1939), bem como Montesquieu in America, 1760-1801, de P. M. Spurlin (Louisiana 
State University, 1940).

6. Desnecessário dizer que não entrarei aqui num estudo pormenorizado do que 
era a Constituição inglesa no século XVIII, nem daquilo que Montesquieu pensou que 
fosse, tampouco daquilo que ela se tomou no século XX. Meu objetivo é apenas mos
trar como as idéias essenciais de Montesquieu sobre a Inglaterra se integram na sua con
cepção geral da politica.
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7. Os textos de Locke sobre os quais Montesquieu trabalhou são os do Dois trata
dos de governo, in the former the false principies and foundation of Sir Robert Filmer 
and his followers and detected and overthrown; the later is an Essay conceming the 
true Origin, Extend and End of Civil Government, editados pela primeira vez em 
Londres, em 1690. O segundo desses dois tratados, Ensaios sobre a verdadeira ori
gem, extensão e finalidade do poder civil, foi traduzido para o francês por David Ma- 
zel e publicado em Amsterdam por A. Wolfgang em 1691, com o título Du gouverne- 
ment civil ou l ’on traité de Vorigine, des fondements, de la nature dupouvoir et des 
fin s  des sociétés politiques, Essa tradução de Mazel teve várias edições durante o sé
culo XVIII. Existe uma tradução moderna de J. L. Fyot, com o título Essai sur le pou
voir civil, Paris, P.U.F., 1953.

A teoria dos poderes e das relações entre estes, de Locke, está exposta nos capítu
los XI a XIV do Essai sur le pouvoir civil. No capítulo XII Locke distingue três tipos 
de poder: o legislativo, o executivo e o federativo. “O Poder legislativo é o que tem 
direito de determinar o modo como será empregada a força do Estado para proteger a co
munidade e seus membros.” O Poder executivo é “um poder sempre em exercício para 
zelar pela execução das leis que permanecem em vigor”. Abrange, portanto, ao mesmo 
tempo, a administração e a justiça. Além disso, “existe, em cada Estado, um outro poder 
que podemos chamar natural porque corresponde a uma faculdade que todo homem 
possuía naturalmente antes de entrar em sociedade... Considerada globalmente, a co
munidade forma um corpo que está no estado de natureza com relação a todos os outros 
Estados ou com relação a todas as pessoas que não fazem parte dela. Esse poder com
preende o direito de paz e de guerra, o direito de formar ligas e alianças e de entabular 
qualquer tipo de negociação com as pessoas e as comunidades estranhas ao Estado. 
Podemos chamá-lo federativo... Os dois poderes, executivo e federativo, são, sem dúvi
da, em si mesmos, realmente distintos: um trata da aplicação das leis, dentro da socie
dade, a todos aqueles que fazem parte dessa sociedade; o outro está encarregado da segu
rança e dos interesses exteriores da comunidade, diante daqueles que lhe podem servir ou 
prejudicar; por isso eles estão quase sempre unidos. Aliás, não se poderia confiar o poder 
executivo e o poder federativo a pessoas que pudessem agir separadamente, porque a 
força pública estaria, nesse caso, colocada sob comandos diferentes, o que só poderia 
acarretar, cedo ou tarde, desordens e catástrofes”. (Éditions Fyot, pp. 158 e 159.)

8. Esta concepção não é inteiramente nova. A interpretação da constituição roma
na do ponto de vista da divisão e do equilíbrio dos poderes e das forças sociais já  pode 
ser encontrada na teoria do regime misto de Políbio e Cícero, autores que, de forma mais 
ou menos explícita, viam em tal divisão e nesse equilíbrio uma condição de liberdade. 
Contudo, é em Maquiavel que encontramos certas fórmulas que prenunciam as de 
Montesquieu. “Afirmo para aqueles que condenam as querelas do Senado e do povo, que 
eles estão condenando o que foi o princípio da liberdade e que eles se impressionam 
mais com os gritos è barulho que elas ocasionavam em praça pública do que com os 
bons efeitos que elas produziam. Em toda República existem dois partidos: o dos gran
des e o do povo, e todas as leis favoráveis à liberdade só podem nascer da sua oposição.” 
(Discours sur la première décade de Tite-Live, liv. I, cap. 4; O. C., Pléiade, p. 390.)
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9. A separação dos poderes é um dos temas principais da doutrina constitucional 
de De Gaulle. “Todos os princípios e todas as experiências exigem que os poderes 
públicos -  legislativo, executivo, judiciário -  sejam nitidamente separados e fortemen
te equilibrados.” (Discurso de Bayeux, 16 de junho de 1946.)

A respeito da interpretação jurídica da teoria da separação dos poderes de Mon
tesquieu, veja-se: L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, vol. 1; R. Carré de Malberg, 
Contribution à la théorie générale de l ’État, Paris, Sirey, t. I, 1920; t. II, 1922; Ch. 
Eisenmann, “Uesprit des lois et la séparation des pouvoirs”, in Mélanges Carré de M al
berg, Paris, 1933, p. 190; “La pensée constitutionnelle de Montesquieu”, in Recueil 
sirey du bicentenaire de “Uesprit des lois", Paris, 1952.

10. Esta é a interpretação de Louis Althusser, em Montesquieu, la politique et 
Vhistoire, Paris, P.U.F., 1959.

11. Na análise da república segundo Montesquieu, a despeito da idéia essencial de 
que a natureza da república reside na igualdade dos cidadãos, volta-se a encontrar a 
diferença entre a massa e as elites.

12. Diderot, os Enciclopedistas, sobretudo Voltaire, que defendeu Calas, Sirven, 
La Barre e outras vítimas da justiça da época e autor de Es sai sur la probabilité en fa it  
de justice (1772) mostram o grande interesse que as questões penais suscitam no sécu
lo XVIII. O ponto culminante deste debate penal foi a publicação, em 1764, do Traité 
des délits et despeines, do milanês Cesare Beccaria (1738-1794). Esta obra, escrita por 
Beccaria aos vinte e seis anos, foi comentada imediatamente por toda a Europa, em 
especial pelo abade Morellet, por Voltaire e Diderot. O tratado de Beccaria desenvolve 
a idéia de que a pena deve ser fundamentada não no princípio do restitutio juris, mas 
no princípio relativista e pragmático do punitur ne peccetur. Critica, ademais, de modo 
radical, o processo -  ou falta de processo -  penal da época, propondo que os castigos 
fossem proporcionais aos crimes. Essa obra inaugura a criminologia moderna, e é a ori
gem direta das reformas posteriores em matéria penal. Vide M. T. Maestro, Voltaire and 
Beccaria as Reformers o f  Criminal Law, Nova York, 1942.

13. A respeito do problema das influências exercidas sobre Montesquieu é preci
so recorrer aos trabalhos de J. Dedieu, um dos mais competentes comentaristas de Mon
tesquieu: Montesquieu et la tradition politique anglaise en France. Les sources anglai- 
ses de “Uesprit des lo is”, Paris, LecofFre, 1909; Montesquieu, Paris, 1913.

14. O cap. 5 do livro XIV é intitulado: “De como os maus legisladores são os que 
favoreceram os vícios do clima e os bons são os que se opuseram a eles.” Escreve Mon
tesquieu: “Quanto mais os fatores físicos levam os homens ao repouso, mais as causas 
morais devem dele afastá-los.” (O. C, t. II, p. 480.)

15. A teoria da influência do clima dá lugar a muitas observações curiosas e engra
çadas por parte de Montesquieu. Sempre preocupado com a Inglaterra, ele procura 
assim acentuar as particularidades da vida inglesa e do clima das ilhas britânicas. Mas 
não é sem dificuldade que ele consegue: “Numa nação em que uma doença do clima afeta 
de tal modo a alma que ela poderia trazer a aversão por todas as coisas, até chegar à aver
são pela vida, vê-se bem que o governo que melhor conviria às pessoas para as quais 
tudo seria insuportável seria aquele em que elas não pudessem responsabilizar a um só 
como causador de seus males e em que, mais do que os homens, fossem as leis que gover
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nassem, de tal modo que para mudar o Estado fosse necessário derrubar as próprias 
leis.” (E. L., liv. XIV cap. 13.)

Esta frase complicada parece querer dizer que o clima da Inglaterra força os ho
mens ao desespero, a tal ponto que é necessário renunciar ao governo de uma única pes
soa, a fim de que a amargura natural dos habitantes das ilhas britânicas só possa se diri
gir contra o conjunto das leis e não a um único homem. A análise do clima da Inglaterra 
prossegue nesse tom durante alguns parágrafos: “Que se a mesma nação tivesse ainda 
recebido do clima um certo caráter de impaciência que não lhe permitisse suportar por 
muito tempo as mesmas coisas, ver-se-ia claramente que o governo de que acabamos 
de falar seria ainda mais conveniente.” (Ibid.) A impaciência do povo britânico está, 
portanto, em harmonia sutil com um regime em que os cidadãos, não podendo respon
sabilizar um único detentor do poder, estão, de certa forma, paralisados na expressão 
da sua impaciência.

Nos livros sobre o clima, Montesquieu multiplica as fórmulas desse tipo, que são, 
como se costuma dizer nesses casos, mais brilhantes do que convincentes.

16. A palavra art (arte) é empregada no sentido da atividade dos artesãos. Trata- 
se portanto das atividades que hoje chamamos secundárias, destinadas a produzir obje
tos e a transformá-los, não a cultivar diretamente a terra.

17. Seria injusto reduzir as análises econômicas de Montesquieu a esse único erro. 
Na verdade, Montesquieu apresenta um quadro de modo geral pormenorizado e quase 
sempre exato dos fatores que intervém no desenvolvimento das economias. Montes
quieu, como economista, é pouco sistemático. Não pertence nem à escola mercantilista 
nem à fisiocrática. Pode-se, no entanto, como se fez recentemente, considerá-lo como 
o sociólogo que se antecipou ao estudo moderno do desenvolvimento econômico, to
mando em consideração os muitos fatores que o afetam. Analisa o trabalho dos campo
neses, o próprio fundamento da existência das coletividades. Faz uma discriminação 
entre os sistemas de propriedade, procura as conseqüências dos diferentes sistemas de 
propriedade sobre o número de trabalhadores e sobre o rendimento das culturas, rela
ciona sistemas de propriedade e trabalho agrícola com o volume da população. Em se
guida, relaciona o volume da população com a diversidade das classes sociais. Esboça 
o que se poderia denominar de “uma teoria do luxo”: é preciso haver classes ricas para 
sustentar o comércio dos objetos inúteis -  objetos que não atendem a necessidades im
periosas da vida. Relaciona também o comércio interno entre diferentes classes sociais 
com o comércio exterior da coletividade. Introduz a noção de moeda e acompanha o 
papel que ela desempenha dentro das coletividades e entre elas. Finalmente, procura 
saber em que medida um determinado regime político favorece ou não a prosperidade 
econômica.

No sentido estrito do termo, é uma análise menos parcial e menos esquemática do 
que a dos economistas. A ambição de Montesquieu é realizar uma sociologia geral que 
englobe a teoria econômica propriamente dita.

Numa análise desse tipo há sempre, perpetuamente, ação recíproca dos diferentes 
elementos. O modo de propriedade reage sobre a qualidade do trabalho agrícola, e esta, 
por sua vez, reage sobre as relações das classes sociais. A estrutura das classes sociais 
age sobre o comércio interior e exterior. A idéia central é a da ação recíproca, indefini
da, dos diferentes setores do todo social, uns sobre os outros.
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18. Segundo Althusser, no seu livro Montesquieu, la politique et l ’histoire, o autor 
de O espírito das leis originou uma verdadeira revolução teórica. Esta revolução “impli
ca que seja possível aplicar às matérias da política e da história uma categoria newto- 
niana da lei. Implica que se possa, a partir das próprias instituições humanas, pensar a 
sua diversidade como uma unidade e a sua mudança como uma constância: a lei da sua 
diversificação, a lei do seu devenir. Não se trata mais de uma ordem ideal, mas de uma 
relação imanente aos fenômenos. Não será da intuição das essências que sairá essa lei, 
mas dos próprios fatos, sem idéia preconcebida, da pesquisa e da comparação, das ten
tativas sucessivas” (p. 26). Mas “o sociólogo não lida, como faz o físico, com um obje
to (o corpo) que obedece a um determinismo simples e segue uma linha da qual ele não 
se afasta; ele lida com um tipo de objeto muito particular: os homens, que se afastam 
até mesmo das leis que estabelecem para si. O que dizer, então, dos homens em rela
ção às suas leis? -  Que eles as modificam, as reformam ou as violam. Mas isso em nada 
impede que se possa tirar da sua conduta -  submissa ou rebelde, indiferentemente -  a 
idéia de uma lei que eles seguem sem saber, e que se possa, de seus próprios erros, extrair 
a verdade. Para desistir de descobrir as leis da conduta dos homens é preciso ter a simpli
cidade de tomar as leis que eles estabelecem para si mesmos, com a necessidade que as 
governa. Na verdade, seu erro, a aberração de seu humor, a violação e as alterações de 
suas leis fazem parte, simplesmente, da sua conduta. É preciso apenas descobrir as leis 
da violação das leis, ou da sua alteração. Esta atitude supõe um princípio metodológico 
muito fecundo, que consiste em não tomar os motivos da ação humana como aquilo que 
os mobiliza, os fins e as razões que os homens se propõem conscientemente como as cau
sas reais, quase sempre inconscientes, que os fazem agir” (pp. 28 e 29).

19. Sobre toda essa questão da querela ideológica do séc. XVIII ver a tese de Elie 
Carcassonne: Montesquieu et le problème de la constitution française au XV11T siècle. 
Paris, 1927.

20. Louis Althusser resume assim o debate: “Uma idéia dominou toda a literatura 
política do século XVIII: a idéia de que a monarquia absoluta foi estabelecida contra a 
nobreza, e que o rei se apoiou nos não-nobres para contrabalançar o poder dos adver
sários feudais e reduzi-los à sua vontade. A grande querela dos germanistas e dos roma- 
nistas sobre a origem do sistema feudal e da monarquia absoluta se desenvolve tendo 
como pano de fundo esta convicção geral... De um lado, os germanistas (Saint-Simon, 
Boulainvilliers e Montesquieu, este último mais informado, com mais nuança mas mui
to seguro) evocam com nostalgia os tempos da monarquia primitiva (um rei eleito pelos 
nobres, e par entre seus pares, como era na origem, nas ‘florestas’ da Germânia) para 
°Po-la à monarquia que se tomou absoluta (um rei combatendo e sacrificando os gran
des para tomar seus altos funcionários e seus aliados na plebe). De outro lado, o parti
do absolutista, de inspiração burguesa, os romanistas (Fabbé Dubos, esse autor de uma 
conjuração contra a nobreza [E. L. XXX, 10] e alvo dos últimos livros de Uesprit des 
lois) e os enciclopedistas, celebram, seja em Luís XIV, seja no déspota esclarecido, o 
ideal do príncipe que sabe preferir os méritos e os títulos da burguesia laboriosa às pre
tensões peremptas dos senhores feudais.” (Op. cit., pp. 104 e 105.)

Na origem do tradicionalismo germanista está uma obra inédita do abade Le La- 
boureur, incumbido ena 13 de março de 1664 pelos pares de França de descobrir na his
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tória as provas dos direitos e prerrogativas ligados à sua classe. Le Laboureur, cujo tra
balho, quase com certeza, Saint-Simon conheceu, acreditou ter encontrado a origem da 
nobreza na conquista dos francos e desenvolveu a teoria da nobreza participando do 
governo com o rei fora das assembléias do Campo de Marte ou do Campo de Maio. O 
duque de Saint-Simon (1675-1775) nos seus projetos de governo redigidos por volta de 
1715, o conde de Boulainvilliers (1658-1722) em sua Histoire de Tancien gouvernement 
de la France (1727), sua Mémoire présenté à Monseigneur le Duc d ’Orléans Régent 
(1727), seu Essai sur la noblesse de France (1732) desenvolveram essa apologia da 
antiga monarquia -  le “règne de Pincomparable Charlemagne” -  dividindo, segundo as 
tradições dos francos, seus poderes com os grandes vassalos. O feudalismo germanis- 
ta devia continuar até a primeira metade do século XIX. Montlosier, em seu Traité de 
la monarchie française, retoma, ainda em 1814, os temas de Boulainvilliers para defen
der “os direitos históricos da nobreza”. E essa forma de argumentação provoca, por rea
ção, a vocação de muitos dos grandes historiadores da geração de 1815: principalmen
te Augustin Thierry, cujas primeiras obras (Histoire véritable de Jacques Bonhomme, 
de 1820) poderiam trazer como exergo a fórmula de Sieyès: “Por que o Terceiro Estado 
não manda para as florestas da Francônia todas essas famílias que conservam a louca 
pretensão de terem saído da raça dos conquistadores?”.

O germanismo de Le Laboureur e de Boulainvilliers era, ao mesmo tempo, “racis
ta”, no sentido de partidários dos direitos da conquista, e liberal, na medida em que era 
hostil ao poder absoluto e favorável à fórmula parlamentar. Mas os dois elementos 
eram dissociáveis.

Sob forma de referência às tradições francas de liberdade e às Assembléias das 
florestas da Germânia, essa doutrina político-histórica não estava, portanto, totalmente 
ligada aos interesses da nobreza. O abade Mably em suas Observations sur Vhistoire de 
France (1765), um dos livros que, sem dúvida, mais influenciaram as gerações revolu
cionárias, dá uma versão que justifica a convocação dos Etats généraux e as ambições 
políticas do Terceiro Estado. Quando em 1815 Napoleão quis se conciliar com o povo 
e a liberdade, retirou do livro de Mably a idéia da Assembléia extraordinária do Campo 
de Maio. Também no século XIX, Guizot, que foi qualificado de historiador da ascen
são legítima da burguesia, é, como Mably, germanista convicto (cf. Essais sur l ’histoire 
de France, de 1823, ou as Lições de 1928 em Histoire générale de la civilization en 
Europe).

Tocqueville e Gobineau são, sem dúvida, os últimos herdeiros da ideologia germa- 
nista. Com Tocqueville, o feudalismo se transforma em queixas pela ascensão do abso- 
lutismo monárquico e reforça as convicções liberais do coração e as convicções demo
cráticas da razão. Com Gobineau, que através de seu tio e Montlosier tirou sua inspira
ção diretamente dos doutrinadores aristocráticos do século XVIII, desaparece a veia 
liberal em favor do racismo (ver a correspondência Tocqueville-Gobineau no tomo IX 
da edição de Oeuvres complètes de Tocqueville, Paris, Gallimard, 1959, e principal
mente o prefácio de J. J. Chevalier).

21. O que não impede sua visão lúcida do próprio meio. Não faltam, em suas 
obras, críticas aos vícios dos nobres e cortesãos. E bem verdade que a sátira aos corte
sãos é mais uma sátira contra aquilo que a monarquia fez da nobreza do que contra a
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própria nobreza, ou contra a nobreza tal como ela deveria ser, isto é, livre e indepen
dente na sua riqueza. Assim, “O corpo de lacaios é mais respeitável na França do que 
em outros lugares, é um seminário de grandes senhores. Ele preenche o vazio dos ou
tros Estados” (Lettres persanes, carta 98, O. C., 1.1, p. 277), ou ainda “Nada está mais 
próximo da ignorância das pessoas da corte de França do que a dos eclesiásticos da Itá
lia”. (M espensées, O. C., 1.1, p. 1315.)

22. Léon Brunschvicg, Le progrès de la conscience dans la philosophie occiden- 
tale, pp- 489-501.

23. Cf. Éric Weil, Philosophie politique, Paris, Librairie Philosophique, J. Vrin, 
1956, pp. 36 a 38. Éric Weil escreve, notadamente: “O direito natural do filósofo cons
titui o fundamento de toda crítica do direito positivo histórico, assim como o princípio 
da moral fundamenta toda a crítica das máximas individuais... junto com o direito posi
tivo ele determina para todos os homens o que em determinada situação histórica deve 
fazer, deve admitir e pode exigir; só critica um sistema coerente na medida em que este 
não leva em conta a igualdade dos homens enquanto seres racionais ou nega o caráter 
racional do homem... O direito natural não fornece suas premissas materiais mas toma-as 
tais como as encontra, para desenvolvê-las segundo o seu próprio critério... O direito 
natural enquanto instância crítica deve, portanto, decidir se os papéis previstos pela lei 
positiva não estão em conflito e se o sistema que forma o seu conjunto não contradiz o 
princípio da igualdade dos homens enquanto seres racionais. Toda resposta a esta ques
tão será ao mesmo tempo formal e histórica: o direito natural, desde que procure se apli
car, se aplica necessariamente a um sistema positivo histórico. O que se aplica assim 
ao direito positivo e o transforma, considerando-o em sua totalidade, não faz parte do 
direito positivo.”
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