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PREFACIO VII 

tação. Uma das causas que mais me ·impressionava 
ent Tor1'es, nestas palestras feitas ao modo de dis
cursos, e·ra a facilidade, mais do que isto, a segu-
1'ança absolttta com que elle, depois de pontühm' a 
su.a exposição com uma série de interrupções, di
gressões e devaneios incidentes, voltava ao topico 
im:áal, retomando o fio do raciocínio inconcluiào, 
para co·ntinuar o seu pensamento, expondo-o com 
lucüle::: perfeita, e ardente, exaltadamente, como 
sempre. 

Do seu convi'l..!io eu não recebi apenas a im
pressão de uma das mais poderosas e surprehen
dentes 01'ganizações intellectuaes da nossa raça; 
mas, pr·inápalmente, a impressão de uma das mais 
nob·res consciencias civicas que tenho até aeora 
conhecido. Ninguém poderá imaginqr, a não ser
mos nós, que viviamos dentro da sua affeição e 
1'ecebimnos as suas confidencias, ninguém poderá 
imagina·r o que havia de sinceridade, de devoção, 
de abnegação, de patriotismo exaltado e puro nesse 
typo perfeito de cidadão, que era Torres. Este ho-
111t:m, dotado de uma sensibilidade quasi mútica, 
fez-se uma especie de caixa de resonanC'ia de todas 
as agonias e tristezas da sua patria. A cada goljJe 
vibrado contra as leis, o d1:reito, os interesses na
cionaes pelos ·politicos desalmados q~te governp,
vam (ou desgovernavam.) o pa·iz, eu o via soffre·r, 
não apenas moralmente, mas m.esmo ph·ys·ica
rnente, agita:Y-se, exaltar-se, indignar-se, ou cahir 
em estado de desanimo i1·ritado, q·u.e lhe ia abalando, 
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aos · poucos, a saúde e acabou arrebatando-lhe a 
vida. Ah! como os políticos fizeram soffrer aTor
res I Que testemunho posso eu dar de como elles, 
esses tremendos egoístas, o fizeram consu11'tir-se 
lentamente. Dia a dia se queimava, entre dôres cru
ciantes, nas chammas do seu prop1·io civismo indi
gnado, todas as vezes que esses udonos do Bra-sil", 
os generaes Pinheiros omnipotentes, desfe1'Íam os 
seus costumados golpes de força contra o paiz, elles 
que sempre vimm com lucidez os interesses do seu 
grupo, ou do seu partido, mas nunca souberam 
vêr como elle, Torres, e muito menos sentir, com 
o 1nes111o alcance, os interesses superiores da sua 
nacionalidade e da sua patria. 

-· .. Felizmente os ideaes deste grande patr1:ota, cuja 
grandeza cívica não é 1nenor do que a sua grande
za intellectual, ah1: estão resumidos, ·Pela dedicação 
do seu mais fiel discípulo, nesta pequena synthese 
em que se contém toda a sua phüosophia social e 
política. 

. Esta synthese é tambem um guia para os que 
q·uizerem, ·se aventurar no oceano alto do pensa
mento de Torres, pela leitu1'a dirécta das suas 
ob1·as; Gentil a fez de tal fôrma que ella nos con
duz, em cada paragrapho ou em cada inciso, ás 
fontes originaes, isto é, a toda a bibliographia do 
pensador fecundo. 

Espero que este resumo seja um estimulo para 
a leitura integral das obras de Torres. Essas obras 
estão mal conhecidas; entanto, precisam ser lidas; 
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mais: devem ser lidas. O presente ahi está confir
mando todos os seus julgamentos; o fttturo i1'á 
confirmá-los naquillo que constitue as suas cha
madas utopias. Como todo homem de genio, 
Torres ultrapassou o seu tempo; nas suas exp?'es
sões mais altas e ousadas, o seu pensamento é pro
phetico, representa uma antecipação e irá encar
nar-se em gerações ainda por virem, qtte a·inda 
estão muito distantes de nós e cujos germens o 
futuro ainda não semeou siquér no seio das suas · 
matrizes creadoras. 

Niteroi, 1932. 

OLIVEIRA VIANNA. 
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Meu caro OSWALDO {1/<-ANÉA . ' 

Os 11wvúnentos 'revol,uâona1-~ios ·são torwtentas 
agressivas desse vasto oceano do ideal) em cujo 
desenlace anMquico se p~rocessa a gestação de 
e:rcelentes op01-tunidades jJara a gloria. Ponto é 
que saiba conduzir os acontecimentos o int1-épido 
marinheiro em cujas mãos as árcunstancias colo
caram os dest~inos da náu desarV01'ada. 

Os q·vte lhe querem,) meu caro OSWALDO) 
como interprete) que é) da geração surgida pm·a a 
luta das idéas sob o signo da campanha civilista) 
- primám pagina decisz>va das re-ivindicações 
jwát1:ws da nossa cultura cont·ra as ignomúúas do 
1'egime 11-a'ttfragado) - a·inda esperam que você 
não tire os olhos do leme) ·nesta oportunidade úniw. 
Para vingar os obstáculos desta hora extTe1nai 
basta que v ocê S'VLbmeta aos 1'U1nos objetivos dos 
fátos ) enca1~ninhando para os horizontes do futu·ro) 
aquela ambição que La·nf1'ey atribuía á Pntssia e 
Ruy Barboza a R1:o-B1'anco. 

Esse deve se1') no senti·m,ento de todos) o voto da 
amizade) q~ue P1'efere divergir a adular. 

Seu) ajetuosa1nente) 

ALCIDES GENTIL 





A' G UI Z A DE PREFACIO 

Este livro é um livro opportuno. Chega no mo
mento mesmo em que a desorientação dos espíri
tos está pedindo um pensamento director, uma 
palavra de ordem. 

Torres é pouco conhecido, ainda entre os que 
lêm, e pensam entre nós. Pela inaccessibilidade da 
sua obra, só uma pequena minoria o poude lêr. 
Pela complexidade da sua concepção social e philo
sophica, só uma minoria ainda mais reduzida o 
poude co111,Prehender. · 

Embora imperfeitamente conhecido, o seu pen
samento, entretanto, está trabalhando lentamente 
a mentalidade das nossas elites, e sente-se que 
os espíritos com inclinações innovadoras, - e são 
todas as intelligencias moças do presente, - estão 
tendendo sensivelwzente para elle, como attrahidos 
para um centro de gravitação ideal. Esta influen
cia de Torres seria incomparavelmente maior se -
outra tivesse sido a divulgação das suas obrqs, ou 
si, editadas, tivessem a larga rêde de distr,ibuição 
que vae ter esta pequena synthese que lhe prepa1'0U 
Alcides Gentil, com os seus methodos originalís
simos de leitu,ra e assimilação. 

Se se' pó de dizêr que ha uma philosophid ({ tor
rista'', uma sociologia ((torristan, uma politica 
utorristan, Gentil é, no Brasil, o seu mais seguro 
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couhecedor, a sua maior autoridade. Elle estava 
talhado, como ninguéln_. pm-a esta missão delica
dissima, pm·a reahza·r esta tm-efa preciosa c ines
timavel de e.-regeta c s;•nthetizador. Dos disci
pulos de Tones ellc é o que mais de pe1·to co nvivcn 
com o mest·re, 11a sua ú~tinu:dade de ph i/ os o pho e 
de c~·angeh'sta.) aquel/e que ma·is contpletamcnte lhe 
assimilou o pensameuto) mais perfeita e integral
m.ente se conservou fiel ao espírito da sua philoso
phia social e política. Todos os out1·os se des·via-
1'a111). menos Ge11t-il) qHe fiem/ sendo o orthodoxo 
do grupo. 

Este gr·u,po) que cercou T01'res) era pouco nu11le
roso. Nos serões semanaes da sua casa de Copa
cabana, e) depois) das Laranjei1'as, os discípulos 
que sentavam em torno do Mestre não chegavam, 
penso eu, á metade dos que seguiam .!esus pelas 
estradas da GalWéa: Gentil) Saboia Lima, Por
fin'o Netto) Antonio To·rres) Carlos Pautes, 1\l[en
donça Pinto e eu) o menos frequ ente c o 111ais 
esquivo de todos) e talvez o qu.e tivesse maiores 
pautas de dissidencia com o pensa111ento de Torres. 
Nesses serões .. ás segundas-feiras. era Torres, em 
reg1'a) quem falava; nós ouvíamos) limitando-nos) 
mna vez ou O'l!~tra~ a aproveitar a opportunidade) 
aliás ra-ra) que se ab·ria) pa-ra inte1·ferir com 111/L 

aparte. Tones tinha uma palavra fúcil ) colorida) 
vibrante) fluentüsima) de uma fluencia quasi -in
contida e ·incoercivel. Falava alto, em tom oratorio) 
como se estivesse em estado permanente de e:-cal-
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:\fão têm sido ele todo em todo esquecidas as 
obras de Alberto Torres. Os seus livros de politica 
nacional, logo que vieram a lume, sucitaram a 
critica de Oliveira Vianna, de Osorio Duqu<::
E strada e do Jornal do C ommerâo ( 1). Tivemos, 
em seguida, o admiravel ensaio de Saboia Lima 
(2), onde iremos haurir, em todo o tempo, a me
lhor seiva da arvore pouco antes derrubada. Porfi
rio Soares Netto deu-nos, mais tarde, os seus es
plenclidos comentarias ( 3). Faz poucos dias veiu 
mcorporar-se a esse material o livro de Candid • 

( 1) No artigo A necessidade da 1·evisão co11stitucional, estam
pado no f omal do Commercio de 2 de maio de 1915, disse Alberto 
Torres: "Para os outros esforços -não logrei atenção; e os mellii 
novos •livros não obtiveram até hoje estudo senão da parte de 
um meu talentoso e culto conterraneo, o sr. dr. Oliveira Vianna, 
que, pelas colunas <1'0 Paiz, lhes está fazendo uma admiravel aná
lise, ardente de ·patriotismo e penetrantemente lucida, a que Osorio 
Duque-Estrada juntou um brilhante relance de conjunto e a que 
concedeu o fo ·r11al do Corm11 e1·cio, em duas colunas de honroso 
apreço intelectual, meia <luzia de categoricas sentenças de conde
nação" . Oiiveira Vianna r·euniu os seus trabalhos no livro P1·oble
mas de Política Objectiva (S. Paulo, Companhia Editora Nacio
nal, 1930, pags. 11 a 34 e 221 a 245). A critica do f o mal dtr 
Commercio foi estampada a 26 de fevereiro de 1915. 

(2) AUGUSTO SABOTA LIMA, Alberto Torres e a s11a 
obra, Rio de Janeiro, 1918 (pela data do preambulo ) . 

(3) PORFIRIO SOARES NETTO, E11saios de Política Na
cional, Rio de Janeiro, 1930, pags. 3 a 56. 
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Motta Filho ( 4). Sái, agora, da minha sai.tdade, 
este áto de completo desinteresse: uma síntese que 
levará todas as inteligencias a percorrerem de 
pronto, até aos mais escondidos pormenores, as 
idéas do inolvidavel fluminense. 

Por motivos muito íntimos, a trez moços da 
minha geração cumpria o dever de interpretar-lhe 
o pensamento com a mais inteira fidelidade: a José 
de Mendonça Pinto, a Saboia Lima e a mim. Pos
suímos a convi vencia do mestre; lemos-lhe as 
obras, acompanhando os rumos do seu ideal aos 
límpidos horizontes por onde ele nos conduzia; 
exercemos desassombradamente a critica, alimen
tados pela extraordinaria torrente das observações 
com que ele retrucava. Saboia Lima e eu deixa
mos aqui um repto a Mendonça Pinto, pr.ecisa
mente aquele de nós trez que mais efeitos de luz 
traria á paisagem da nossa historia política, em 
cujos episodios se derrama a fulguração meridia
na ele Alberto Torres. 

Este prefacio, que estamos escrevendo, parecerá 
a muitos que devia assumir as proporções ele um 
ensaio critico. Que nos consintam a clivergencia. 
Já agora, em face elas vicissitudes deste momento 
da vida nacional, um estudo ele tal natur.eza poria 
á matgem tudo quanto se vai necessariamente 
dizer sobre as icléas apostoladas pelo pranteado 
estadista. 

(4) CANDIDO MOTTA FILHO, O Thema da nossa geração, 
Rio, ediç. Schmidt, 1931 (pela data da introdução). 
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A lembrança de publicar uma síntese dessas 
idéas explica-se pela experiencia da nossa cultura. 
Os nossos homens de estudo lêm, quasi sempre, 
por alto, folheando ao acaso os livros, e terminam 
imputando aos autores as opiniões mais absurdas. 
Ainda não fundamos, no nosso paiz, nenhum ins
tituto que forme a hierarquia dos espíritos capa
zes de entender problemas sociais, de sorte que 
todo o mundo, movido pelo despeito, pela inveja 
ou pela maldade, se julga habilitado a denegrir os 
merecimentos mais sólidos. Pemais disso, a nossa 
vaidade !iteraria encontra na erudição um terreno 
propicio, em tanta maneira que a estulta preoc
cupação de citar compendias estrangeiros acaba 
por escurecer nas inteligencias os possíveis ves
tígios de simpatia aos nossos maiores. Será, des
sarte, inutil advertir que a leitura desta síntese, 
ainda pelos estudiosos desprovidos das obras do 
mestre, revelará quanto o desconhecem muitos 
daqueles que mais pretenciosamente o atacam. 

II 

Toda icléa prática, que haja de receber força de 
lei, eleve indicar a solução de um problema. Pro
blema é a representação concreta de uma neces
sidade social. Definir, conseguintemente, as ne
cessidades de um povo consiste o primeiro passo 
de quem estuda problemas políticos. Mas é evi-

l dente que não procura definir as necessidades 
proprias de um povo quem não possue o senti-
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menta de que esse povo tem direito a um Jogar 
na civilização. Alberto Torres é intransigente 
nesse ponto. Se ele não desejasse, para o nosso 
paiz, um Jogar de honra, na historia da civilização 
humana, é claro que não teria publicado nenhum 
livro. O seu pensamento se embebe nessa espe
rança. 

Combater-lhe as idéas poderia, afinal de contas, 
ser obra de benemérito alcance, desde que essa 
impugnação se levasse a efeito como um trabalho 
de elaboração experimental da nossa realidade. 
Não quero discorrer de uma certa especie de ho
mens decididos a estrangular a palavra do apóstolo, 
porque a doutrina dele se ergue sobre aquele sen
timento de um destino historico, e o sentimento 
de um destino historico, com que precisamos guiar 
a evolução da nossa patria, é incompatível com os 
negocias que dão gorgetas faceis. Esse genero de 
mercancia só medra no terreno dos interesses cada 
vez mais empenhados em manter a subordinação 
economica do nosso paiz ás soberanias argentarias. 
Para esses indivíduos a nossa maior necess1:dade 
consiste em recorrer ao capital estrangeiro e a 
fórmula de traduzir essa necessidade em problema 
político é extravagantemente aquela pela qual se 
oponham os maiores embaraços á formação do 
capital nacional. 

Quero dirig ir-me aqui, não a ,essa casta de ho
mens, mas a outras inteligencias impelidas pela 
honesta vontade de acertar. Estas é que fa riam 
gosto em aprender como é que se elaboram idéas 
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de governo. Sentenciàr contra o regime de 91, por 
ter sido a tradução de textos norte-americanos, não 
basta para convencer de que as novas fórmulas 
exprimam exata observação da realidade brasilei
ra. Induzir ela realidade icléas ele governo é um 
processo ainda não reduzido a compendio. Nada 
pois, repéle a hipotese ele um esforço que se eles
mande em abandonar o modelo antigo para ati
rar-se á imitação ele outros modelos ainda mais 
exóticos. A iminencia desse desastre vem apenas 
confirmar a necessidade (e esta, sem dúvida, na
cional), ele criarmos, nos cursos superiores, o en
sino dessa materia, fundando, simultaneamente, o 
instituto ele pesquizas, onde se colijam, para con
traprova das icléas em curso, os elementos praticos 
de observação, ele expenenc1a e de critica. 

III 

Teremos de nos ocupar, dentro em breve, com 
a influencia da autoridade do grande pensador 
sobre as opiniões dos nossos homens ele estudo, e 
ver-se-á que não foi nula. 

Alberto de Oliveira contou-nos, ao Veiga Lima 
e a mim, que Farias Brito lhe solicitara um dia o 
encargo ele apresentá-lo ao insigne estadista. Na 
noite desse mesmo dia Alberto Torres recebera, 
em sua residencia, á rua Pereira da Silva, a Farias 
Brito e Alberto ele Oliveira. O excelso poeta lan
çou mão dos direitos da velha estima, e, ficando a 
entreter-se em palestra com a família, na sala de 
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jantar, deixou na sala de visitas os dous gigantes 
da nossa cultura. Assim correu o tempo, que já 
entrava pela madrugada, quando saíram daquela 
casa. Ao chegarem á rua das Laranjeiras, Alberto 
de Oliveira perguntou a Farias Brito: 

- Então, que me diz você do homem? 
- Oh! meu caro amigo, - respondeu o emi-

nente filosofo, - tomei um banho de estrelas. 
Essa impressão causada pessoalmente a um 

espírito da alta capacidade de Farias Brito ( 5), 
se basta para emudecer a hostilidade dos que o 
não leram, consóla, por outro lado, a amizade que 
respeita, no túmulo do mestre, a lembrança de 
uma vida abnegadamente dedicada á gloria da 
terra natal. 

IV 

Aos 25 de fevereiro de 1918 davamos a publico 
pela "Folha do Norte", da capital do Pará, um 
artigo sobre A Constituição) e aí, entre outras 
cousas, dizíamos : 

"A atitude do exercito, neste .instante, não é de 
submissão ; é de desassocego. Unico núcleo, neste 
paiz, onde se cultiva o sentimento de amôr á patria 
e onde o respeito da farda e a reverencia á bandeira 
acrisolam o sentimento de dignidade nacional, dentro 

(5) No opúsculo O Pamphleto, publicado em 1916, com o 
pseudónimo de Marcos José, FARIAS BRITO, citando o nome de 
Alberto Torres (pag. 30), qualificava-o de "eminente pensador, 
o creador do que entre nós se poderia chamar a philosophia 
política". 



INTRODUÇÃO XVII 

dele ha uma evidente efervescencia, que se dilata im
perceptível como uma gota dagua numa lamina de 
diamante. . . No seio das nossas forças militares está 
a se formar um vulcão que aguarda melhor atmosfera 
para explodir ... Ateará precipitadamente o incendio 
a icléa, que em telegrama de ante-hontem nos diz a 
Folha estar O P{]iz acariciando, de mandar para as 
fronteiras francesas o nosso exercito, abdicando de
finitivamente da nossa patria para a entregar em 
mãos de estrangeiros em condições de prestarem o 
serviço militar, porém que aqui continuam a exercer 
a sua atividade, alheios á sorte das suas metropoles ... 
Estamos, assim, preparando, por uma surpreza vio
lenta, quando poderia ser por uma solução tranquilla, 
as festas com que vamos enfrentar, no aniversario 
da agitação que nos deu a independencia política, a 
agitação que nos vai dar a soberania nacional. A ini
ciativa será salvadora, se o exercito chamar para 
presidi-la os poucos homens de saber que ha nesta 
terra e que a política está sistematicamente afastando 
das suas negociações". 

Méra coincidencia emprestou a essas linhas o 
caráter de uma profecia, no tocante á sublevação 
militar de cinco de julho de 1922. 

Mas exatamente em razão das idéas que me fa
ziam confiar na iniciativa das nossas forças mi
litares, impugnei sempre a triste fatalidade de as 
vêr confundidas com os baixos interesses que di
vidiam os cabecilhas da politiquice republicana. Por 
isso, quando se esboçou a luta contra a candida
tura do sr. Ai-thur Bernardes, escrevemos, ainda 
na Folha do Norte, de 22 de outubro de 1921, sob 
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a epigrafe A proposito da campanha presidencial, 
este artigo ( 6) : 

·'Não ha olhos humanos tão míopes que não vis
lumbrem, por sobre as paixões que, a gritos de deses
pero, solicitam, neste momento, o apoio do nosso 
exercito, e, com blandícias de namorado, lhe reques
tam a solidariedade, wm testemunho insuspeito de, dt;
vorcio cada vez mais profundo entre os unicos ele
mentos sãos do nosso pa.triotismo e as fcJ ·ças politicas 
que, com os sós trinta anos de governo republicano, 
troux-eram o paiz á fraqtteza, á desorganizaçãc, e á 
penuri<J. 

Na conciencia de cada um dos interessados em 
manter as instituições a cuja sombra mcdrarm1t os 
vic-ios e·m que se apascentam, esse apelo traduz a um 
tempo a ansia de perpetuar o direito á impunidade 
e o horror de confessar o proprio crime. ;No espírito 
das gerações isentas de responsabilidades pela vergo
nha destes dias amargos, assume a feição ele uma ver-

(6) Esses dois trechos de velhos artigos meus, se não fàsse 
preciso transcrevê-los neste capitulo, eu os rcviveria, de qualquer 
modo, para escarmento de uns pandegos, que me reservaram, no 
torrão onde eu naci, a deliciosa sur.preza de me fazerem uma das 
vitimas da revolução de outubro, pela tremenda culpa de ter de
fendido a nacionalização da industria extrativa. A arrancada mili
tar operou-se no recesso da caserna e os oficiais, que a iniciaram 
em 22, nunca tiveram contácto com a vida intima das elites, senão 
atravéz de noticias de uma imprensa absorvida pelos interesses dos 

· seus .proprietarios. Isso explica a péssima seleção operada, não 
raro, entre os elementos civis, para os cargos de mais delicada 
responsabilidade. E se mais não digo, não é por medo a repre
salias, que estou habituado a afrontar; é .porque a revolução ainda 
não acertou com o orgão que deve trazer para a capital do pai:r: 
e confiar a homens idoneos o julgamento sumario das reclama
ções contra átos das interventorias. 

Acredito, .porém, que uma geração de bravos, que honrou a nossa 
patria com o desassombrado heroismo de incalculaveis temerida-
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tigem. durante a qual estancassem as fontes da sensi
bilidade patriotica, a preocupação, iniluclivelmente 
tendenciosa . de interessar as classes armadas ua luta 
dessas ambições que se disputam o poder. 

O exercito guarda, no escrinio das suas tradições, 
as glorias do nosso passado. Sem ele, a nação não 
asseguraria a sua Independencia. Não restauraria o 
prestigio da autoridade, com a revolução de 1831, se 
o não tivesse ao seu lado. Se abrisse mão do seu con
curso, o exodo elos escravos não teria determinado a 
abolição. A idéa republicana talvez caminhasse ainda 
entre escolhos se ele permanecesse indiferente ao go
verno elo paiz pelos fámulos dum rei enfermo. Em 
todas as conquistas, da revolta dos sentimentos do 
exercito resultou entregar-se a nação á atmosfera de 
dias mais felizes, como da explosão de um raio resulta 
a serenidade do ar. 

E m todas elas, porém, a inspiração não era de cor
rilhos; o que as impunha, as reclamava, as exigia, era 
a vontade impessoal ela patria, simbolizada numa for
mula, numa bandeira, ou num programa. . . O exer
cito não póde abjurar glorias tamanhas, para servi1· 
ás a·mbições de tWL pleito, em torno do qual se esta
belece preliminarmente a intenção de conservar un-~ 
regime cuja decadencia se revela inteira, manifesta, 

des, não transformará em doutrina um erro. De fáto, a revolução 
Teiu corrigir abusos ; mas os novos abusos, engendrados pelos 
governos atuais, mostram que não é · possivel corrigir, quando 
não se determina, com toda a clareza, em que é que o abuso con
siste, e não se crea tambem o orgão destinado a suster, reparar e 
punir os abusos. Descuidando esse aspécto do problema, num mo
mento em que a sua autoridade está sendo reduzida por desastra
dos exemplos, não fazem os militares outra cousa senão dividir 
a nossa historia pÓlitica em duas épocas singulares: a dos abusos 
11ustentados por um exercito fiel á legalidade e a dos abusos SL"t' · 

tentados por um exercito fiel á ditadura. 
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sensível, no escandalo de buscar os pioneiros da sua 
regeneração entre os mais graduadcs responsaveis da 
nossa i·mens<1. ruúza. Não; não é possível. No dia em 
que o exercito, tocado na sua generosidade, acender 
a flama do antigo ardor, penetrando, entre clarins de 
alvorada, os arraiais onde os vilões puzeram acampa
mento, não será para glorificar com os aplausos do 
seu entusiasmo a tartufos, apostatas e demagogos. 

Não ha mistér argucia para compreender que está 
condenado ac, repudio de todos os homens de bôa-fé 
2tm regime polit·ico que, após trinta anos de exercício, 
sofre, em cada uma das suas disposições mais impor
tantes, variada interpretação, o que evidencia, pelo 
menos, que ele não tem existencia real, porque adqui·re, 
a cada interpretação, uma natureza diversa. Não ha 
mistér argucia para assentar que é ·radicahnente alheio 
á existencia politica do paiz um regime que os seus 
fundadores, os seus pregoeiros, os seus apostolos 
apontam como uma decepção ás fagueiras esperanças 
que os acalentavam na propaganda dos seus princi-

E' possível que, escolhendo-me para vttlma, tal escolha obe
decesse ao proposito de provocar a minha indignação, de sorte 
que dessa indignação surdisse uma incompatibilidade pessoal, que 
me privasse de concorrer a cargos de representação política. Os 
artigos, reeditados no texto, são talvez documentos em que pes
cadores de agua turva, - que os leram na ocasião em que os 
publiquei, - vêm um caminho que se me abre para os postos. 
Mas, neste caso, estão redondamente enganados. Cargos de repre.. 
5entação política ainda está por nacer quem me leve a aceitá-los. 
Nunca os ambicionei; tenho comigo o compromisso de os repe
lir; e os maiorais da minha terra, durante a primeira republica, 
estão aí vivos, para dizerem que se eu me tivesse resignado ao 
silencio das acomodações tê-los-ia conquistado facilmente, mercê 
da estima gue me votavam os chefes do laurismo, quando o lau
rismo emp~lgou o poder. Não sou, pois, concorrente a essas 
culminancias sobredoiradas pela ambição e enxovalhadas por 
incapazes. Se um dia me parecer que devo pedir votos aos meus 
concidadãos, em sendo o voto efetivamente secreto, entra peloi 
olhos que os não solicitarei ás situações dominantes· ... 
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pios. Não ha mistér argucia para concluir pela imp1·es~ 
tabilidade de uma constituição, que tem nos seus pro
prios autores os mais velhos advogados da sua re
forma. Não ha mistér argucia para sentir que é avesso 
á índole humana um regime que só será bem executa
do quando um cataclisma sensacional abrir de impro
viso as portas do céu e despejar por este pedaço do 
continente americano os anjos do paraíso, transforma
dos , para esse fim, em estadistas. . . O exercito não 
pactuará, bem se vê, com as paixões subaUernas que 
arrastaram o paiz á bancarrota, crearam entre as uni
dades ela federação prevenções irreconciliaveis, e 
ameaçam sepultar a nação no en.xurro elas suas imun
dícies. 

O espetácu.lo desta depravação polit·ica, em cujo 
pélago se afundaram tantos caractéres e tantas . con
ciencias se corrompe1:am, lhe ha de acenar com o dever, 
que lhe cumpre, de estudar as causas da nessa ntina 
para antepôt' as energias elo seu patriotismo, o poder 
da sua força e o zelo das suas tradições aos comensais 
dessa orgia inculcadamente republicana. Se, para lhe 
dar a isenção de animo, o desprendimento patriotico e 
o fervor revolucionaria, imprecindiveis a esse esforço 
pela salvação do paiz, a atualidade não lhe depara uma 
alma pura e um coração inocente como o de Benja
mim Constant, resta-lhe, em todo o caso, a certeza 
ele que a obrigação de dotar a patria de instituições 
compatíveis com o seu progresso o convida á cbser
vação da 1'ealidade nacional e á meditação dos espíritos, 
que, mostrando os males do regime. lhe indicam simul
taneamente o remedio. 

Nesse terreno é que o exercito precisa agir; a 
essa missão é que lhe compete devotar-se ." 

.Essa, a nossa linguagem de quatorze anos suces
sivos. Se as nossas afirmações de 1918 nos compe-
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liam a aplaudir a idéa ele um movimento armado 
contra a primeira republica, nada mais natural do 

'que a alegria com que, nesta ultimas semanas, as
sistimos á inesperada metamorfose de uma ditadura 
que se afasta da tutela de antigos padrões, para as
sentar na solidariedade cívica das forças militares 
a obra de reorganização política da nossa naciona
lidade. Falhassem, nesse esforço, o exercito e a 
marinha, e então seria propicia a hora de confes
sarmos a nossa incapacidade para gerir, em pro
veito ela civilização, esta vasta reserva de ener
gias, que é o nosso povo, e esta imensa colmeia de 
trabalho, que é a nossa terra. 

Com esses antecedentes se esclarece a minha 
pres.ença no Club Tres ele Outubro, aonde me ar
rastou a encantadora sinceridade de Juarez Ta
vora. Para o regaço desse pugilo de conciencias 
desinteressadas tinha eu de levar o evangelho de 
Alberto Torres, que Juarez Tavora apontara, co
mo diretriz, aos revoluciona rios ( 7). Não tivemos, 
por emquanto, nenhuma interfe rencia na orienta-

(7) '· 'Creio, sim, no equilíbrio e exceleucia dum regime ba
seado na representação proporcional de todas as classes sociai;, 
erigido em regulador imparcial de s·uas dependencias e interess~ 
recíprocos. E suponho que o regime republicano democratico (de
mocratico num sentido menos amplo e mais real do que aquele 
que hoj e lhe conferimos) - é aquele que mais fac ilmente nos per
mitirá aproximar-nos desse equilíbrio ideal. Tratemos, pois, de 
adaptá-lo ás nossas realidades - seguindo a diretriz já apontada 
por Alberto Torres, na sua " Organização N acionai " , ou por um 
caminho paralelo que busque as novas tendencias e necessidade• 
elo nosso povo e elo nosso meio" . (JUAREZ TAVORA, Manifesto 
publicado no Corrf'io da Manhã de 19 de junho de 1930). 
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ção da atividade desse gremio. Constando-nos, po
rém, que os militares são unanimes em subscrever 
duas teses fundamentais do mestre, - uma, a de 
que não ha direitos contra a nação, e outra, a de que 
o nosso paiz deve ter a sua politica, inspirada nos 
elementos concretos do seu territorio, nas condi
ções sociais da sua gente e nas formas vivas da 
sua atividade ( 8), - acredito que eles não se des
garrem em inventar problemas estranhos aos fátos 
da nossa vida . 

Quando se diz que a revolução não tem progra
ma, evidentemente se quér significar que a expe
riencia elos nossos homens publicas nada nos havia 
dito sobre os vícios da primeira republica, sobre a 
impossibilidade de solver certos problemas brasi
leiros com os textos ela constituição em vigor, sobre 
as condições essenciais para que o regime politico 
fôsse efetivamente executado. 

E m outros termos, a revolução começou divor
ciando-se completamente elos seus antecedentes 
historicos, como se qualquer elos protagonistas do 
movimento ele outubro pudesse exibir maior auto
ridade moral, mais sinceridade de propositos ou 
melhor cabedal de cultura do que Alfredo Varella, 
Prudente ele Morais, Ruy Barbosa, Amaro Caval-

(8) Quanto á primeira tése, veja-se no texto: cap. I. n" 114; 
cap. X, ns. 55 ~ 56; cap. XVIII, ns. 92 e 98 ; cap. XX, n• 34. 
Quanto á segunda: cap. I, n• Z14; cap. III, ns. 75, 76 e 89; cap. 
X, n• 62; cap. XVIII, ns. 26 e 105; cap. XX, n• 27 ; cap. XXIII, 
ns. 4, 20 e 23. . 
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canti, Silvio Roméro, Moniz Freire, Alberto 
Torres. 

Confundiu-se o processo historico de uma revo
lução CQm os pronunciamentos que visaram depôr 
o governo. Mas se a revolução é sempre idealismo, 
o pronunciamento traz consigo, as mais vezes, a 
escoria dos apetites, que a aproveitam, o vomito 
dos despeitos que a envenenam, a vasa das enxur
radas que a alagam. Se o caráter de uma revolução 
e a mentalidade revolucionaria se exprimissem pela 
boca de sediciosos, não haveria mais, entre nós, 
oposição que não tivesse por fim substituir a ordem 
legal, porque, de ordinario, a nossa nenhuma edu
cação política arrasta os governos a intempestivos 
excessos e estes precipitam as oposições para a 
desordem. Esse o despauterio calculadamente ex
plorado, quando se afirma que o movimento de 
outubro é obra exclusiva da Aliança Liberal. Não; 
os pronunciamentos são fátos que se repetem no 
curso de uma revolução, ao passo que a revolução 
é um fenómeno único. Nada mais errado, conse
guintemente, do que supôr que esta revolução não 
tinha um programa. Num opúsculo que publicamos 
um mez depois da vitoria desse movimento, dizia
mos nós, em novembro de 1930: 

"Nenhum regime sossobra, sem a prévia condena
ção dos seus institutos. Com efeito, só um longo tiro
cinio de propaganda insistente dos espiritos cultos, 
contra os embustes de um regime, consegue levar 
ás massas o sentimento de solidariedade com a revo-
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lução. Quando tal solidar.iedade ainda se não conso
lidou, e o que se pretende é trocar os homens, não é 
uma revolução, mas um pronunciamento que se opéra. 

Não foi, porém, com a alma desejosa de um pro
nunciamento, mas de uma revolução, que todos os 
brasileiros livres comungaram com a iniciativa mili
tar dos insurréctos. Para não mergulharmos numa 
hora sombria, importa que se não sepultem as sober
bas esperanças e o heroico sacrifício contidos na his
teria da revolução. A maior dessas esperanças é a 
refórma do regime decaído". (9) 

Declarando, assim, que a revolução não tem um 
progral!la os que o declaram apenas confessam 
que nunca estudaram fenomenos sociais, nas suas 
noções menos expostas a controversias. Por outro 
lado, querendo tirar do proprio cérebro, como do 
nada, um programa para a revolução, demons
tram, por esse mesmo absurdo, que não se acham 
á altura ele elaborar programa de especie alguma. 
Se lhes falta a lógi'ca ela ciencia, certo é que não 
passaram ainda das suas primeiras letras. 

Todos os progressos institucionais que se frus
tram elevem o seu insucesso á desgraça de não 
terem obtido a direção ele inteligencias aptas a con
duzi-los e movidas pelos sentimentos que os deter
mmaram. 

(9) ALCIDES GENTIL, Pa.m salva·r o idealismo de Jum·ez 
Tavora., Rio, 1930, pag. 19. 
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O programa de uma revolução está fatalmente 
nos seus antecedentes historicos, que devem conter 
a ordem natural de evolução dos problemas, refle
tida na critica dos homens de experiencia. A ela
boração dessa experiencia é que proporcionará as 
soluções possíveis. Ao arbítrio dos contemporaneos 
iica tão somente a fónna legal da solução, porque 
esta fôrma depende das condições e as condições 
mudam com o tempo. 

Mas se no ·dizer que a revolução não tinha um 
programa o erro é manifesto, cumpre advertir que 
desse erro pôde emanar um sem numero de con
clusões teoricas desastradas e um sem conto ele 
medidas infelizes. 

Para acentuar o desastre de uma conclusão teu
rica basta o exemplo dessa incrível simplicidade 
com que muitos encaram o após-gue1'ra, acredi
tando que nenhum espírito coevo da conflagração 
faria idéa acertada elo que ia acontecer depois dela. 
Ora, quem quér que leia o grande estadista, de 
cujas idéas estamos a publicar esta síntese, para 
logo verificará que o após-guerra não trouxe coisa 
alguma que ele não tivesse previsto. E a tal exati
dão chegou, que não é possível esconder a verdade 
de que nos seus trabalhos estão esclarecidos, em 
face da política mundial, todos os nossos proble
mas atualmente em discussão. 
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Se isso, por um lado, resalta a impossibilidade 
de encontrar, na realidade brasileira, problemas de 
que ele não cogitasse ( 10), por outro lado avulta 
o perigo, que nos envolve, de sermos arrastados, 
mediante simples cópia, a produzir soluções para 
problemas que não são nossos. Inventar problemas 
que a realidade não apresenta é destruir pela base 
a ordem natural da evolução historica de um povo. 

E' o que se verifica, por exemplo, com a idéa de 
transferir imediatamente para o planalto a metro
pole brasileira. Eis aí está um problema que as 
nossas necessidades ele hoje não sugerem. Fazer 

(10) .'\.lber to Torres extinguiu-se aos cincoenta e um anos de 
idade, no instante em que exe1·cia sobre a sua riquissima documen
tação das nossas coisas o olhar da sua critica, para decer a cada 
um dos nossos problemas separadamente. 

Como a ditadura apavora os nossos homens publicas e esses 
estudos parecem fáceis, transcrevemos aqui trechos da carta com 
que ele agradeceu ao dr. Joanny Bouchadet a remessa dos livros 
que lhe ofereceu. A carta fo i publicada na "A Noite .. de 3 de 
julho de 19116: 

"A. ultima série dos seus artigos já eu os havia cortado, colc
"cionando-os para leitura vagarosa . quando, na sucessão dos cs
"tudos que venho fazendo, chegar a vez de t ratar em particula1· 
" de cada um dos problemas da nossa economia, entre os quais 
"avulta o das aguas ... 

·'Não lhe posso dar, entretanto, ainda, parecer fundamentado 
"sobre seus tralJalhos, porque estou estudando o assunto com 
"muito cuidado. A materia é mal conhecida aqui, na propria Eu
.. ropa. e até, talvez, nos Estados-Unidos, com relação aos países 
"tropicais . . . Estas coisas, como outras de igual importancia, de 
"que a nossa patria carece, pedem grandes obras e serviços de 
'·politica economica e social, dependentes de vigorosa ação admi
"nistrativa, serviços novos no nosso país, como novos no mundo, 
·'ponjue nós enf rentamos problemas virgens de estudo e de expe
''r iencia: eis o que cu vi,·o a bradar com toda a força do meus 
.. pulmões. 
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voltar o homem ao trabalho da terra ( 11), cami
nhando para o interior ( 12), não implica em pene

·trar o sertão longínquo, senão depois ele preenchi
dos por centros de populações economicas os vazios 
atualmente abertos á lavoura intensiva ( 13), á 
margem elas estradas de facil transporte ( 14), pou
pando-se, em beneficio das gerações futuras ( 15), 
as zonas ainda não exploradas ( 16) . 

Mudar a nossa metropole é um problema inven
tado pela fertil imaginação de brilhantes espíritos 
sem o senso objetivo ela realidade. Nesse problema 
está apenas a reP1'esentação estetica ele um plano 
ideal, mas profundamente contrario, neste come
nos, ás necessidades ela nossa patria. ( 17) 

Passemos ele novo os olhos .sobre os temas de 
elaboração elas ieléas ele governo. Toda icléa pra-

" O Brasil tem de realizar uma revolução reorganizadora, no 
" seu interesse e no da civilização. E' capaz disso. Simplesmente, 
"esta reação demanda três coisas : uma organização política e 
"administrativa adequada, que não consista em planos aéreos, mas 
"tome os nossos problemas ao vivo, no estado em que se acham, 
"para os solver praticamente, uma direção capaz, cercada de 
"todos os homens de inteligencia, de caráter e de honestidade, 
"que ha no país, com o espírito limpo de qualquer preocupação 
"e inf luencias estranhas aos interesses nacionais; e a permanen
"cia desta direção por espaço de dez anos. " 

(11) Ca,p. IV, n.• 146; cap. XXIV, 11s. 20 e 21; cap. XXIX, 
n.O 24. 

(12) Cap. XXIX, n. 7. 
(13) Cap. XIX, n.O 12. 
(14) Cap. XXVII, 11s. 2 a 6. 
(15) Cap. VIII, n.O 12. 
(16) Cap. XXIX, n.O 5; cap. XXIII, 11.0 76. 
( 17) Cap. VIII, n.O 11; cap. IX, 11s. 41 e 42; cap. XIV, n.O 23; 

cap. XIX, ns. 16 a 19; cap. XXIV, ns. 8, 21 a 25, 56 a 58. 
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tica, que haja de ter . força de lei, deve indicar a 
solução de um problema. Problema é a represen
tação concreta de uma necessidade social. Resol
ve-se um problema politico dizendo-se de que 
modo cumpre que a lei acuda a essa necessidade. 
Definir as necessidades de um povo está claro que 
ê o primeiro passo de quem estuda problemas po
líticos. Se a essa logica ela ciencia social obedecerem 
os meus companheiros elo Club Tres de Outubro, 
não tenho a menor dúvida de que eles virão apenas 
acudir, ainda que o não saibam, aos mesmos pro
blemas estudados por Alberto Torres. As · diver
gencias ficarão restritas ás formulas de solução. 
Neste particular tambem não são pequenas as 
minhas cliv.ergencias. Mas a formula de solução de 
um problema contém apenas as providencias 
legais que se reputam eficazes. E' no sentir a pos
sível eficada de umas tantas medidas que eu me 
separo elo mestre. Não me separo dele, entretanto, 
para inventar problemas inexistentes no quadro 
da realidade nacional. Haja vista, por exemplo, o 
que concerne á nacionalização elos lucros da nossa 
economia ( 18) . Alberto Torres achava que inten
sificando a circulação interna ( 19) teríamos dado 
solução a esse problema. Antes dele, Serzedello 
Corrêa ( 20), e, depois dele, Galeão Carvalhal 

(18) Ca.p. XII, n.• 1; cap. XXIV, ns. 1, 13 e 112. 
(19) Cap. XXIV, ns. 65 e 88. 
(20) SERZEDELLO CORR~A, O Problema Ecmlomico uo 

Brasil, Rio, 1903, pags. 5 a 10, 17, 72 a 105. 
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(21), Nicolau Debané (22), Alceu de Azevedo 
( 23), Castro Maya ( 24) e Salles Junior ( 25) 
mostraram que essa providencia não será decisiva 
porque não ataca as fontes mais abundantes de 
exodo do nosso ouro. Estes e eu, todavia, estamos 
de acôrdo com ele, quando considera de quasi ne
nhuma eficacia as medidas ad1ninistrativas toma:
das em prol do equilíbrio monetario (26), emquan
to permanecer o sistema de exploração colonial do 
paiz. (27) 

Vê-se, pelo que aí dissemos, que divergir de uma 
solução não é contestar a existencia do problema: 

~ é, ao contrario, reconhecer que esse problema 
existe no quadro da nossa realidade. Esse caso da 
nacionalização dos lucros da nossa economia põe 
a vulto, concomitantemente, o colossal absurdo em 
que tropeçam, entre nós, os advogados da econorp.ia 
classica. A economia classica é a doutrina dos 
paizes de antiga formação historica (28); e basta 
asseverar que se trata ele antiga formação histo-

(21) GALEÃO CARVALHAL, Pm·ecer da ,-eceita, publicado 
na Gazetilha do 1 omal do C ommercio de 9 de agosto de 1915. 

(22) NICOLAU DEBANE', Economia Nacioaal e NacioHa 
Jismo Economico, S. Paulo, 1917, pags. 123 a 181. 

(23) ALCEU DE AZEVEDO, I-mposto sob1·e d·ividmdos, no 
Correio da Manhã, de 12 de dezembro de 1922. 

(24) CASTRO MAYA, Siderurgia nacional, no O Jomal, de 
27 de março de 1920. 

(25) SALLES JUNIOR, Pa1·ecer so~re a 1·efomza das tarifas 
Qduaneiras, no Jornal do Commercio, de 24 de julho de 1924. 

(26) Cap. XXIV, n." 87. 
(27) Cap. XXIV, n.o 50. 
(28) Cap. li, n: 54. 
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ríca, para concluir que tal doutrina não é aplicavel, 
senão por má-fé, aos paizes oriundos dos desco
brimentos (29). Francis Delaisi, testemunha in
suspeita dos fátos e voz autorizada no assunto, 
deixou-o cabalmente demonstrado. ( 30) 

VI 

- A anarquia revolucionaria deriva de circunstan
cias do nosso ambiente. A alma de todas as revo
luções é o seu idealismo; mas, estando a nossa re
volução encarnada no elemento militar, sucéde que 
os militares não tiveram oportunidade de chamar 
os espíritos de cultura jurídica que deviam acom
panhá-los. Durante i.tm ano inteiro a construção 
de uma nova ordem, que á revolução cumpria es
tabelecer, foi entregue a inteligencias visceralmen
te hostís á refórma. Quando os militares entraram 
a perceber que tais arquitéctos se limitavam a re
sucitar a ordem antiga, trataram de constituir-se 
em força de resistencia. Daí a lembrança ele um 
programa revolucionaria. Esta lembrança é apenas 
a expressão objetiva de uma necessidade historica: 
a. de inteligenâas profundamente embebidas dos 
sentimentos que determinaram a revolução. Para 
evidenciar que a revolução é um processo de espi
ritualidade coletiva, e sentir que o seu idealismo se 

(29) Cap. X, ns, 44, 48 c 52; cap. XIV, ns. 14 e 23; ca.p. 
XVIII, n. 0 9, cap. XXIV, n." 24. 

(30) FRANCIS DELAISI, Les Deu,.· Europes, Payot, 1921, 
pags. 89 a 119. 
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concentra na mocidade militar, basta registrar a 
sua formidavel capacidade de emudecer todos os 
que pretendem embaraçar-lhe a marcha, apesar de 
serem poderosos os seus adversarios e sem embar
go de não ter ainda a revolução produzido causa 
alguma dentro do seu espírito, ao passo que já nos 
deu, contra as suas razões historicas, os mais cla
morosos absurdos. Se a sociologia carecesse de 
um exemplo para demonstrar que os fátos de vir
tualidade coletiva esmagam a vontade pessoal do 
individuo, quando o individuo ruma por um ca
minho oposto á finalidade da evolução social, aí o 
teríamos. 

Nesse exemplo tambem se ouve uma lição inci
siva, e vem a ser que todas as revoluções precisam 
de achar vontades que as realizem. O fáto de os 
"tenentes" querem traçar um programa explica-se 
pelo motivo muito simples de não terem conhecido 
em tempo essas vontades entre as inteligencias do 
patz. 

VII 

No esclarecimento do fenómeno historico, que é 
a revolução, pensam muitos de bôa-fé, mas pensam 
erradamente, que a presença do elemento militar 
deve ser diminuída de importancia, afim de obter
se a pronta cessação do prestigio que a vitoria lhe 
conferiu, levando-o, por esse modo, a recolher-se 
mudamente á caserna. Esse estratagema traduz, 
nem mais nem menos, a ansiedade de restaurar a 
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ordem antiga. A revolução não produziu ainda 
causa alguma. E' um fáto. Desertando o terreno 
onde se lhe impunha levantar o novo regime, 
deixou que os impulsos psíquicos do movimento, 
em vez de se exercerem sobre as idéas, derivassem 
para as discordias pessoais. E' um fáto. Inventou 
a descomunal surpreza de ser possível destruir 
abusos por uma desconhecida virtude intrínseca 
dos átos de arbítrio, donde a falsa crença de que 
a construção legal deverá iniciar-se mais tarde, 
como se o arbítrio não fôsse capaz de semear e 
não estivesse realmente semeando novos abusos. 
E' um fáto. Repetiu, com alarde, ruidosos escan
dalos da primeira republica. E' um fáto. 

Mas esses fátos não provam que o remedio para f, 

os erros da revolução esteja na destituição dos I ~ 
seus titulares, que erram como todos nós, e, muito -~ 
menos, no regresso á ordem antiga, dissimulada ~~ 
sorrateiramente na insinuação de emendas anódi
nas aos textos do antigo regime. E' isso o que 
efetivamente se deseja, quando se convidam os mili
tares a guardarem silencio, e é por isso que alguns 
militares respondem com as fórmulas do extre
mtsmo. 

Esse convite apadrinha-se, não raro, com a 
enorme autoridade de Ruy Barbosa. Mas as pa
lavras do grande liberal é outro evangelho, que os 
exegetas pervertem. Havemos de o vêr na síntese 
expositiva das suas opiniões, que tencionamos pu
blicar. Por emquanto, razão é que restrinjamos o 
exame das fontes a esse convite para que os mili-
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tares se abstenham. Ora, hipotese igual á de hoje 
é a que ele expoz, na tribuna do Senado, aos 13 
de janeiro de 1890. ( 31) 

"O caráter militar do movimento, que assinala o 
tberço desta revolução, é apenas um pretexto ; porque 
muito ha que esse elemento influía decisivamente nas 
soluções da política imperial .. . E si naquela fáse da 
questão entre o governo imper.ial e o exercito, cuja 
crise se declarou pelo manifesto firmado com os no
mes de dois generais, nas colunas do O Paiz, a corôa 
e o senado não tivessem capitulado imediatamente, o 
conflito estaria resolvido. . . por uma explosão mi
litar, maduramente preparada, em que nem todos os 
chefes liberais eram inocentes, e que, si poupasse a 
corôa na sua integridade material, seria para a deixar 
moralmente aniquilada. 

Ninguém, com efeito, poderia afirmar si essa solu
ção transporia logo as fronteiras da Republica, ou si 
a tempestade serenaria a uma simples mudança po
lítica, dentro dos limites da constituição imperial. 
Mas o certo é que, nesta ulti·ma. hipotese, o fáto seria, 
na sua significação, muito mais grave do que o foi 
a 15 de novembro. De feito, um pronunciamento mi
litar, impondo ao trono a demissão e nomeação de 
ministros, arrastaria necessariamente uma cadêa in
calculavel de acontecimentos semelhantes, converteudo 
as reações milit11res em recurso usual dos partidos 
contra a corôa, introduzindo a aliciação politica nos 
quarteis como instrumento comezinho de oposição, ou 
de governo, e estabelecendo em permanencia, sobre as 
ruínas morais de um imperio deshonrado pela covar-. 

(31) RUY BARBOSA, Fútanças e Política da Republica, 
Capital Federal, 1892, pags. 2:19 a 280. 
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dia do seu chefe, a tirania caprichosa das baionetas, 
sob a aparencia das exterioridades parlamentares; ao 
passo que a intervenção excepcicmal do exercito como 
arma generosa de uma nação em desespere., contra 
uma fórma de governo mantida apenas pelo egoísmo 
dos partidos, 1zão constituiria precedente ordinm·io, 
não encerraria essa perigosa tendencia á habitualidade". 

Nessa prédica sobrenada a certeza de que a in
tervenção do exercito desaparece, quando a obra de 
governo realiza o pensamento revoluáonario. Logo, 
não se póde exigir elos militares o regresso ás fi
leiras emquanto a revolução estivér interrompida 
no seu processo logico. Só ela organização elo novo 
regime, que os antecedentes historicos reclamam, 
é licito esperar que os "tenentes" abandonem a 
atividade politica. Iludem-se, pois, os que imagi
nam salvar a ordem, recolhendo os militares aos 
quarteis. Ruy Barbosa excluia a habitualidade da 
intervenção do exercito na política com o argu
mento irrefutavel de que a sedição de 1889 tinha . 
em mira· a fundação de uma nova ordem ( 32) . A 
esse tempo a convocação da constituinte foi rápida, 
porque não havia, no seio das forças de direção, 
quem forcejasse por abafar os intuitos de refórma. 

(32) Aliás, seria uma triste surpreza que opinasse de outro 
modo o homem que dois anos antes, falando sobre a abolição no 
Teatro Politeama do Rio, aos 28 de agosto de 1887, dizia: "Littrt: 
deu a fórmula mais matematica que eu conheço, para precisar o 
quilate a um govêrno: Todos os governos medem-se por esta 
medida: bons, se favorecem; máus, se contrariam ·a direção atual
mente manifesta da sociedade." 
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VIII 

Si tivessemos fundado, em 1917, o nosso Insti
tuto de Estudos Nacionais, acompanhando o es
forço patriotico de Araujo Ribeiro, a que se juntou 
depois a solidariedade de espíritos da envergadura 
de Vivaldo Coaracy, Attilio Vivacqua e Affonso 
Celso, a revolução de outubro de 1930 não viria 
encontrar a flôr da nossa cultura completamente 
desarvorada, no tocante á solução dos problemas 
que a proxima reorganização constitucional põe 
em jogo. ( 33) 

E' evidente que a só discussão das teses trazidas 
a debate pelo insigne pensador fluminense teria 
reunido formidavel cabedal de documentação 
acerca dos nossos problemas e teria dado ensejo a 
severas contra-provas da nossa experiencia poli
tica. 

Os sucessos da · atualidade denunciam, aliás, 
uma incompossibilidade inv.encivel : os espíritos 
capazes não elaboraram nenhuma teoria dos fátos, 
porque a primeira republica era hostil ás convic
ções; a revolução não póde produzir obra sena, 
porque não possúe o material que a teoria devia 

(.33) A respeito da refónna declarou o sr. João Neves que 
estava em pleno cáos. Urbano Berquó, em artigo do Correio da 
Ma1thã, de 17 de fevereiro ;p. findo, poz fóra de dúvida que esse 
cáos, em que -se debatia ainda o incontestavel talento do magnifico 
tribuno, era uma nebulosa de erros crassos. E o sr. João Neves é 
lider de uma campanha em favor da imediata convocação da 
constituinte ... 
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ter acumulado. A injustiça com que se acusa de 
inercia a ditadura revela tão somente um vicio do 
nosso caráter. (34) 

Culpados, se ha culpados dessa inercia, são os 
homens de estudo, que hostilizavam a primeira re-

(34) Ocupando-se do livro de Candido Motta Filho, o sr. 
Eloy Pontes escreveu, no roda-pé da edição extraordinaria do 
O Globo, de 1'5 de fevereiro: 

"Alberto Torres foi um ideologo, que, do seu gabinete de tra
balho, pretendeu plasmar, apologar, organizar o paiz ao seu ta
Jante. Por isso mesmo, quando sahia do sonho, tropeçava na ·reali
dade. Tivemos a sorte de conhecê-lo pessoalmente, ainda em plena 
lucidez, se é que o meio-<lelirio de enamorado das idéas já não 
denunciava o seu fim lamentavel e dramatico. Nas vesperas 
da guerra européa, Alberto Torres viveu dias nervosos, que ca
racterizam o espírito vago das doutrinas que adaptara. A Imprensa 
Nacional imprimia seu ensaio Vers la Paix, mas os trabalhos ca
minhavam lentamente. Alberto Torres, depois, attribuia a confla
gração européa á demora da Imprensa Nacional, porque, se os 
chefes dos paizes conflagrados tivessem lido Vers la Paix, a guerra 
seria impossível - affirmava, sério e convicto. Não é anecdota que 
contamos. O episodio vae aqui referido para que se comprehendam 
os motivos que nos levam a contestar os entusiasmos do sr. Motta . 
Filho pelos projectos constitucionalistas daquelle notavel flumi
nense". 

Decompunhamos este amontoado de fantasias, por onde é facil 
de vêr que a paixão céga os homens. 

l.o: Alberto Torres não doutrinava de um gabinete; tinha sido, 
quando escreveu as suas obras, Deputado Federal, Ministro de Es
tado, Presidente do Estado do Rio e Ministro do Supremo Tri
bunal Federal. A acusação dá a entender que o sr. Eloy Pontes 
já foi tudo isso e mais alguma coisa. 

2. 0
: Não podia ele tropeçar na realidade, .porque a realidade, 

posta sob os seus olhos no desempenho dos varias cargos por ele 
exercidos, foi que lhe transmudou as opiniões de moço. Refe;·in
do-se aos termos da sua mensagem, como Presidente do Estado 
do Rio de Janeiro, á Assembléa Legislativa, em 5 de setembro de 
1899, advertiu, mais tarde, o luminoso pensador: "Minha con
fiança na Constituição de 24 de Fevereiro era, eritão, completa ... 
Ao passar, em 31 de dezembro de 1900, o governo da terra flumi-
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publica. Déram o exemplo da incapacidade, com a 
só circunstancia de nunca terem fundado um cen
tro de elaboração das icléas políticas. E se aqueles 
que hostilizavam a primeira republica têm contra 
si o triste percalço ele tão 1amentavel clesidia, custa 

nense ao meu successcr, o general Quintino Bocayuva, já não podia 
ser tão firme - desilludida, como fôra, pelos factos - a minha 
confiança no regime político que havíamos adoptado ; e quando no 
decurso de alguns annos de magistratura, vim a fazer trato mais 
intimo com a Constituição da Republica, fixou-se em meu espí
rito a co1tvicção da sua absoluta impraticabilidade". (A Organiza
ção Nacional, Rio, 1914, Prefacio, pags. VIII a X). 

3.•: E' falso que ele quizesse "organizar o paiz a seu talante". 
No artigo A necessidade da revisão constitucional, do Jornal do 
Commercio de 2 de maio de 1915, ponderava o mestre: "Diz-me a 
conciencia que, depois do apelo dirigido, durante cinco anos, aos 
homens de saber do meu paiz, apresento á opinião nacional um 
projéto de constituição como não será comum encontrar nos ante
cedentes de nenhuma das reformas institucionais até hoje feitas. 
A opinião é, em nosso paiz, - dizia eu, na carta a que acima. 
aludi, - quasi exclusivamente feita pela imprensa periodica; e á 
imprensa eu pedia atenção, estudo e critica. Queria isso dizêr que 
me propu11ha a acompanhar os orgãos de P~tblicidade e os homens 
eminentes a quem tenho distribuído os meus livros, na discussão, 
metodica, assentada e cuidadosa, dos dados objetivos e das idéas 
do meu proj éto, de forma a apm·a1·, sobre o quadro da 1·ealidade, o 
acerto ou erro das mitthas soluções, o acerto ou erro dos que me 
combatem ". Se ha outra probidade, em materia de ciencia, deve ser 
com certeza, a que pratica o sr. Eloy Pontes. 

4.•: Tambem é wna inverdade que ele tivesse tido "fim !amen
tavel e dramatico ". Morreu tranquilamente na sua residencia á rua 
Pereira da Silva, e não sofreu, nos dois anos anteriores ao seu 
trespasse, nada de anormal. Guardo, no meu arquivo, a carta em 
que Carlos Pontes, seu amigo intimo, me descreveu a sua serell<t 
agonia. Sem embargo da homonímia do apelido, Carlos Pontes sabe 
o que diz. · 

S.•: Quanto á suposta demora na impressão do Vers la Pai.r. 
cuja leitura pelos próceres da política mundial teria evitado a 
guerra, a mentira do depoimento brada aos céus. Vers la Pai:r 
entrou a circular em 1909. E' essa, aliás, a data impressa no fron-
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crêr que o senso comum admita a hipotese de uma 
colaboração sincera, na obt·a da nossa reorganiza
ção política, de indivíduos que nunca alimentaram 
o sentimento dessa necessidade. 

Rio, março, 1932. 
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tespiCIO do livro. Em 1913, ainda um ano antes da conflagração 
européa, saíra a lume Le Probleme M ondial, e, neste livro, da pa
gina .18 á pagina 19, o imortal estadista a!:sinou uma advertencia 
necessaria sobre os acontecimentos e uma admiravel previsão do 
futuro conflito: " I! n'y a qu'une seule, d'entre les grandes puis
sances, dont l'avenir scmble dépendre du sort des armes: 1' Alle
magne. Placée, avec les Etats-Unis, à la .premiere ligne de l'avan
cement et de la croissance, I' Allemagne, exubérante d' énergie, 
.surchauffée de force, d'ambition et de pouvoir, n'a pas encore 
trouvé la base économique, f inanciere et territoriale de son expan
sion. . . Ce serait puéril que de tergiverser avec des choses qui 
sont la suíte d'une longue élaboration historique. La phase mili
taire de la civilisation doit éclore en une crise impérialiste de 
l'Allemagne. Affaire de crise d'ege, et de cc pays et du monde. 
Mais cette fatalité peut trouver son corretif dans l'esprit de tran
saction des autres puissances; e c'est cela que les peuples inté
ressés à établir la paix doivent avoir en vie ". V é-se, pois, que o 
episodio narrado pelo critico do O Globo não é, realmente, uma 
anedota, nem chega a ser uma ironia; é uma descompassada men· 
tira. Se houvesse, no sentimento dos que escrevem para a im
prensa, certo laivo de civismo, seria o caso, a proposito da guerra 
européa, desse critico acentuar que um pensador brasileiro ante
cipou a idéa de um orgão mundial de solução política dos confli
tos (veja-se, no texto, cap. IV, ns. 9, 23, 90 e 151 ). A Liga das 
Nações veiu a ser um arremedo, porque a necessidade desse orgão 
é imposta pelos fátos, mas os homens de governo estão escravi
zados a interesses que lhes não permitem enxergar claramente a 
realidade (cap. I, 142) . Esse estado de espírito é que aos paizes 
novos compete corrigir, e terão, sem duvida, corrigido no dia em 
que opuzerem tenaz, decidida e energica resistericia á pditica de 
expansão colonial (cap. XIX, ns. 21, 22 e 35). 
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CAPITULO I 

CRITICA DO CONHECIMENTO 

1. - O habito de reduzir tudo a sistema não 
nos permite, as mais vezes, apanhar um pensa
mento complexo sem o auxilio de uma represen
tação esquematica: PM, 6; PN, 68. 

2. - [v. n. 0 12] - A nossa ciencia, - a 
ciencia academica -, é uma ciencia de verdades 
laterais. Ocupa-se, de preferencia, com os fátos 
ele relevo. O homem precisa conhecer, entretanto, 
a sua vida normal: PM, 11-12, 100. 

3. - Discutir o poder do nosso conhecirp.ento 
é uma questão essencialmente metafísica: PM, 97 

4. - Abusa-se, porém dessa palavra, pa~a 
concluir_:se que é metafísico todo o conhecimento 
que não se funda na matematica: PM, 98. 

5. - O calculo não resolve os problemas · da 
vida: esse é um campo em que de não póde suprir 
os dados dos sentidos, da experiencia e da intuição: 
PM, 98; ON, 135; CH. 

6. - [v. ns. 10 e 123]. - A vida contém, efeti
vamente, elementos que ainda não foram registra
dos pelos nossos instrumentos de pesquiza ou pelos 
poderes da · nossa inteligencia: PM, 98-99; 
ON. 274. 

7. - Se no dominio da biologia teorias houve, 
realmente ousadas, que acabaram aesmentidas 
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pelos fátos, ou qu~ vieram a esbarrar em obstaculos 
insuperaveis, isso foi obra da excessiva fidelidade 
dos especialistas a metodos inadequados: PM, 99. 

8. - · [v. n.0 131] -Toda verdade, como toda 
idéa puramente teorica, qu~ não responde ás inter
rogações da sua hora e do seu lagar, é nociva: 
PM, 99-100, 182 ; PN, 25, 46; ON, 138-139, 202 
[v. Evolução historica e progresso em, ge1'al, 60]. 

9. - Os desvios, como o atrazo, dos nossos 
conhecimentos derivam da estreit~za do nosso 
golpe ele vista e ela sedução que a logica e o tra
balho profissional exercem sobre os esp~cialistas : 
PM, 100; ON, 62, 139, 273-274. 

10. - [v. n. 0 6] - O certo é haver, ao lado 
das verdades e dos fátos reunidos em sistemas, 
um mundo de outros fátos, sobre os quais agimos, 
e qu~ agem, por sua vez, sobre nós, mas ainda não 
registrados pelo nosso conhecimento: PM, 100; 
ON, 169-170. 

11. - Daí a teoria da intuição de Bergson, 
destinada a preencher esse vasio elo conhecimento. 
Mas, com c~rteza, a ação elo espírito sobre este . 
mundo é mais penetrante e mais variada que o da 
intuição: PM, 101-102. 

12. - [v. n. 0 2] -O saber e os seus métodos, 
colocados pelo espírito de erudição no primeiro 
plano ela nossa mentalidade, não é, afinal, senão a 
paisag~m escolhida pelo gosto estético das inteli
gencias sobre o fundo das cousas complexas e 
graves da existencia: PM, 101. 
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13. - No que concerne á vida pratica, as 
invenções e as descobertas são realizadas por gra
daçõ~s sucessivas. Dar-se-á que isso promane da 
intúição? Evidentemente não: PM, 102; ON, 
138, 274. 

14. - E' impossível, por emquanto, traçar o 
quadro dos processos do espírito, na elaboração 
do nosso conhecimento: PM, 102; ON, 170, 274. 

15. - O defeito dos homens de estudo, r~side 
em que, embora reconhecendo os vacuos do seu 
saber, não têm, entretanto, a coragem d~ romper <ã

prisão em que se acham, indo buscar alhures novos 
especimes e novas hipoteses: PM, 102, 183. [v. 
Orga1U:zação constitucional) 102] . 

16. - [v. ns . 36 e 75] - Para os qu~ se 
ocupam com a realidade humana, nessa atmosfera 
de cousas e idéas úteis ao homem e á sua vida, a 
questão é outra. Trata-se de registrar, e, em s~
guida, de exercer sobre os documentos uma serie 
de operaçõ~s mentais, capazes de fazer-nos repre
sentar, com antecedencia, os acontecimentos: PM, 
103 [v. Evolução historica e progresso nacional, 
7; Política e Governo) 7, 95]. 

17. - Ora, se todo homem de inteligencia 
média pratíca diariamente, com o auxilio desses 
processos vulgares denominados comumente bom 
senso e senso comum, op~rações sobre os diversos 
problemas da sua vida e da de outre~, - opera
ções mentais de que não tem conciencia - o tra
balho mental dos homens de maior capacidade é 
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feito de uma sene de operações inteiramente di
versas das dos nossos estudos: PM, 103. 

18. - Na pratica das profissões a bagagem 
dos nossos estudos é quasi inutil. A profissão é 
exercida com idéas de experiencia e de observação, 
completamente alheias ás idéas teoricas: PM, 103. 

19. - Como denominar os poderes que fazem 
a diferença entre a méra perfeição técnica de um 
artífice e a grande arte de um espírito creador? 
No domínio da ação do espírito sobre a ma teria 
eis aí uma questão que não é fácil de resolver. Ora, 
se nos elevarmos ás creações intelectuais que se 
não corporificam, a cousa é mais complexa: 
PM, 104. 

20. - A invenção e o pensamento são inaces
síveis á compreensão do publico em geral e pairam 
acima do espírito critico da época. Poucos avaliam 
o merecimento das invenções do espírito abstráto. 
Em verdade, o preço dos grandes poemas e dos 
grandes sistemas filosoficos é feito mais de estima 
que de verdadeira cotação no comercio do espírito. 
De sorte que será impossível, em toda a evolução 
humana, medir o valor intrínseco de um pensa
mento pelo prestigio que haja adquirido: PM, 
104; ON, 167. 

21. - Todavia a ninguem é licito contestar a 
realidade desse valor, verificando que os pensa
dores gregos se adiantaram em pesquizas, senão 
mesmo em soluções hoje em voga: PM, 104; ON, 
130-131. 
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22. - [v. n. 0 129]- A existencia de um poder 
de percepção superior, especie de faculdade de 
generalizações rápidas e obscuros calcules abre
viados, não póde ser contestada por espíritos ver
dadeiramente observadores: PM, 104; ON, 
273-274. 

23. - Para afirmar a existencia desse poder 
de percepção basta a histeria da administração e 
da política. Na ordem privada a capacidade de 
administrar é um talento que nada tem que vêr 
com a intuição e muito menos com a inteligencia, 
no sentido de faculdade de conhecer. Ha homens 
iletrados que são excelentes administradores, ao 
passo que homens de alta cultura e vasto saber 
técnico naufragam na direção de pequenos nego
cios: PM, 104-105. 

24. - [v. n. 0 161] - E na política? Poder
se-á negar a influencia exercida sobre os destinos 
dos povos pela ação de homens que o acaso dotou 
do privilegio de transformar em átos as suas con
cepções ?: PM, 105. 

25. - [v. n.0 111] - Ao contrario, a nossa 
vida é obra da atuação dos grandes dominadores 
de homens. Tal o caso de Napoleão, tal o de W as
hington: PM, 105. [v. Sociedade e individuo, 22] . 

26. - [v. n.0 155] - E' mais fácil resolver 
um problema político do que um problema de psi
cologia individual: PM, 105-106; ON, 174. 

27. - [v. ns. 33, 34 e 136]. - Sobre a reali
dade social, a Histeria, com o estudo comparado 
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das sociedades, permite aplicar todo o conjunto 
dos nossos poderes intelectuais e dos nossos méto
dos. A analise é fecunda, no estudo da economia e 
da estatica social; mas o método carateristico 
da politica é um método de conjunto, de vastas 
sínteses, de largas associações e generalizações de 
idéas sobre os fátos correntes da opinião e da ação 
pública: PM, 106. 

28. - E justamerrte porque essa massa instavel 
de fenómenos obedece á pressão de leis físicas e 
os movimentos de cada unidade se multiplicam 
indefinidamente é que o seu conjunto apresenta 
uma fórma sintética compacta, onde a analise não 
penetra, mas cujas linhas de relevo avultam niti
damente: · PM, 106. 

29. - Sobre esse ritmo dos movimentos hu
manos para os seus destinos futuros podemos 
descrever uma "historia moral do homem" e uma 
"geografia dos sentimentos e das idéas". As nos
sas primeiras conquistas intelectuais guardam, 
para com as nossas primeiras invenções materiais, 
a mesma relação existente entre o sentimento 
afetivo pelo torrão natal e a necessidade de um 
abrigo no interior de uma caverna: PM, 106-107. 

30. - [v. n.o 205]. - Os fátos da evolução 
material formam como que a estrutura física, a 
que os fátos da evolução espiritual servem de 
atmosfera; mas do mesmo modo que a atmosfera 
não teria existencia sem o seu planeta, tambem a 
vida psíquica do individuo, da família, da comuna, 
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da patria e da humanidade se manifesta como a 
emanação do ser que vive e das col~tividades que 
se agitam sobre a Terra: PM, 107; ON, 136. 

Jl . - Essa atmosfera recebe, nos seus contor
nos, a fórma do corpo central; mas se no estudo 
dos f~nómenos físicos nos apoiamos sobre a ana
lise, subindo da poeira dos fátos microscopicos ás 
leis gerais , esse método é um instrumento quasi 
inútil na pesquiza das leis do movimento social : 
PM, 107. 

32. - O estudo analítico do movimento social 
conduzir-nos-ia a uma especie de virtuosidad~ so
ciologica, de bisantinismo, de casuismo : PM, 107; 
FV, 39. 

33. - [v. n.0 143]. - Cabe á política, redu
zindo a largas unidades e submetendo a exame os 
relevos das grancl ~s correntes ela evolução, apanhar 
os elementos reguladores elo seu conjunto: PM, 
107-108; ON, 139-140, 148. 

34. - [v. ns. 27 e 135]. - A ciencia social é 
~1ma ciencia de generalizações e d~ sínteses, baseada 
sobre verdades diretoras e sobre o conhecimento 
dos meios de ação d~ssas verdades: PM, 105. · 

,35 . - Determinando como finalidade do· tra
balho evolutivo ela Historia o interesse da vida, de 
que o beni do homem, na saúde e na alegria, é o 
compl~mento; exprimindo o progresso pela sua 
mais perfeita adaptação ao meio; e considerando 
a expansão da sua energia produtora como a força 
dinamica do seu ser social, chegaremos a dar á 
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ciencia um metodo superior a tudo quanto dirigiu 
até hoje, o p~nsamento moral e político dos povos: 
PM, 109; ON, 114 [v. Moral) 1 e 2 ]. 

36. - [v. ns. 16 e 75]. - O método das so
luções historicas resultará da aplicação continua 
desse ideal pratico, por meio de generalizações 
retif icadas pela sua representação futura: PM, 
110. 

37. - Dirigir os s~ntimentos de solidariedade, 
que sempre dominaram por sobre as flutuações 
das lutas, e coordenar os interesses particulares 
com esse objetivo, bem póde s~r o esboço do pro
cesso habitual de solução dos problemas sociais: 
PM, 110. [v. Pol-it1:ca e Governo) 95] . 

38. - [v. n. 0 150]. - O futuro guarda as 
riquezas, os bens e as alegrias ela humanidade. Re
solver um problema não é senão subtrair um 
desses bens aos misterios elos dias por virem. Os 
grandes benfeitores ela nossa especie são esses 
aventureiros que se não intimidaram com os riscos 
dessa exploração no infinito das verdades ignora
das: PM, 110; BU. 

39. - [v. n.0 140]. - Os problemas sociais 
não são insoluveis. A verdade é que nunca se tentou 
a solução deles. O que se tem por "princípios ele 
ciencia social e política" são um conjunto ele idéas 
dogmaticas, de regras preconcebidas e convencio
nais, ele aplicações irrefletidas de crenças religiosas 

·e preconceitos empíricos: PM, . 110; ON, XXV-
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XXVI, 130, 174, 202, 272; FV, 44; A C. [v. Poli
úca 1nundial, 66 a 68; P olitica e Governo, 7 6] . 

40. - E' necessario substituir esse amalgama. 
de sistemas e de doutrinas a priori pela observação 
e experimentação da nossa natureza e da natureza 
da sociedade, para fazer surgir, das lições do pro
prio funcionamento de uma e de outra, uma socie
dade em que nem Deus, nem qualquer outra auto
ridade (seja qual fôr o seu titulo) possam agir 
como inimigos do homem: PM, 110; PN, XIV ;. 
FV, 26-27. 

41. - [v. n. 0 182] . -Esta obra a inteligencia. 
humana ainda não poucle realizar, por varias 
razões. O pensamento humano não tem exercido 
influencia senão indireta sobre as sociedades. 
Fraco em si mesmo, por mal orientado, teve sempre: 
contra si os governos : PM, 111; 117-118; 182-
183; PN, X; ON, 130 a 132. [v. Evolução histo-
1"Íca e progresso em geral, 42, 43] . 

42. - [v. n.0 69].- Desse obstaculo á eficacia 
elos seus trabalhos nasce essa especie de virtuosi
dacle a que o pensamento se resignou: PM, 111,, 
183; PN, X; ON, XIV. 

43. - As verdades praticas não são icléas de 
ciencias especiais, mas sjnteses complexas, como 
todo o fáto ele organização, e moventes, como toda 
a viela. E' necessario alguma cousa ma1s elo que 
uma ou ele que varias ciencias para lhe vigiar os 
desenvolvimentos: PM, 111; ON, 170. 

44. - O principio ele contradição não tem 



12 ALCIDES GENTIL 

inteira realidade nos fenóm~nos ela viela: PM, 114-
115; ON, 109; AP. [v. Poliúca Mundial> 115]. 

45. - [v. n. 0 227]. - Nem a verdade nem o 
bem se reali zam pelo retorno ao passado, ou por 
saltos no desconhecido. A icléa é um guia, mas 
póde tamb~m ser uma ilusão, emquanto não surgem 
as condições que tornam possível realizai-a. Ha 
mistér possuir o genio de um Dante para dar, como 
ele deu, em meio ás trevas elo seculo XIII, á ima
gem da paz a fórma ela r~alização ele um pensa
mento: PM, 115. 

46. - [v. n. 0 146]. - A intenção que não co
nhece o seu objetivo não pócle ser medida nos seus 
efeitos: PM, 120. 

47. - Quando os fátos se adiantam ás idéas 
e o fim atingido não foi pr~visto, a tradição sub
siste ás suas causas e passa a funcionar no vacuo, 
procurando novos pontos ele apoio: PM, 120. [v. 
Guena> 69]. 

48. - [v. n. o 114]. - Os problemas humanos 
- dizem os negativistas - resolvem-se pela força 
natural das causas e pela marcha espontanea elos 
acont~cimentos. Ora, na viela real nada ha que seja 
espontaneo, que naça e evolva mecanicamente, 
como que impulsionado pela mola ele um motor 
despercebido. Não ha cousa mais metafisica do 
que a conc~pção desse determinismo : PM, 127; CS. 

49. - [.v. n. o 114]. - Sob o impulso de ele
mentos psíquicos, a vida social é feita de uma soma 
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de átos e de relações. Tudo isso é deliberado: PM, 
127, 178, 183; ON, 205-206; CS. [v. Moral, 22]. 

50. - [v. ns. 109 e 205].- Cada um de nós, 
s ~ndo governado um pouco por si mesmo, e menos 
do que supõe, é governado por átos e relações de 
todo o mundo; e sobre esse peso, a tradição, os 
costumes e as instituições do passado fazem cair 
os ~mbaraços de urna infinidade de entraves: PM, 
127, 177-178; PN, 39. [v. Politica Nacional, 31]. 

51. - [v. ns. 174 a 176]. - O passado, natu
ralmente oposto á civilização e ao progr.esso, é o 
primeiro regulador dos nossos passos; e nisso se 
verifica o maior erro da noção classica do conser
vatismo : conserva as icléas e os costumes, contra 
o interess~ em conservar as causas e as pessóas : 
P lVI, 127; ON, X, nota, 280; FV, 44-45; AF. [v. 
Evolução hütorica e progresso nacional, 9]. 

52. - Esses elementos não são forças nem 
parecem espontaneas senão porque não r.eagimos 
sobr~ eles, com a nossa razão esclarecida pela cri
tica elos seus efeitos: PM, 127-128, 178; PN, 
128-129. 

53. - [v. n. 0 114]. - Mas emquanto a razão 
desinteressada se abstém de vigiar os aconteci
mentos, uma razão ha que os utiliza: a razão dos 
apetites e dos inter~sses pessoais. E' esta a vercla
d~ira divindade desses pretensos poderes do meca
nismo social. Esteve, outróra, em mãos dos sobe
ranos e das aristocracias; está hoje nas dos 
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homens de negocias :_PM, 128, 178; PN, 128-130 ; 
ON, XVII-XVIII. [v. Politica e Governo) 32]. 

54. - No mundo político, entretanto, toda a 
gente está de acôrdo em que os fátos da vida 
social se traduzem em problemas e que estes pro
blemas pedem soluções. Nisso a politica se mostra 
mais científica do que muitas ciencias: PM, 128. 

55. - Os militaristas classicos entendem que 
os problemas desta época devem ser solvidos pelas 
nações superiores, apoiadas nas armas: PM, 128. 

56. - Os imperialistas literais apoiam-se erra
damente em Darwin para esperar que tudo se 
resolva pela seleção, esquecendo-se, todavia, que 
a estrutura fisica do nosso organismo seria inca-paz 
de produzir toda a vida que temos realizado) se 
não fôsse dotada de certos poderes ainda não com
preendidos pelas ciencias - os elas nossas funções. 
psíquicas, sobre os quais a viela em sociedade opéra 
transformações que os caratéres morfologicos não 
podem exprimir: PM, 128; ON, 138; C$. 

57. - Os libertarias e socialistas entendem 
que os problemas desta época devem ser solvidos. 
pela revolução: PM, 128; CS. 

58. - Os liberais da escola classica apontam 
como solução o laúsez aller)· PM, 128; ON, 104. 

59. - Para os crentes e os melhoristas a so
lução está na obra da divina providencia: PM, 
129. [v. Pol·itica Nacional) 74]. 

60. - O negativismo passivo e o negativismo 
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finalista precisam saber; entretanto, que no indi
viduo, como na sociedade, todo trabalho do espírito 
obedece a uma determinação, que não é menos 
conciente nem menos deliberado pelo fáto ele resul
tar elos antecedentes: PM, 129 . 
. 61. - N ecessario· é que se aproveite a contri

buição elas icléas e elas energias adquiridas pelo 
homem e pelos seus antepassados, para preparar 
o futuro. Bem ou mal, . aliás, nenhuma sociedade, 
em época alguma, procedeu ele outro modo : 
PM, 129. 

62. - A não ser a ação deliberada das inteli
gencias, elo mestre escola aos homens ele governo, 
não ha outro elemento com que se distingam as 
sociedades que avançam elas sociedades que esta
cionam; e as possibilidades ele progresso estão em 
proporção com a ação dessas inteligencias : PM, 
129; CS. [v. Evolução histor·ica e prog1'esso em 
geral) 42, 43 e 45] . 

63. - [v. n. 0 114]. - Se as inteligencias se 
abstêm ele agir, os espíritos praticos, os políticos 
e os homens ele negocio tomam a direção, e, sem 
conduzir os acontecimentos, corrompem as solu
ções e desviam a sociedade : PM, 129, 150, 178, 
180 a 183; CB. [v. Patria e Nação) 46]. 

64. - [v. n.0 83]. - Não somente a guerra, 
mas as revoluções, as vacilações, a falsa direção 
ela política são, afinal, os efeitos ela cupidez, con
duzida pela ignorancia. E' esta a realidade que 
se ha por marcha espontanea elas cousas: PM, 129, 
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178-179 [v. Pold,ica e Governo, 38; Evolução his
tm-ica e prog?'esso em geral, 42, 43; Economia 
em geral, 17 e 18]. · 

65. - A humanidad~ tem sido governada pelo 
espírito e pela vontade dos que se apossam elos 
meios ele poderio. Os que o negam, admitindo uma 
força mecanica a dirigir o mundo, cometem o erro 
ele atribuir aos cl~senvolvimentos ela existencia 
uma realidade estranha á sua realidade psíquica, 
uma viela independente ela sua viela mental, cousa 
que seria, afinal ele contas, uma superfetação in
troduzida no s~r humano. Por outro lado, os que 
aceitam a influencia inevitavel desse poderio 
esquecem que o poderio não é senão um meio de 
realizar a ~xistencia e que os abusos desse meio 
revelam apenas uma fáse da evolução, em que nem 
o homem nem a sociedade haviam chegado á 
conciencia elos meios positivos d~ adaptação: PM, 
180-181; ON, XVII-XVIII; BG. 

66. - As descobertas elo pensamento humano, 
fundadas nas leis dos fenómenos, são abstrátas ; 
e a sua aplicação á vida se traduz em problemas 
tão arduos como se essas leis não existissem, pois 
são todas elas insuficientes para explicar isolada
mente qualquer fenómeno e para produzir qual
quer efeito que interesse á viela e á ação: PM, 184 ; 
ON, XXIII, 170. 

67. - ·[v. n. 0 182]. - O que é pratico, não 
tendo sido lembrado senão para satisfazer interes
ses imediatos das classes superiores, é inutil ou 
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nocivo, pela ~streiteza dos seus efeitos ou por falta 
de um estudo comparativo desses efeitos com 
outros aspectos elo problema e outros fátos ela vida 
e ela sociedade: PM, 184; ON, 187-188. [v. Poli
t-ica .ll/Iundial, 105]. 

68. - No desenvolvimento da ~specie é já 
tempo ele compreender o principio ela diferenciação 
que assina a cada orgão uma função propria. E 
se todo orgão é feito para funcionar, todo senti
mento e toda icléa nac~m para se transformarem 
em átos . As cr.eações ela arte, como a especulação 
metafísica, vão até aí, indiretamente. E' a esteri
lidade forçada do pensam~nto que explica os seus 
fracassos: PM, 184; ON, 167. 

69. - [v. n. 42]. - A ausencia ele soluções 
preestabelecidas não é razão para que a sociedade 
viva em estado de alienação m~ntal: PM, 184. .. 

70. - [v. n. 0 214].- Se os sistemas inteiriços 
não tiveram exito, é que a viela não é sucetivel de 
ser submetida a sistemas: PM, 184, 190; PN, X, 
16, 86; ON, IX, nota, XXV-XXVI, 168, 171 ; BI. 

71. - [v. n. 0 144]. - O p~nsamento que se 
deve colocar na direção elas sociedades não é o 
pensamento lateral elos especialistas nem o pensa
mento atravancado dos sabios de profissão: PM, 
185; PN, 109; ON, XXIV, 130. 

72. - O conjunto desse p~nsamento acharia a 
sua expressão completa numa "filosofia pratica 
das cousas, dos fátos e da vida", e numa "política 
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de experiencia" : PM, 185; PN, 32-33. [v. Politica 
.e Governo) 80, 121]. 

73. - Essa filosofia faria vêr a vida e os seus 
movimentos como um eterno processo evolutivo, 
-que nunca se interpretará por meio de regras, nem 
será jamais reduzido a sistema, mas do qual se 
podem acompanhar as transformações e os pro
·gr~ssos, afim de lhes permitir a livre sucessão 
sobre a terra, com todos os elementos de assimi
lação, intima e fundamentalmente livres, em meio 
.á evoiução dos outros seres: PM, 185 [v. Evolução 
.hist01' ica e prog1'esso em, geral) 39] . 

74. - A política, colocando o pensamento 
n essa atitude ele vigilancia e ele exame, s ~ria a 
ação permanente dessa filosofia pratica : PM, 185. 

75. - [v. ns. 16 e 33] . - As operaçõ~s dessa 
ciencia e dessa técnica de conjunto se resumiriam 
neste problema de todos os instantes : compreender 
o método cl~ ação dos fenômenos, para acompanhar 
o desdobramento e os giros das nossas vidas sobre 
o plano da sociedade: PM, 185 [v. Polit·ica e Go
verrw, 89] . 

76. - Esse desdobramento vai r~alizando-se 
por meio de crises, numa existencia de revoluções, 
em cada pessôa e em cada sociedacl~. Não será, 
pois, difícil compreendê-lo: PM, 185. 

77. - Filosofia e política deveriam, então, 
. .convergir para um oportunismo colocado entre a 
experiencia e o ideal: PM, 186. 

78. - O sentimento é cégo perante os grandes 
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problemas humanos. Para entendê-los, é necessa
rio que o pensamento intervenha : PM, 186 ; PN, 
33; CS. [v. Evolução historica e progresso em 
geral, 39]. 

79. - Dar-se-á que o governo das nações e do 
mundo mereça ficar abandonado aos impulsos, aos 
apetites e aos calculas dos individuas? Seria 
recusar ao nosso espírito, na política, a capacidade 
de que deu provas em outras manifestações da 
vida : PM, 212 ; FV, 45 [v. Política lvhmdial, 74, 
152; Questão S ocial, 24 e 25; Politica e Go
verno, 14]. 

80. - A vida dos homens que atravessam 
crises revolucionarias é toda feita , igualmente, de 
revoluções pessoais: PN, VIII. 

81. - A inteligencia contemporanea atravessa 
a crise de mais anarquia a que jamais chegou o 
espíri to humano : PN, X. 

82. - Contra o despotismo i:nental da autori
dade: PN, IX; 0 1 , 21; F V , 41. 

8.3. - [v. ri. 0 64] . - O habito da vida em 
desordem varre dos espíritos o criterio da norma
lidade, que deve formar a base da conciencia social: 
PN, XV. [v. Economia e11~ geral, 17]. 

84. - As sínteses humanas são tanto mais 
a rrojadas quanto mais arbitrarias : PN, 3. 

85. - Filosofia, ciencia, arte e política são 
sistemas ele abstrações e conceitos que nada reve
lam, quando se não vitalizam como elementos 
motores da vontade de um povo : PN, 8. 
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86. Na pratica, cada terra e cada povo tem 
a sua filosofia, a sua ciencia, a sua arte e a sua 
política, que não alteram as idéas gerais, aliás 
limitadissimas, do saber humano, mas fundam e 
desenyolvem fôrmas e processos autonomos de 
viver: PN, 8. [v. Organização Constitucional] 
43 e 170]. 

87. - Está na logica das causas que a ilus
tração aplique em ardor e intensidade de critica e 
combate as energias que não dispõem de materiais 
proprios para construir: PN, 16. [v. Política Na
cional] 41 ;Espirit o Nacional] 8]. 

88. - Toda a nossa biologia e toda a nossa 
psicologia podem resumir-se nesta ultima síntese: 
o homem é o ser em quem o fenômeno da vida 
reuniu as condições e as propriedades mais com
plexas da "adaptatividade", - afirmação da 
generalidade indefinida do nosso poder· de desen
volvimento: PN, 17. 

89. - Reconhecendo no homem capacidade 
para administrar os universais] ainda que limitados 
ao presente, religião e política reconheceram-lhe, 
implicitamente, a faculdade de prevêr as conse
quencias futuras dos átos da sua gestão social: 
PN, 23; ON, XIV-XV. [v. Política e Governo 
51]. 

90. - Para contestar ao homem a faculdade 
de prevêr as consequencias futuras dos átos da 
sua gestão social, seria necessario optar pelo 
anarquismo, ou retroceder ao governo espiritual 
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ela providencia divina, pelo orgão, bem entendido, 
elos seus manclatarios na terra: PN, 23; ON, 
:X:IV-XV. 

91. - Ha, na ciencia, muitas icléas, como a da 
desigualdade elas raças, que obecl~cem exclusiva
mente ás sugestões elo interesse político: PN, 45 a 
47, 52, 111 , 136-137; AS. [v. Politica nacional, 9; 
Guena, 38; Raça, 17 ; Educação e Ensino, 14 e J8]. 

92. - [v. ns. 123 e 141]. -Não é ainda hoje 
possiv~l, em qualquer das categorias do conheci
mento, arriscar generalizações definitivas. A 
ciencia vai diferenciando os objetos dos seus 
estudos, ao ponto de quasi restringir-se a um con
junto ele métodos e dados d~ contra-prova: cada 
fenômeno é a operação de uma multidão de leis; 
cada fáto, a resultante de uma infinidade de causas: 
PN, 45-46; AP. 

93. - Aridam, assim, errados o materialismo 
historico e o id~alismo hegeliano: PN, 46, 127; CS. 

94. - Ha, contudo, um asserto, que se pôde 
afirmar, sem temor: ao lado dos descobrimentos 
realmente e totalmente científicos, a historia das 
icléas encerra um sem número de verdades e meias 
verdades, que equivalem a perversões do criterio 
racional: PN, 46. 

95. - O pensamento humano, em fins do 
século XVIII, passou por um período carateristi
camente político; as faculdades do homem, longa
mente reprimidas pelas velhas instituições despo
ticas, desabrocharam numa primavera de idéas 
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simpaticas, liberais, humanitarias, que refluiram 
sobre os estudos científicos: PN, 46. 

96. - A esse período sucedeu a reação elos 
interesses radicados nas velhas correntes histori
cas. Daí a luta contra o principio ela igualdade 
humana, com a tése da necessidade das aristocra
cias e ela superioridade elas raças: PN, 46-47. 

97. - A teoria da molestia funda-se na curio
sidade do anómalo, ao inverso ele toda a logica 
indutiva, pois recorr.e a uma só elas categorias, e 
exatamente a excepcional: PN, 79; CQ. 

98. - De sorte que se a medicina tem, de 
algum modo, progredido, ela é ainda uma arte im
perfeita, no que toca ao conhecimento da relação 
precisa entre o fáto da saúde e o fáto ela molestia: 
PN, 79. 

99. - N acida da observação ele casos mórbidos 
notaveis, ela não conhece ela ciencia da saúde senão 
a sua expressão negativa. Definiu o normal por 
exclusão elo anormal, o que decorre de um erro 
inicial de logica, erro, aliás, ele todas as ciencias 
incipientes: a presuposição de uma unidade, que 
seria a sanidade fisica: PN, 79-80; CQ. 

100. - Ora, essa unidade não existe, em ne
nhuma. secção da natureza, em nenhuma elas ma
nifestações ela vida: PN, 80. 

101. - A saúde, em absoluto, é um preconceito, 
filho daquele erro inicial de logica : PN, 80. 

102. - [v. n.o 133]. - A evolução do saber 
humano prescreve á ciencia do organismo e da 
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vida do homem uma transformação radical. Ela 
tem de se transformar de ciencia das molestias e 
dos r~medios em ciencia da vida e da saúde, apli
cando outro método diverso do que se usa em labo
ratorios e gabinetes: PN, 80, 120; ON, 164-165; 
CQ. 

103. - [v. ns. 133 e 226]. - As noções de 
saúde e ele molestia serão forçosamente transfor
madas por força desta nova orientação: PN, 80. 

104. - Na quasi totalidade dos casos, entre um 
tipo suposto são e um tipo verificado de doente, é 
difícil, e será muitas vezes impossível formular 
juizo sobre a probabilidade da morte ou sobre a 
aptidão vitaC de um e ele outro. Fenômenos comuns 
de inferioridade física ou psíquica envolvem, não 
raro, causas ele inferioridad~ muito mais graves do 
que as causas mórbidas: PN, 81 -82. 

105. - A desorientação é carateristica da nossa 
época, em toda a parte, e àssinalaclamente nos 
cent ros cultos elas velhas civilizações. o mundo 
que vai acabando foi um , mundo de ~ist~mas a 
priori)· e a sensação ele que ele cái inspira aos 
timiclos o receio das soluções e aos arrojados a 
ilusão de que aos sistemas mortos dev~m suceder 
novos sistemas: PN, 86. 

106. - [v. ns. 33 e 138] . - Nenhum fáto 
social pode ser estudado isoladamente: PM, 124 a 
125, 144-145; PN, 96-97; ON, XXIV, 130, 222, 
241 a 242; FV, 19 a 20, 47; AB; CS. [v. Politica 
Nacional) 127; Dire-ito) 22]. 
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107. [v. ns. 114, 125, 126 e 210]. - Se 
não é absolutamente certo que a humanidade tem 
sido dirigida por icléas, é rigorosamente exáto que 
as idéas, como fátos psiquicos, possuem um poder 
sugestivo; são fontes ele impulsos e ele emoções : 
PN, 108; FV, 41; BL; CB; CS. [v. Moral} 22; 
Evolução húto1'ica e progresso em. geral} 56]. 

108. - As leis ela mecanica, como as ele qual
quer outra ciencia exáta, não têm relação pratica 
com os fátos da sociedade: PN, 126-127; ON, 135 
a 137, 202. 

109. - [v. n. 0 50]. - Certas interpretações 
mecanicistas dos processos ela evolução transfor
maram em axioma a idéa de clesvalia, ou, pelo 
menos, ele insignificancia da ação dos governos e 
dos individuas na marcha elos acontecimentos e 
na direção ela vida social: PN, 127; ON, 161, 
205-206. [v. Sociedade e individuo, 30, 31; Politica 
N acional1 74, 106, 108]. 

110. - Entretanto a fáse da evolução humana, 
a que chegamos, se carateriza pelo pr.eclominio do 
fator politico sobre os fatores cosmicos e sociais 
do desenvolvimento: PN, 127-28; ON, 135 a 136, 
205 a 206; AJ; AP; BF; BL; CS. [v. Sociedade 
e 1:ndiv1:duo, 30, 31]. 

111. - [v. ns. 25, 144 e 216]. - Mais do que 
os interesses, as aspirações e as necessidades elos 
povos, pesam sobre os seus destinos a vontade elos 
chefes temporais e dos chefes espirituais: PN, 
128; ON, XV-XVI, 110- 111~ 115 a 118; AF; CS. 
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[v. Economia em geral, 18; Evolução histo1'ica e 
progresso em geral, 2; Politica N acionai, 106 a 
108; Sociedade e individuo, 30]. 

112. - [v. n.0 49]. - A evolução social não 
obedece, por outro lado, a nenhuma força, energia, 
atividade, poder ou tendencia, imanente á organi
zação coletiva, de não se sabe que misteriosa pro
priedade mística, magnética, ou sugestiva, com 
efeitos forçados para determinadas finalidades: 
PN, 128; ON, XXX-XXXI, 111, 202 [v. Raças, 
30 ;Polit·ica M ·u.ndial, 71; Evolução histo1'ica e P1'0-
gresso em geral, 35; Sociedade e individuo, 27]. 

113. - [v. n. 0 216]. - O homem é uma ener
gia viva e a sociedade é a soma dessas energias. 
As forças sociais reduzem-se, em ultima análise, a 
vontades, átos e relações: PN, 128; FV, 41; BL; 
BZ. [v. Sociedade e individuo, 37]. 

114. - [v. ns. 48, 49, 53 e 64]. - De sorte 
que as unicas forças da sociedade, que se poderiam 
dizer espontaneas, caminham para realizar desejos · 
e satisfazer a necessidades de caráter individual: 
PN, 128-129; ON, 173; AF; BL; CB. [v. Socie
dade e individuo, 28 ; P atria e Nação, 46] . 

115. - A substituição ela realidade pelas ima
gens e pelos símbolos é sinal de enfraquecimento 
mental : PN, 141-142. 

116. - As obras políticas sérias são forçosa
mente difíceis e tanto mais difíceis quanto ma1s 
práticas : ON, XLI. 
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117. Nem todos os fátos são realidades: 
ON, XLI. [v. Política N a.C'ional, 94]. 

118. - Pr~cisamos distinguir o bom senso do 
senso comum: ON, 49. 

119. - A faculdade de conhecer os homens e 
de saber escolhê-los é muitíssimo rara : ON, 50. 

120. - Os habitas sociais perduram emquanto 
permanecem as condições qu~ os alimentam: ON, 
57-58. 

121. - A época em que vivemos representará 
um período de balanço e de liquidação de idéas, 
conhecim~ntos e habitas mentais. A obra educa
dora do nosso tempo terá de fazer nas inteligencias 
um trabalho de sapa, que não é ousado equiparar-se 
ao da civilização dos selvagens: ON, 82. 

122. - [v. ns . 92, 141 e 201]. - Sendo certo 
qu~ o conjunto dos fenomenos naturais é reg ido 
por uma infinidade de leis, umas conhecidas, outras 
desconhecidas, tambem é certo que raros são os 
fátos que a inteligencia humana possa dizer re
gidos por uma lei det~rminada, ou em que possa 
avultar a ação de wna lei predominante: ON, 
135-136; FV, 46; AP. . 

123. - [v. ns. 6 e 201] . - Em quasi todos 
os fenômenos da vida a determinação causal escapa 
ao domínio das chamadas leis cientificas: ON, 
135 a 136. 

124. - [v. ns. 30, 108, 110 e 205]. - O det~r
minismo dos fenômenos sociais é, por excelencia, 
um determinismo de natureza psíquica e a sua 
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ação dece das coletividades para os indivíduos : 
ON, 136 a 137; BL; BR. [v. Sociedade e indi
viduo) 17]. 

125. - [v. n. 0 107]. - O fenómeno mais. 
importante da evolução do espírito humano é este: 
o espí rito humano evolve do imaginaria para o 
positivo e do emotivo para o racional, na razão 
diréta do desenvolvimento da razão é na inversa 
do imperio das necessidades : ON, 136 a 137. [v. 
Evolução historica e prog1'esso em, geral) 2]. 

126. - De sorte que o homem e a sociedade 
sonhavam, soluções) quando obedeciam a necessi
dades simples e materiais; observam e racioánam1. 

á proporção que têm necessidades mais complexas 
e espirituais: ON, 136 ; CS. [v. Evolução histor'icct 
e progTesso em geral) 3]. 

127. - Resulta disso que se por um lado os 
fenómenos sociais escapam ao domínio do calcula
vel, por outro lado a evolução humana se apresenta 
exatamente oposta á logica que permitiria traçar
lhe a rota no passado, porquanto se afasta do do
mínio da razão e da experiencia á medida que se 
distancía nas primeiras idades : ON, 136-137. 

128. - E em virtude da adaptação do homem 
ao meio não ter obedecido á inteligencia das suas. 
neçessidades reais, é que as ciencias abstrátas estão 
longe de corresponder ás exigencias da sua apli
cação á vida do homem e da sociedade: OM, 137, 
170. 

129. - [v. ns. 22 e 192] . - O cerebro humana: 
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possúe um processo de raciocinio, não inconciente, 
porém mudo e inexpresso, que o dirige na ativi
dade prática: ON, 138; BI. 

130. - Com relação aos problemas da socie
dade essa faculdade é o motor e o senso da poli
tica: ON, 138, 273-274. [v. Educação e Ensino, 

' lO]. 
131. - [v. ns. 8 e 106]. - Um dos grandes 

erros do desenvolvimento social foi, e é, a auto
nomia dos ramos especiais do conhecimento, pro
movendo pesquizas e iniciando reformas, ao in
fluxo de estimulos particulares e para fins isola
dos: ON, 138-139; 187-188. [v. Politica e Governo, 
48; Evol'ução hütorica e progresso em geral, 60]. 

132. - A alma da ciencia não adquiriu ainda 
a elevação que a deve conduzir a compreender o 
amôr ao semelhante como estimulo á pesquiza e a 
interpretar a atividade intelectual como um traba
lho de elucidação pratica da propria natureza, a 
bem da adaptação racional dos átos aos seres, dos 
fátos ás cousas, da vida ao meio: ON, 164 a 165. 

133. - [v. ns. 1Ó2 e 225]. - O que, por em
quanto interessa á ciencia não é a vida; são os 
males: ON, 165. [v. Moral, 1 e 2]. .. 

134. - [v. n. 0 182].- Toda a atividade inte
lectual tem sido movida até hoje apenas por 
curiosidade, sentimento ou ambição, material ás 
vezes, mas, quasi sempre, de autoridade ou de 
gloria: ON, 165. [v. Educação e Ensino, 3 e 17]. 

135. - [v. ns. 34, 184 e 211]. - Não ha, nem 
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haverá jamais, provavelmente, uma "ciencia 
social", nem uma "ci.encia politica": ON, 170; 
AF;BC;BD;BJ. 

136. - [v. ns. 27, 34 e 201]. - Toda a difi
culdade, no estudo ela viela social, não está na 
obscuridade elos seus fenômenos, mas no cuidado 
em atingir os seus fluxos reais: ON, 174, 202. 
[v. Polit1:w e Governo, 112]. 

137. - A medicina até agora se tem limitado 
a curar as molestias elos que se podem tratar: 
ON, 164. 

138. - [v. ns. 106 e 131] . Assinalar a 
prececlencia, ou a magnitude, ele um problema não 
significa que o possamos desligar das suas relações 
naturais com todos os outros: FV, 19 a 20; AP. 
[v. Politica Nacional, 98; Nacionalidade Brasi
leira, 23]. 

139. - As icléas bôas têm a magia ele regene
rar os conceitos mais odiosos: FV, 31. 

140. - [v. n. 0 39]. - Os problemas humanos 
não os pode dizer insoluveis uma ciencia que ha 
milenios explora os arcanos elo ceu, e ainda não 
gastou dez annos no estudo elos problemas elo 
homem e ela sociedade, a ponto ele não ter cogitado 
até agora ele um centro destinado a realizar esses 
estudos; nem muito meno;; poderá dizê-lo uma 
civilização que organiza poderes e dirige serviços 
mais complexos e mais avultados do que a admi
nistração necessaria para fazer o bem-estar de 
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muitos povos: FV, 44. [v. Politica Mundial, 117 
e 151]. 

141. - [v. ns. 92 e 209]. - E' um v1c10 do 
espirito o atribuir fátos complexos a causas sin- . 
g·ulares : FV, 46; AK. 

142. - Uma cousa é a necessidade ditada pela 
realidade; outra cousa é a maturidade da idéa na 
opinião pública : A D. 

143. - [v. ns . 33 e 111]. - Emquanto é evi
dente, para todos, que o progresso indiVidual 
demanda ~sforço , todos acreditam, porém, que a 
sociedade e a nação caminham da se, por obra dos 
progressos parcelados de pessôas e grupos sociais. 
E' o contrario que se d[t em toda a parte: AF. 
[v. Patria e N ação, 55 e 56]. 

144. - [v. 11.
0 71] . - Cada c~rebro tem as 

idéas e os conhecimentos com que lida, como as 
pessôas têm as suas relações de família. O mundo 
do espírito parece-se assim com uma população. 
O · maior mal das sociedades modernas é que a 
g~nte, que não traz sobre os hombros mais que 
umas pequeninissimas "aldeias" de frases e emo
ções corriqu~iras, pésa sobre os que pensam e 
sentem: AK. 

145. - Quando o espírito não sabe solver, teme 
a ação: AP. 

146. - (v. 11.
0 46].- Diferença entre razão e 

causa, na explicação do fá to social ; a causa é alheia 
á vontade do individuo, ao passo que a razão do 
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fáto deve sempre buscar-s~ na psicolog·ia dos que 
agem: AP. 

147. - No fenômeno social, o antecedente é 
sinonimo de causa: AP. 

148. - · [v. ns. 152 166 e 170] .-Têm virtua
liclade propria as idéas, como os átos, que nacem 
ela lógica das causas : AP ; AX. 

149. - [v. n. 0 174]. -O argumento da utopia 
é sempre a fácil réplica oposta pela inercia á 
potenciaiidade superior da nossa especie, na força 
de transformar as idéas em realidades : AP. [v. 
E ducação e Eusino, 43] . 

150. - [v. n. 0 38]. - Tudo quanto a huma
nidade possúe, em progresso do saber e realização 
do bem, consta de verdades arrancadas aÓ misterio 
e de conquistas avançadas sobre o futuro, pelo 
esforço de espíritos capazes de iluminar hipoteses 
novas para encontrar hipoteses certas: AP. 

151. - [v. n. 0 227]. - Sendo o futuro um 
estado necessariamente distinto de tudo quanto 
existiu e existe, a hipotese que representa o estado 
futuro é smpre uma idéa nova: AP. [v. EvoluçãG 
historica e progresso em geral, 69; Evolução lús~ 
torica e progresso nacional, 7]. 

152 .. - [v. ns. 148 e 166] . - Nenhuma icléa 
tem a propriedade intrínseca de se pôr em execução 
por si mesma: AP; AX. 

153. - Por isso, o curso dos fátos, abando
nados aos seus determinantes antigos, vai repe-
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tindo, com o aplauso das conciencias biliosas dos 
céticos e grande mal para o homem, as fórmas 
anteriores da vida: AP. 

154. - Vem daí que os processos irrefletidos 
da evolução, - sem a direção de uma idéa - são 
·como ruminações do passado, sem novas assimi
lações: AP. 

155. - As idéas precisam de ser reveladas ás 
conciencias na sua verdade potencial e submetidas 
á prova do seu acôrdo com os fatores atuais, que 
devem pr.eparar o futuro,- para serem, dess'arte, 
desenvolvidas e encaminhadas á ação: AP. 

156. - O fáto adverso, que se opõe a outro, 
não vale por uma prova em contrario; mostra 
apenas a sucessão material de um curso tempo
raneo regido por impulsos retardados, - se o não 
produziu uma outra idéa vitoriosa: AP. 

157. - [v. n. 0 26]. -Os fenómenos da psico
logia coletiva são extraordinariamente complexos, 
e os seus dados nem sempre faceis de apreender, 
e menos ainda de documentar : AR; AX. 

158. - Contra os congressos cientificas: a par 
de raríssimas convenções inegavelmente uteis, o 
que neles principalmente se faz é a politica do pen
samento, consignando em conclusões amplamente 
divulgadas as sentenças das suas maiorias : AS. 

159. - Os grandes feitos do espirito humano 
têm por teatro silenciosos laboratorios e gabinetes, 
onde trabalham almas nacidas para o sacrificio 
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pessoal, no culto intimo e profundo da verdade: 
AS. 

160. - A incapacidade dos publicistas para a 
ação explica-se por não terem eles educado o 
exercício funcional do espírito politico: AS. 

161 . - [v. n.0 24]. -Por toda a longa evolu
ção do fazer) a produção individual é imensa, ao 
passo que a produção coletiva é escassa: AU. 

162. - E' escassa, mas existe. E' uma obra 
representativa. Sái do genio individual, como o de 
Locke, ele Siéyes, ele Napoleão, de Platão, màs 
porque o g.enio individual absorve o espírito do 
povo : AU. [v. Sociedade e individuo) 22]. 

163. - O governo é, talvez, a produção hu
mana em que o nosso espírito se poderá melhor
mente chamar creaclor: AU. 

164. - [v. n. 0 234].- Na exatidão, a fónnula 
é a certeza abstráta por excelencia; na realidade, 
ha verdades que a fórmula é incapaz de traduzir, 
e que se exprimem ás vezes com um simbolo de 
arte: AX. 

165. - A idéa não se converte em fáto, não se 
reveste de fórma, não se incorpora erri cousas, 
senão por intermedio de uma substancia qualquer, 
mediante esforço: AU. [v. Direito) 26; Moral) 14 
e 23]. 

166. - [v. ns. 148, 152 e 174]. - A idéa não 
tem valor proprio; esse valor está na cotação da 
autoridade que a emite e na força dos instrumentos 
que a fazem circular: AU. 
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167. - Ha pouca gente capaz de distinguir 
uma icléa de uma banalidade bem composta: AU. 

168. - A melhor definição de ·idéa-fo'rça é a 
. de idéa demonstmda1 icléa cujas premissas apare
-cem nos fátos que a antecedem : AU. 

169. - [v. ns . 151 e 234] . -Toda icléa de apli
.cação é sempre uma idéa nova : AU. 

170. - [v. n. 0 148]. - A convicção em favor 
-de uma idéa é fáci l de obter, quando o seu autor 
está ele posse de uma dessas verdades de virtuali
dade pratica e de eficiencia necessaria: AU. 

171. - A tribuna, como instrumento de publi
,cidade, é impropria, porque impede os longos des
envolvimentos, que exigem sempre estudos calmos: 
AU. 

172. - Vale mais como instrumento de ativa
ção, sendo, aliás, dificillibertá-la de um certo laivo 
de sugestão pessoal: AU. 

173. - Um homem de idéas precisa ser em 
nosso tempo um atleta, na energia, na coragem 
-e na tenacidade : A U. 

174. _::__ [v. n. 0 51].- A atitude de repulsa a 
reformas- a que se dá o nome ele opinião conser
vadora - não é uma deliberação; é um simples 
impulso mecanico, ás vezes ele dúvida, mas quasi 
.sempre de incapacidade e ele medo: A Y. l v. 01'ga
.11.ização C onstúiiáonal1 190 e 201]. 

175. - Em muitos casos é uma simples posição 
defensiva do clominio elos cargos, elos favores e 
dos privilegias do governo: A Y. 
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176. - [v. n. o 51]. - Conservar instituições 
radicais . é o oposto de " conservação", - o que 
mostra que conservar instituições políticas nem 
sempre é ser conservador: BA. 

177. - O " oportunista" está danternão con
vencido ela necessidade de uma determinada re
fo rma: BA. 

178. - O "tempo" é a ausencia dos fá tos (in
terpretação filosofica elo tempo) : BE. 

179. - Os acidentes meteoritos não agem 
sobre os fátos senão por intermedio dos nossos 
nervos, agitando a nossa emotiviclacle. Eles preci
pitam; não produzem as cousas: BE. 

180. - A luta, a clôr, o sofrimento, a guerra 
são fátos humanos, para os quais se criou uma 
tolerancia que a nossa experiencia nos habituou a 
aceitar: BE. 

181. - Fadas, ninfas, paredros, todos os tem
plos, como todas as igrejas, nunca procuraram 
agradar senão aos poderosos, aos dominadores, ou 
aos triunfantes: BG. 

182. - [v. ns. 41, 67 e 134]. -A iuteligencia 
humana precisa reagir contra o emprego subal
terno que a reduziu á função ele escriba, a serviço 
dos caprichos da força, do dinheiro e da sugestão, 
assalariando-a a todas as potencias materiais da 
sociedade: BG. [v. Politica Mundial, 126]. 

183. - As escolas e os sistemas, como os ho
mens de espírito inventiva, são entidades compe
netraclas ela missão de crear verdades: BI. 
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184. [v. n. 0 135]. - A sociologia ainda é 
hoje como a medicina ela febre amarela antes da 
descoberta do estegomia: BI. 

185. - Toda ciencia que nace é grandiosa e 
completa : o grandioso das creaçõ~s inspira um 
respeito supersticioso pela maravilha do edifício : 
BI, BU. 

186. - Nesse eclificio se apoiam os .espíritos 
fracos: é essa a função tutelar das ortodoxias: BI. 

187. - Entretanto, uma obra ele p~squiza, 
como a de Frazer, ele Havelock Ellis, ele Tylor, de 
Ratzel, ou de Wunclt contém mais verdades que 
todas as filosofias enciclopeclicas do mundo : BI. 

181. - Partimos· da clifer~nça entre o corpo e 
a sombra, para chegarmos, com o auxilio ele uma 
creação intelectual, ao dualismo ela materia e do 
espirito: BI; BN. [v. Poldica e governo) 51]. 

189. - O espírito é, todavia, uma creação da 
nossa imaginação; o que nós perceb~mos, real
mente, não é o espirito; é a icléa: BI; BN. [v. 
Religião) 45]. 

190. - Por isso, o espiritualismo é a menos 
ideal elas filosofias idealistas : BI. 

191. - C onciencia é a relação entre o individuo 
e os fátos: BI. 

192. - [v. n. 0 129].- A mzão tem por objéto 
a elaboração final elos dados ela experiencia, ela 
observação, ela informação: BI. 

193. - Como se eleve distinguir a conciencia 
elo instinto: BI. 
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194. - O pensamento p~wamente intelectual} 
como o que se exerce na matematica, é causa dis
tinta da razão: BI; CH. 

195. - Coneebcr é causa diferente de repre
senta1': BI. 

196. - Todo esse mundo transcendental que 
ideamos não existe efetivamente senão dentro dos 
nossos cerebros; ha, ele fáto, profundo antagonis
mo entre o conceber e o ilimitado dessas noções: BI. 

197. - [v. n. 0 232] . - O que nós fazemos é 
imaginar, é representar, é figurar realidades, a 
que damos aqueles nomes e aqueles atributos : BI; 
BR. 

198. - Essas icléas não são, para o nosso espí
rito, metafisicas; são, efetivamente, metapsiqui
cas: BI. 

199. - A vida não encerra verdades, no sentido 
dogmatico da fé, ou da ciencia; encerra verdades 
indiferentes aos objetivos que a ciencia e a fé pro
curam atingir: BI. [v. Religião} 41; .Moral} 2]. 

200. - As leis da ciencia não agem sobre nós 
e sobre as causas senão confundidas e entrelaçadas 
em P1'0cessos) cuja análise é i1npossivel: BI. 

201. -- [v. ns. 122, 123 e 136]. - Na realida
de, não ha leis e não ha fenómenos: BI. 

202. - . A Historia não se repete; os seus 
quadros de hoje não são ampliações de aspétos 
passados. Os estadistas deste momeúto reeditam, 
não sofre dúvida, o "tema politico" da conquista, · 
da ' dominação, do imperio. Mas trata-se de um 
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trabalho mecanico de memoria, sem embargo de 
a realidade s~r outra: BI. 

203. - Contra o veso de espreitar átos e po
sições do individuo, - a mais superficial das 
fórmas de expetação e inquirição, que preside aos 
~studos psicologicos : B J. [v. Raças) 41]. 

204. - Esse veso de analisar e descrever o 
caráter dos homens é que autoriza a escritores e 
críticos de ficção- o dizerem qu~. Shakespeare, 
Balzac ou" Flaubert fizeram toda a análise da alma 
humana: BJ. 

205. - [v. ns. 30, 50 e 124]. - A 1'elação e a 
condição serão provavelmente os dados sempre 
verdadeiramente objetivos da visão sociologica: 
BJ. [v. Política Nacional) 31; Direito) 22]. 

206. - A sugestão e a violencia são os fatores 
proeminentes da evolução até os nossos dias : BL. 

207. - As creaçõ~s políticas, levadas a efeito, 
convertem-se em obras e traduzem-s~ em íeis; 
abortadas, deixam uma tradição á tona das cor
rentes historicas: BO. 

208. - Para estudar, pois, a evolução politica 
de um povo, a legislação oferece maior interesse 
que as pesquizas historicas : BO; CD . . [v. Pohtica 
Nacional) 101] . 

209. - [v. ns. 106, 138 e 141]. - E' habito 
dos governos atribuírem aos fátos de ocasião in
fluencia primordial sobre o curso elos fenómenos 
humanos: BO. 

210. - Dizer qu~ um ponto de vista é dout1'Í-
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nar·io não importa concluir que esse ponto de vista 
não seja pratico: BO. [v. Politica Nacional> 167]. 

211. - [v. n.0 135]. - Augusto Comte e 
Herbert Spencer retomaram o estudo dos fátos da 
sociedade, abandonados desde os gregos, ou, me
lhor, desde a opressão clerical da Idade-Média: BU. 

212. - Os iniciadores têm a prdenção de 
edificar> onde deveriam contentar-se com a gloria 
ele fundar: BU. 

213. - Paralelo entre a fama de Guizot e o 
pálido renome de Augusto Comte e Herbert 
Spencer: BU. 

214. - [v. n. 0 70]. - Para aplicar idéas de 
sistema faz-se mistér deduzir>· mas é impossível 
deduzir icléas aplicaveis de sistemas construidos 
sem, os dados da 1'eahdade: BU. [v. Guerm> 49; 
Política Nacional> 166; Educação e Ensino> 16]. 

215. - Do conflito entre a doutrina e a pratica 
resulta um empirismo fracionaria, de que não é 
possível fazer uma síntese : BU. 

216. - [v. ns. 111 e 113]. -A ação do genio 
1JÓde corrigir os desvios da evolução historica de 
um povo: BZ. [v. Sociedade e 1:ndividuo> 37]. 

217. - Mudam as cousas e mudam os tempos. 
O que é> é apenas, a todos os instantes e perpetua
mente, o que está. E o está> se não é propriamente 
a negação do é> é,pelo menos, a unica fórma pela 
qual o é se nos mostra: CA. 

218. - Nós, por conseguinte, não conhecemos; 
de1~ominamos : CA. 
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219. - Nós tambem não somos nunca; somos 
uma sucessão permanente de estados : CA. 

220. - Ha, assim, na vida que passamos, dois 
eternos movimentos que proseguem: uma rotação 
do eu e uma tralação das causas : CA. 

221. - Tudo nos é estranho, emquanto não se 
concetualisa no centro do nosso espirito. A alma 
do homem é a alma do universo: CA. 

222. - A unidade do nosso pensamento alte
ra-se com o movimento perpetuo das nossas mo
léculas. Nós percebemos a mutação das cenas eter
nas, ao passo que mudam os nossos estados 
intimas : CA. 

223. - [v. n. 0 228]. - Nada ha fixo, entre o 
eu, e o 11~undo, senão a palavra. A vida perfeita 
seria aquela em que cada passagem vertiginosa 
das causas se traduzisse, para nós, por um novo 
idioma: CA. [v. Evolução hist01'ica e prog1'esso 
em geral, 30]. 

224. - Mas o nome é fixo, e a sua permanencia 
nos detém a marcha, com o peso de toda a sua 
historia : CA. [v. Rel,igião, 46] . 

225. - [v. n.o 133]. - A realidade só não é 
uma dúvida porque se exprime pela vida, que é 
toda a relação do eu com o mundo : CA. 

· 226. - Ha, dess'arte, duas causas que são 
virtualmente, para nós, estranhas: o passado, que 
corresponde a uma vida impossivel de reproduzir, 
e o presente, que nós não podemos reter, para 
contemplar: CA. 
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227. - [v. ns. 45 e 151]. - Toda a verdade 
está, por conseguinte, no j1duro: CA; CF. 

228. - [v. n. o 223]. - E, assim, nenhuma 
verdade se exprime pela palavra: CA; CS. 

229. - [v. n. 0 114]. - Toda a evolução 
humana póde r~sumir-se nesta fórmula: supre
macia ela paixão sobre o sentimento e supremacia · 
do particular sobre o social: CB; CS. [v. Pol-ítica 
e Govenw) 37; Evolução historica e prog1'esso em 
geral) 56]. 

230. Contra a hipotese cr.eacionista: CF. 
231. A icléa é um fá to ela inteligencia : CH; 

C L. 
2.32. [v. n.0 197]. - A idéa não preexiste 

ás cousas, mas faz-se, até no terreno puramente 
esp~culativo, com associações progressivas) tira
elas elas cousas : CH ; CI. 

233. - .Ha icléas que nos parecem metafísicas, 
e, no entanto, são positivas: a inteligencia e a 
1'a.zc"io) por exemplo: CH. ' 

234. - . [v. 11.
0 164 e 169]. - As idéas da 

politica não s~nclo icléas abstrátas, não correspon
clem tambem a r,ealiclacles objetivas. São fónnulas 
de aplicação) ou, em outras palavras, equações 
praticas: CI. [v. Politica N aciona!) 167; Educação 
e Ensino) 21]. 

235. - . Que vem a ser a opinião) no sentido 
filosofico do termo: CP. 

236. - A viela espi ritual só é v~rdadeira quando 
exprime a relação entre a 1nente e o mundo exte
rior: CF. 



CAPITULO II 

EVOLUÇÃO HISTORICA E PROGRESSO 
EM GERAL 

I. - Ha notavel desacôrdo entre a evolução ela 
natureza animal do homem e a evolução elo seu 
espírito: PM, 9 a 12; FV, 14 a 15. 

2. - E' inexato que a primeira .atividade mental 
do homem fôsse sucitacla pelas necessidades ma
teriais ela existencia; ao revéz, aquela atividade 
recebeu o seu primeiro impulso das criações da 
imaginação, sonhos, mitos e legendas : PM, 9 a 
12, 154; ON, 98-99, 136 a 137, 163-164; CS. [v. 
Critica do Conhecimento, ns. 111, 125]. 

3. - Esse lado místico ela nossa natureza foi 
que inspirou as primeiras descobertas praticas : 
PM, 10; FV, 13 a 14. [v. Cútiw do Conheci
mento, 126]. 

4. - Tambem a ele elevemos as primeiras con
quistas que não hajam resultado ele acidentes me
teül·icos : PlVI, 10-11. 

5. - Os problemas capitais ela vida são ainda 
hoj e pagina em branco na mais pratica e na mais 
necessaria de todas as ciencias: PM, 11-12. [v. 
Critica do Conhecimento, 2 e 133; JI!Ioml, 2]. 

6. - Contesta-se a idéa de progresso, porque 
ela supõe a de um bem, e a do bem, faz admtiir uma 
un:1:dade impossível ele ser creacla. Pois a noção 
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de vida vem a ser , precisamente, .essa unidade. 
Relacionar os progressos da sociedade com o des
envolvimento da vida humana é dar á noção de 
progresso uma u.nidade capaz de exatidão cientí
fica : PM, 12-13; ON, 161 a 165, 169. [v~ 
Mo ral, 2] . 

7. - Epicuro considerou o progresso como um 
desenvolvimento da cooperação: PM, 35. 

8. - [v. n. 0 17] . - A atividade dos seres tem 
por movei o desenvolvimento e a r~produção da 
viela. Em outras palavras, a viela é o fim da vida. 
A luta não é, pois, um fim; é um acidente, que 
apenas resulta da reação contra um obstáculo 
oposto ao desejo de viver: PM, 55 a 57, 73. [v. 
J1J oral, 36] . 

9. - Admitir a luta como um principio ele ati
Yidad_ é postular a existencia que se esforça por 
destruir-se: PM, 55-56. 

10. - A tribuir á vida uma finalidade precon
cebida, fóra ela necessidade de conservar-se e re
produzir-se, é um argumento purament~. verbal: 
P:.\I, 56. 

11. - A reunião dos seres em um dado meio 
implica sempre uma certa solidariedade, porque a 
existencia d~ uns é condição ela existencia ele 
outros : PM, 56. 

12. - Toda a viela organica é um vasto espe
táculo de associações. O movei da existencia é, não 
o egoísmo, mas o esforço por viver; de sorte que 
o melhor meio ele assegurar a vida, depois elo 
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alimento, é associar-se : PM, 56-57, 67, 74 a 75, 
77-78. 

13. - Os primeiros germes protoplasmicos 
condenar-se-iam á morte, e não haveria a viela, se 
eles tivessem cl~ lutar entre si. A materia em que 
surgiram deu-lhes a nutrição; e nesta primeira 
serventia ela camada inferior, para alimentar o 
protoplasma, naceu a lei animal, não de luta, mas 
de sacrificio das especies ás especies superiores: 
PM, 58, 61, 74; CS. 

14. - A luta só existe entre iguais em força, 
e esta igualdade ele força é um motivo energico 
de conciliacão e auxilio mutuo: PM, 58; 74-75. 

15. - :Mas, sem embargo dessa exploração 
das especies inferiores, os espiritos objetivos reco
nhec~m a exis tencia de uma certa simpatia, como 
a que o homem dispensa aos animais domesticas, 
o que demonstra a existencia ele uma certa asso
ciação elementar, regida pelo ~spirito de harmonia 
entre os seres: PM, 58-59. [v. Guena, 35]. 

16. - [v. n. o 21]. - Na ciencia da vida, uma 
das conclusões capitais é que a luta não é uma 
necessidade. E' um acid~nte, uma especie de cor
retivo ela anormalidade, um meio de eliminação do 
excedente de vielas: PM, 59. [v. Guerm, 37] . 

17. - [v. n. 0 8].- Se a luta é apenas a r~ação 
contra um obstáculo, destruindo vidas, a vitoria 
cabe á vida mesmo, pela sobrevivencia dos mais 
aptos, e, conseguintemente, pelo aumento de viela, 
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no conjunto : PM, 57, 71. [v. Sociedade e indi
·vidno, 8]. 

18. - Não ha lei mais geral , em biologia, do 
que a da economia da substancia e economia de 
energia; ora, a luta exige excessiva despesa de 
energia e de substancia; logo, é um fáto contra a 
natureza: PM, 59, 70 a 71; CS. 

19. - A noção de luta está ·confundida com a 
de esforço, ou conconenâa : PM, 60-61; ON, 115 
a 118; AP; CI. 

20. - O homem não entra em luta com a natu
reza ; submete-a aos seus desejos, ou defende-se 
dela. A sua ignorancia o fez um destruidor impla
cavel ela natureza; daí a errada noção ele que a 
viela é uma luta contra o meio.: PM, 61. [v. 
G11erra, 34]. 

21. - [v. n.0 16]. - Na fenomenaliclade social 
a luta pela vida opéra uma seleção inversa á da 
seleção organica: são os caratéres favoraveis á 
sociedade que vencem os caráteres favoraveis ao 
individuo : PM, 61 -62; ON, 115 a 116, 124, 194. 

22. - Na ordem humana, a seleção natural 
seria aquela em que triunfassem da animalidade as 
faculdades superiores do espírito : PM, 62; ON, 
115 a 116, 194 ; BU; CB. [v. Sociedade e indi
viduo, 8] . 

23. - Ha uma lei de menor esforço na satis
fação elas necessidades elo homem. Trabalha neste 
a adaptação, no sentido de procurar o seu interesse 
pelos meios mais faceis: PM, 70-71. 
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24. - O crime não tem origem na inclinação 
natural. A existencia excecional de tipos crimino
sos exclúe a idéa de encontr;:1.r na nossa natureza 
a causa dos desvarios passionais: PM, 71; ON, 
281. [v. D-ireito, 14] . 

25. - Se é preciso atribuir a origem do homi
cídio a um fáto qualquer, esse fáto é a caça. Mas 
a abundancia de especies inferiores, quando o 
homem começou a caçar, mostra que. ele podia 
evitar processos de aquisição que o exporiam á 
ferocidade elos animais mais vigorosos e á hostili
dade elos outros homens : PM, 71-72. 

26. - A sua primeira atitude fo i, por conse
guinte, defensiva. A habilidade adquirida pela 
defesa animou-o, depois, ao ·ataque. De sorte que, 
ela defesa para a agressão o homem formou o seu 
caráter natural, creanclo uma estratificação secun
daria ele moveis morais: PM, 72-73, 76. 

27. - O fáto ele haver animais carnívoros não 
prova a necessidade ela luta entre homens, pois o 
cão e o lobo são carniceiros, mas não comem os 
seus semelhantes: PM, 74. 

28. - E' um grave erro julgar o homem pri
mitivo pelo estalão elos selvagens ele hoje : O sel
vag·em ele hoje é já um tipo avançado ela evolução 
social: PlVI, 84 e 87. (v. Gnerm, 33]. 

29. - A fís ica ela T erra é o primeiro regulador 
ela evolução humana. O homem primitivo, joguete 
dos fenómenos físicos, vivia a fugir a estes. Foram 
acidentes naturais as causas elas migrações, e, 
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conseguintemente, das conquistas: PM, 87. [v. 
Guerra, 34 a 37]. 

30. - A evolução é, de sua natureza, contraria 
á fixidez: PM, 153; ON, 71. [v. Cútica do Co-
11 heciment o, 223] . 

31. - [v. n. 0 69].- Desde que o homem creou 
.. um legislador soberano e absoluto (o sobrenatu

ral), que lhe ditou leis imortais, passou a tornar-se 
escravo do passado e habituou-se a procurar, na 
palavra ele Deus e na dos avós, a lição elos seus 
átos; a Historia, a escolastica, a força ela autori
dade consolidaram, depois, esse habito: PM, 154; 
PN, X; ON, 72-73. [v. C1'·it·ica do Co11hecúnento, 
45; 227; Evolução hist01' Íca e progresso nacional, 
7 ;Patria e Nação, 20; Rel,igião, 12]. 

32. - Isso fez que o pensamento humano se 
iludisse, na estimação elo valor elo passado. Em 

. : logar ele procurar nele os elementos elas leis sociais, 
·. tomou os seus fátos á conta ele moldes de conduta 
para o futuro: PM, 154; ON, 73. 

33. - A aristocracia, fundada na nobreza ele 
sangue, influiu grandemente na imaginação po
pular, para dar força á crença na superioridade do 
passado: PM, 155; ON, 73. [v. Critica do Conhe
cimento, 227]. 

34. - A luta industrial suprime, em todo o 
mundo, a luta guerreira : PM, 155; ON, 74. [v. 
Política Mundial, 17]. . 

35. - A nossa civilização não tem cuidados 
pelo homem e não os tem, ele todo em todo, pela 
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terra. O seu progresso material é feito de avanços 
da nossa avidez sobre o futuro. O seu progresso 
social é um progresso de fórma, em que as sele
ções se opéram obedecendo a forças artificiais, em 
cujo numero preponderam as instituições do pas
sado, as tradições, os elementos her.editarios de 
fortuna, de nome de família e de posição: P M, 
177-178. [v. Critica. do Conhecimento, 65 e 112; 
Pohtica ll!Iundial, 71; Raça, 30, 37 e 38]. 

36. - Talhada a sociedade por ,esses modelos, 
o talento, a capacidade e o caráter predispõem á 
derrota, perante a subalternidade, a hipocrisia, 
todo esse conjunto de impersonalismo, de carencia 
de idéas e de sentünentos, que fazem a essencia da 
habilidade, a chave do sucesso, na concorrencia dos 
nossos dias: PM, 178. [v. Organização constitlt
tu.cional, 55; M01'al, 15; Sociedade e individuo, 
34; Questão social, 17; Economia em, geral, 8]. 

37. - Somos orgulhosos da nossa civilização. 
De fáto, seria inexato dizer que o homem não 
tenha feito progressos, no conhecimento e na pra
tica dos recursos de adaptação ao meio: PM, 186; 
PN, 17; ON, 165-166. 

38. - [v. n. 61]. - Mas, no tocante ao pro
gresso material não sofre dúvida que tudo o que 
o homem construiu não é nada, em comparação 
com a enormidade elas suas ruinas: PM, 187; ON,: 
161 a 162; BE. [v. Pol1't1'ca Mund1'al, 79; Econo
mia em geral, 20]. 

39. - No tocante ás relações de homem a 
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homem e de sociedade a sociedade, é de notar o 
progresso dos sentim~ntos de humanidade. Trata
se aqui de um progresso do sentimento; e visto 
como o sentimento não se aplica, ~m geral, senão 
a causas imediatas, é óbvio que não ating~ a na
cente longínqua dos fátos da vida, e, por isso, com
plica os acontecimentos, na sua pressa de acudir 
ás manifestações aparentes dos nossos males : PM, 
186. [v. Critica do Conhecimento, 78]. 

40. - [v. n. 0 74]. - Quanto ao progr~sso 
moral, advirtamos que a inteligencia aplicada ás 
causas praticas se prende muito ás manifestações 
superficiais elas nossos crises; é a ciencia elos mé
dicos, elos moralistas, dos juizes e dos advogados, 
a piedade do padres, indo todos clir~ito ao individuo, 
com olhos fixos nas minncias. A técnica elas in
venções, por sua vez, tem sempre um fim comer
cial. De sorte que o movei altruista se torna 
secundaria, quando ~xiste : PM, 187 ; ON, 164 a 
165, 187-188; BE. [v . . Mo?'al, 34; Questão social, 
27; C1-itica do Conheámento, 128, 131, 133, 140 
e 182]. 

41. - A escravização elo espírito á civilização 
material foi tão longe que o proprio pensamento 
especulativo e o pensam~nto artístico se renderam 
á inclustria ela publicidade. Os negocias da imprensa 
constituíram-se, assim, em arbitras elas seleções 
intelectuais: PM, 187; FV, 42-43; AK. [v. Poli
tt'ca e Governo, 19 e 37] . 

42. - A desproporção entre o progresso das 
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dencias técnicas e o elas ciencias elo homem e da 
sociedade é tal, que de um lado o inter~sse dos 
praticos, e, ele outro lado, a timidez elos homens 
de pensamento, reJegaram essas ultimas para o 
terreno elas abstrações e elas ideologias. Ora, a 
verdade é que a uma dessas ciencias, e a mais em
pírica ele todas, - o Dir~ito - eleve a civilização 
este grande serviço: a ordem material elas socieda
des: PM, 187; ON,· 157. [v. Critica do Conheci
mente, 63 ; Direúo, 2 e 9; Pol'itica e Gove·rno, 38; 
G11erra, 6]. 

43. - E' essa desproporção que explica o 
desdém elos governos para com os avisos e as exor
tações dos competentes . Todo o mundo se julga, 
por isso, capaz de discutir os problemas da socie
dade e ela política: PM, 187. [v. Critica do C onlze
cim.ento, 41,63 ~ 64; Politica. e Governo, 19 e 38]. 

44. - [v. n." 73]. - A ordem, em que vÍ\'e
mos, f undada numa experiencia que os fátos ultra
passaram e em teorias preconcebidas, não assegura 
nem a paz, n~m o desenvolvimento elas sociedades : 
PM, 188; PN, 86-87; ON, 82. 

45. - O problema ela vida, acudido em cada 
-<:aso concreto, nunca foi posto pelo homem em 
fórma abstráta, - como um problema que á inte
ligencia humana cumpre resolver: PN, 18; ON, 
82. [v. Moral, 2]. 

46. - Cada n~cessidacle isolada encontrava-se 
.solvida, mercê de um dos muitos processos conti-
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nuos, pelos quais o continuo da mente vai solvendo 
o continuo da existencia: PN, 18. 

47. - A vida desenrolou-se, assim, por um 
progresso lerito de conquistas infinitesimais, que 
só numa fáse muito adiantada da especie apresen
taram as fórmas superiores do cuidado pela 
existencia: PN, 18. 

48. - O mundo sucitava ao espírito dos nos
sos antepassados a questão da vida de cada um, 
em face da grandeza e do poder misterioso das 
causas colossais que os cercavam, que produziam 
acidentes e mortes e que lhes opunham, da parte 
dos outros animais e dos outros homens, tantos 
perigos á sua segurança e tantos obstaculos ás 
suas emprezas: PN, 18-19. 

49. - O problema da vida apresentou-se ao 
homem ancestral com essa feição pratica, nos 
primorelios ela sua at ividade mental conciente: PN, 
19. [v. Critica do Conhecimento, 126]. 

50. - A's perguntas elo homem sobre o seu 
destino, em meio ás CO\ISas, respondia o socorro de 
Javeh; mas á pergunta sobre os perigos que vinham 
elos homens e elos outros animais quem respondia 
era o companheiro ela caverna, e, depois, o parente 
da tribu : PN, 19. [v. Política e Governo, 49]. 

51. - Religião e política naciam, assim, como 
roteiros á esperança e ao temor humanos, nos 
azares e nas penas elo destino: PN, 19. [v. Politica 
e Gove'rno, 93; R eligião, 4-9]. 

52. - Perplexo entre os seus interesses ime-
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diatos, o homem pnmltivo não podia formular o 
problema do seu futuro. Entregava-o, por isso, a 
Deus, que ele transportou do mundo sidereo para 
os tempos adiante: PN, 20, 87. [v. R el·igião) 32 ; 
P olitica e Governo) 51 ] . 

53. - E assim se instalou, por séculos, o fata
lismo provid.encial e depois o fatalismo cético, 
encerrando o problema de cada individuo e de cada 
geração dentro do alcance da existencia : PN, 20. 
[v. Economia em geral) 12]. 

54. - Nos paizes de longa evolução normal a 
prosperidade e o progresso são produtos de uma 
elaboração vagarosa, semelhante á das sedimenta
ções g~ologicas: PN, 24; CD. [v. Patria e Nação, 
44 e 48]. 

55. - Em cada periodo historico as gerações 
se dividem em grupos de homens que tendem a 
dizer sim aos problemas da vida, e grupos que 
tendem a dizer não. Aqueles contemplam o futuro 
com esperança; estes seguem o destino anonimo da 
renuncia. Nessa posição do espirito, em face das 
interrogações praticas da vida, está, com certeza, 
o criterio decisivo da sorte de individues, nações 
e sociedades: PN, 45; CC. 

56. - A evolução das sociedad~s humanas 
tem sido, principalmente, obra de impulsos e de 
emoções: PN, 108; CB; CC; CS. [v. Critica do 
Conhecimento) 107, 111 e 229]. 

57. - [v. n.0 76].- Os povos mais civilizados 



AS JDÉAS DE ALBERTO TORRES 53 

são tambem os mais corruptos: PN, 138; BG. [v. 
Politica Nacional, 58 e 59]. 

58. - O p~riodo da evolução do homem, histo
ricamente conhecido, não representa siquér um 
décimo de vida da nossa especi~: ON, 82. 

59. - Não é hipotese para desprezar-se a da 
existepcia da Atlantida: ON, 83. 

60. - A vida social, não tendo caráter pro
priamente organico, obed~ce todavia a uma especie 
de equilíbrio, no tempo e no espaço; os seus mo
vimentos parciais precisam de ser sub_ordinadps á 
marcha do todo: ON, 139. [v. Critica do Conheci
mento, 8, 131; Politica e Governo, 48, 100]. 

61._- [v. n. 0 38]. - A civilização humana é 
o produto do sacrifício da Terra ao impulso de 
cobiças incontidas: ON, 161; BE. [v. Politica 
Mnndial, 79; Economia em geral, 20]. 

62. - Do conceito de civilização, em seu 
aspécto critico e em seu aspécto dinamico: ON, 
165 a 169, 171-172. 

63. - Tanto o conceito de civilização, como o 
de progr~sso, dependem de que o espírito humano 
exprima a equação dos proveitos e das perdas que 
os fátos de uma época ou a historia de um povo 
tenham produzido nas forÇas do planeta e na vida 
da especie: ON, 166, 169. · [v. Emigração, 21]. 

64. - E' possiv~l duvidar que a transbordante 
vitalidade da Alemanha e dos Estados-Unidos 
realize verdadei; os casos de civilização: ON, 166. 
[v. Raças, 46]. 
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65. - Contra o habito de confundir melhora
mentos materiais com a civilização: ON, 167. [v. 
Viação e Transportes, 1; Economia nacional, 7; 
Questão social, 42]. 

66. - [v. n. 0 76]. - Do conceito de progresso: 
como é necessario compreendê-lo: ON, 167 a 169, 
171. [v. Evolução historica e progresso nacional, 
16]. 

67. - O individuo, a sociedade e a especie são 
termos cardiais na idéa de civilização: ON, 169. 
[v. Politica e Govenw, 65]. 

68. - Para coordenar, porém, esses tres ele
mentos, precisamos pô-los em equação com a 
Terra - séde objetiva da organização, - e com 
a tradição espiritual - natureza subjetiva da 
sociedade : O N, 169. 

69. - [v. n. 0 31]. - O passado, em seu con
junto, é sempre um estado inferior ao presente: 
ON, 198, 280. [v. Critica do Conheci1nento, 151 
e 227] . 

70. - Como se deve. considerar o espírito de 
resistencia ás idéas novas: AF; AP; AX. [v. Cri
tica do Conhecimento, 174]. 

71. - A ruina dos povos, pela decadencia ou 
pela revolução, tem resultado de refórmas adiadas, 
t r uncadas, ou frust radas: AF; CQ. 

72. - A Historia ha de provar que. das cabeças 
humildes dos oprimidos naceram as fontes mais 
r icas e mais puras do saber e do bem humai1os : 
AP. [v. Sociedade e individuo, 22]. 



AS JDÉAS DE ALBERTO TORRES 55 

73. - [v. n. 0 44]. - Ha, neste momento, um 
cataclisma na alma humana. Sobre um velho des
encontro entre a nossa sensibilidade e a nossa 
direção, alguma cousa ha que levantou uma catas
trofe, uma revolta do passado contra a inflexível 
determinação do tempo: BE; CB. [v. Critica do 
Conhecimento, 47; Politica e Governo, 129]. 

74. - [v. n.o 40]. - O progresso moral do 
homem não vai além do bem venal, da troca em 
que se barganham por objétos imediatos umas 
esmolas dirétas, com o valor certo de um óbulo: 
BE. [v. Questão social, 27]. 

75. - Não só as obras de previdencia são quasi 
nulas, senão que obedecem, de orclinario, a moveis 
inferiores: BE. [Questão social, 27]. 

76. - [v. n. 0 57]. - Os paizes mais prosperas 
e feliz.es elo mundo não são os mais ricos, e são, 
seguramente, os menos fracos : BG. (v. Questão 
social, 37; Política Nacional, 58 e 59]. 

77. - Contra o criterio cronologico com que 
se dividem as épocas historicas : BR. 

78. - O mundo exibe, neste momento, a fa
lencia da religião, como coordenador da cultura 
moral, e, simultaneamente, uma nova expansão dos 
egoísmos, pelo comercio, pelos transportes e pelo 
capital: CB. [v. Religião, 24 e 47; Moral, 31 e 33; 
Política e Governo, 129; Questão soC'ial, 23 
e 43]. 



CAPITULO III 

POLITICA E GOVERNO 

1. - Todas as monarquias contemporaneas 
assentam no regime representativo; e o direito, 
que as rege, nasce dos elementos que formam a 
estrutura economica de cada uma delas: VP, 33, 
45. [v. Economia em geml) 1; Direito) 3 e 15]. 

2. - [v. 11.
0 11]. - O poder absoluto sempre 

foi, e é, cada vez mais, uma fjcção; de fá to, todo 
o governo repousa numa oligarquia: VP, 36; ON, 
XIII, XVI, 110 e 113. 

3. - Governar é, sobretudo, prevêr: VP, 81. 
[v. Crit·ica do Conhecimento) 16, 75, 90 e 151 ; 
Evolução historica e prog?'esso nacional) 6 a 8; 
Organisação Constitucional) 76]. 

4. - A soberania é uma idéa convencional; daí 
a necessidade de uma politica internacional, que a 
regule.: VP, 85-86. 

5. - [v. ns. 16, 18, 20 e 92]. - O poder teve 
as suas origens na força: VP, 136; ON, 113, 117-
118, 132 a 134, 242; BS. [v. Política Mundial) 61; 
C1'itica do Conhecimento) 65; Direito) 6]. 

6. - [v. 11.
0 115 e 133].- Contra o principio 

da eleição, em geral: VP, 141; PM, 167; ON, 
XXXV, 43 a 45, 93. [v. Organização constitucio
nal) 45 e 167]. 

7. - [v. 11.
0 3].- O processo mental de estudo 
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das questões sociais deve ser futurista : a solução 
é uma representação ideal dos termos futuros do 
fenómeno, mostrados pela observação de sua mar
cha no passado e pelo exame do seu estado pre
sente: PM, XII-XIII. [v. Critica do Conheci
mento) 16, 33 e 75]. 

8 - As grandes reformas não dep~ndem, 

muitas vezes, senão . de um acontecimento, que 
advirta, para serem realizadas : PM, XVIII. 

9. - [v. n. 0 122]. - A filosofia dos que go
vernah1 é uma filosofia de conv.~nção, feita de 
pensamentos médios : PM, 11-12. 

10. - E' erro acreditar-se que seja possível a 
qualquer nação isolar-se das outras, na solução dos 
seus problemas, como as potencias dinasticas de 
outróra. Os fátos d~. hoje demonstram esse erro: 
PM, 23 a 24, 124 a 126, 131-132, 144 a 146, 151. 
[v. Pohtica M~mdial) 13, 14, 20 e 71]. 

11. - [v. n. o 84] . - A alma dos povos cami
nha do lado oposto á atividade dos governos. Essa 
alma busca dois polos : o ideal e a necessidade; mas 
ao passo que as necessidades são imperiosas, o 
ideal é ainda desviado por efeito de concepções 
vagas, modelos dogmaticos, sistemas filosoficos 
inteiriços, ou principias morais combinados com 
os fátos, porém não adaptados a estes: PM, 24-
25. [v. Moral) 3; Critica do Conhecimento) 39]. 

12. - Ora, as necessidades, ou a sua ideali
zação, vêm a ser precisam~nte a mola das ativida
des de hoj,e: PM, 25: 
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13. - [v. n. 0 102]. - Nunca, através da his
toria humana, a sociedade mostrou, como hoje 
mostra, que não póde passar sem governo; nunca 
tambem se revelou em tanta maneira a necessidade 
de governos fortes: PM, 26. 

14. - [v. ns. 99 e 106].- Mas esses governos 
fortes precisam revestir-se de alta autoridade ra
cional e científica; e esta autoridade tem que 
fundar-se num centro mundial permanente de 
vigilancia, conselho e direção: PM, 26, 145. [v. 
Política Mundial} 78 e 117; Questão social} 25; 
Critica do conhecimento} 79]. 

15. - Aristoteles compreendeu que a política 
é uma arte empírica, inseparavel da vida real : 
PM, 34; ON, 130 a 132. 

16. - [v. n. 0 92]. - Necessidade de distin
guir entre a autoridade e a força: ON, 117-118, 
132. 

17. - A autoridade não se constituiu, nas so
ciedades primitivas, pela força, mas pela astucia. 
A força esteve sempre com as multidões bem que 
estas se achassem subjugadas ao despotismo das 
aristocracias e elos governos: PM, 68. 

18. - [v. ns. 5, 17 e 126]. - O governo teve. 
origem na força moral: PM, 68-69, 75; PN, 19; 
ON, 113; BB. 

19. - [v. n. 0 38]. - A evolução política 
acabará entregando a direção das sociedades aos 
homens ele elite, pelo saber e pelo caráter: PM, 89; 
ON, 270, 272; CP. [v. Organização constitucio-
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nal) 53 e 59; Evolução historica e progresso em 
geral) 43]. 

20. - [v. ns . 5, 17 e 18]. - Aos antigos go
vernos, fundados pela violencia e apoiados nela, 
a democracia fez substituir os governos apoiados. 
sobre a astucia politica: PM, 111; ON, XVI. 

21. - [v. ns. 84 e 120] . - A autoridade poli-· 
tica está hoje fundida na vida social dos povos: 
PM, 131, 189. 

22. - As idéas de sociedade política, de nação
e de Estado não se contêm mais nas definições 
jurídicas; e os jurisconsultos, por isso mesmo,. 
fazem prodígios de esforço para achar formulas 
correspondentes á realidade assumida pelos novos. 
agrupamentos de povos: PM, 151; PN, 86-87;. 
ON, XV a XVII, 69. 

23. - O absolutismo figurava o Estado como· 
o unico representante ela coletividade. A massa dos 
indivíduos não possuía interesses proprios, resul
tantes da natureza humana; os seus direitos eram. 
faculdades que o poder soberano lhes dispensava. 
A frase de Metternich - "o mundo começa com. 
o barão" - era uma síntese historica: PM, 165-
166; ON, 91, 132. 

24. - [v. n. 0 101].- Fizeram-se revoluções; 
mas visto como as classes que realizavam as 
reivindicações não as conquistavam senão por se 
sentirem bastante fo rtes, o que elas efetivamente 
alcançavam era apenas a sua ascenção. Os direitos 
declarados em favor da massa vinham a ser méros.. 
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títulos nominais: PM, 166; ON, 91-92, 172, 191-
192, 240, 242 a 244, 272 a 273; AF; CB; CS. [v. 
Economia em, geral, 15; Questão social, 15]. 

25. - Redigidos em fórma de garantias jurí
dicas, arrancadas á realeza, as leis constitucionais 
só protegiam a viela como expressão ela existencia ; 
não reconheciam a todos os homens o direito a 
esse conjunto ele faculdades e bens elementares 
inclispensaveis para que a existencia não seja uma 
simples maneira de vegetar, para que o organismo 
disponha ele elementos materiais de viver, para que 
o espírito possa adquirir as noções necessarias á 
vida e ao trabalho, para que as condições ele exito 
sejam iguais, no esforço pela culturà e pelo aper
feiçoamento , sendo iguais as capacidades: PM, 
166; ON, 91-92. 

26. - A igualdade perante a lei tem hoje um 
sentido que deve atingir a vida em toda a sua 
plenitude; deve compreender a obrigação de apoio 
a todos os indivíduos para que atinjam o maximo 
de desenvolvimento das faculdades: PM, 167; ON, 
92, 242 a 244. [v. C1'itica do C onheci1nento, 35 ; 
Moral, 2; Questão social, 35]. 

27. - P assando do regime elos privilegias para 
o da igualdade, o progresso do direito se fez de 
cima para baixo, mercê de sucessivas incorporações 
de individuas e de classes á camada dominante. Em 
todas as nacionalidades classicas a igualdade legal 
se exprime pela supremacia de uma classe dotada 
de privilegias efetivos sobre a multidão gratifica-
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da com os títulos de eleitor, as primeiras letras e 
as quatro operações: PM, 167; ON, 92-93, 242; 
BU. (v. Direito) 15; Economia em geral) 15]. 

28. - [v. n. o 6]. - Sociedades, nações e 
patrias são abstrações de luxo intelectual, entre 
governantes e burguezia; o povo só entra na reto
rica elos discursos políticos, para um direito de 
voto que os seus dominadores conduzem graças a 
uma infinidade de pressões e artimanhas, ele que 
dispõem: PM, 167; ON, 93 a 94. [v. Patria e 
nação) 36]. 

29. - [v. ns. 19 e 38]. - Sempre governada 
pelas int.eligencias e pelas vontades, a sociedade 
afasta, pouco a pouco, os seus entraves; mas não 
tendo visto, de inicio, senão os laços políticos da 
dominação, tomou o símbolo pela realidade e 
atacou os governos e a idéa de poder: PM, 181; 
PN, 87-88. 

30. - Dessa errada atitude resultou a tenden
cia para o enfraquecimento do poder governamen
tal, que não é a solução desejavel, ao passo que 
se desenvolviam outros poder.es, dotados de todos 
os instrumentos de privilegias, monopolios, prefe- . 
rencias e prestígios : PM, 181, 208; PN, 87-88; • 
ON, 96, 158. 

31. - Os governos foram destituídos de sua 
autoridade discricionaria; resta, porém, examinar 
se essa diminuição da autoridade política não 
aumentou o número dos opressores: PM, 181. 

32. - Embora se admita um grande progresso 
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no uso do poder, não resta dúvida tambem que a 
conquista da liberdade pelo desenvolvimento do 
individuo e simultanea limitação do Estado não 
deu em resultado senão fortificar outra direção e 
outro governo: - o dos poderios pessoais, que 
não é menos legitimo nem menos malfazejo que 
aquele: PM, 181; PN, 129 a 130; ON, XIII a 
XX, 45, 95 a 97, 110-111, 191-192; FV, 27-28. 
[v. Critica do Conhecimento) 53; Sociedade e in
dividuo) 25 e 45]. 

33. - [v. n.0 59]. - Não era, pois, a força, 
nem o prestig io elos governos que devia ser ata
cado, como nada se conseguirá pela aplicação ele 
sistemas socialistas ou de medidas dirétas, que os 
governos empregam para combater os males 
sociais, procurando-lhes a cura nos sintomas em 
vez de estudarem os problemas nas suas causas 
profundas. O que é necessario é a ação racional 
da lei e do poder, ao serviço do pensamento e da 
experiencia, na policia das atividades individuais : 
PM, 181-182, 208; ON, XII a XXI, 126, 158, 
271. [v. Critica do Conhecimento) 62 a 64]. 
· 34. - Do enfraquecimento do poder o que fica 

nas sociedades é um estado de . anarquia, dessa 
anarquia sonhada pelos discipulos de Nietzche. 
Mas, evidentemente, um estado de anarquia, em 
que o poderio cái em mãos de bolsistas e fabri
cantes de negocias, não ha de satisfazer ao ideal 
estético de ninguém: PM, 182. [v. Critica do Co
nhecimento) 63]. 
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35. - Mas o que fére a vista, no esp~táculo da 
sociedade contemporanea, - e aí está o ámago elo 
problema, - é que o enfraquecimento teorico elos 
governos ~ o desenvolvimento elo individualismo 
não traduzem progresso algum elo poder elas inte
ligencias sobre as vontades e sobre as ações : PM, 
182; ON, 157 a 158. [v. Critica do Conhecimento, 
Questão social, 28]. 

36. - O pensamento ~ o saber progrediram 
apenas como instrumentos destinados a indicar ele 
que modo podem ser satisfeitos os apetites. Nesta 
época, em que as invençõ~s mais surpreendentes se 
multiplicaram e em que sabias, inventores e homens 
de letras se aplicam á pesquiza de meios para 
acudir ás ambiçõ~s mais ousadas .e aos caprichos 
mais esquisitos da sociedade mundana, a marcha 
do pensamento, no sentido da direção social, é 
quasi nula: PM, 182-183. [v. C1-itica do C onhe
cimento, 67; Questão social, 42 e 43] . 

37. - A impotencia social elos homens de 
pensamento d~u-lhes a convicção da ineficacia 
pratica dos seus esforços. Muito fracos para se 
imporem á sociedade dos políticos e homens de 
negocio, os homens de pensamento r~ceiam a luta, 
que é, .entr~tanto, necessario empreender, para 
tomar as posições que lhes cabem. Peor que esse 
temor é acanharem-se eles ante o juizo, qu~ os 
soberanos da mediocridade emitem acerca das 
suas idéas e acerca dos seus destinos : PM, 183 a 
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184. [v. C1-it·ica do Conhecimento> 41 e 42; Evolu
ção_ historica e progresso geral> 41 e 43]. 

38. - [v. ns. 19, 29 e 118]. - De sorte que 
os fátos da vida social são, afinal de contas, fátos 
de vontades e ele energias, sem dir~ção intelectual : 
PM, 183; ON, XV a XVII; AP; CB; CS. [v. 
Critica do Conheci1nento> 71, 144; Política N a
cional> 8]. 

39. - Para dar a prova de que é ·necessario 
que . o pensamento assuma a clir~ção ela sociedade, 
basta a verificação ela desordem em que a sociedade 
se agita: PM, 184; BD; CP. [v. PolúicaMundial> 
126]. 

40. - Não é, entretanto, para impôr prescri
ções clogmaticas qu~ o pensamento deve assumir 
a direção da sociedade; é, ao contrario, para reagir 
contra essa massa de constrangimentos, que vive 
em suspenso sobre ela, para destruir os entraves 
artificiais, para defender o individuo, a sociedade, 
a terra e o futuro contra a expansão e a anarquia 
criadas pela soma elas atividad~s heterogeneas dos 
apetites e elas ambições: PM, 184; ON, 270. [v. 
C 1·it·ica do C onhecúnento > 71 ; Religião> 44]. 

41. - [v. n. 0 56]. - A falta de pensamento, 
na direção das sociedades, levou estas aos extre
mos de uma crise ele que não sairá pela só ação 
das forças sociais tidas por espontaneas : PM, 
188. [v. Política Mundial> 58; Sociedade e indi
viduo> 32]. 

42. - . A política está, em geral, abaixo dos 
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problemas e das necessidades atuais das nações: 
PM, 188; PN, 86 a 89; ON, 42-43; AB. [v. 
G'u.erra,, 42]. 

43. - A liberdade politica é uma conquista 
ela burguezia : PM, 205-206; ON, 242. 

44. - A ~xpressão politica perdeu o sentido 
exclusivo cl~ competição entre grupos opostos, 
para significar uma orientação f a v ora vel a toélas 
as correntes de opinião: PM, 207; ON, 263, 266, 
279. [v. Organização constitucional, 46 e 112]. 

45. - Dos homens que fazem as revoluções 
ap~nas conseguem dominar a onda os que são 
colhidos pelas primeiras vagas, já definitivamen
te consagrados: PN, VIII . 

46. - Para que a vitoria desses homens tenha 
eficacia, a bem elas icléas, é ele mistér a maturi
dade da refórma que promov~m e o preparo · deles 
para consumá-las: PN, VIII. [v. Critica do 
Conhecim.ento, 142] . 

47. - Os homens que as revoluções· produ
zem, não sendo, em r~gra, expoentes das icléas 
que elas representam, nem instrumentos das suas 
obras, prolongam para o futuro o impulso e o 
espirito da desordem: PN, VIII. [v. Organização 
constitucional, 162]. 

48. - [v. n. 0 100]. - Para a politica hão de 
convergir todas as especulações e pesquizas, se 
quizerem merecer a atenção e a reflexão huma
nas: PN, 17; ON, XXIV-XXV, 130, 134, 138-
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139. [v. Critica do Conhecimento, 131; Evolução 
historica e progresso em geral, 60] . 

49. - O homem primitivo sabia que tinha a 
sua segurança e o seu destino pendentes da nação, 
porque a nação organizava a subsistencia e o 
exito de todos. Os Estados dessas primeiras so
-Ciedades eram Estados coletivistas: PN, 20-21. 
[v. Evolução histOJ'ica e progresso em geral, 50; 
Patria e Nação, 39]. 

50. - [v. n. 0 87] . - Deixando paulatina
mente de socializar a viela, e tornando-se politico, 
-para satisfazer dessarte ao interesse elos domina
dores, o regime da ordem e da legalidade restrin
giu-se á esfera juridica: PN, 21; ON, 113 a 114. 
[v. Direito, 29]. 

51. - Nesse processo, Deus emancipou o tea
tro das realidades terrenas, abdicando da sua in
terferencia permanente ; e as causas ela vida cole
tiva fo rmaram o objéto de um pensamento, ele 
uma ação e ele uma arte secular : PN, 22-23. 
[v. Crit'1:ca do Conhecimento, 40 e 89; Evolução 
histon:ca e progresso em geral, 50 a 52]. 

52. - [v. 11.
0 90]. - A separação entre o 

espiritual e o temporal é consequencia imediata e 
logica elo dualismo do espírito e ela materia, e, 
bem assim, elo livre arbitrio: PN, 22-23; ON, 
132; AF. 

53. - Desde que o homem se sentiu capaz ele 
prevêr as consequencias futuras elos átos ela ges
tão social, era fatal que surgisse o Estado, como 
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órgão geral elos problemas e elas soluções depen
dentes ela ação coletiva e futura : PN, 23; ON, 
XII. [v. Critica do Conhecimento, 89 e 90]. 

54. - [v. ns. 118, 122 e 123] . - Nas mais 
velhas e cultas nações, por entre as camadas onde 
se faz a seleção dos gov~rnantes, e onde se acham 
os que se dispõen.1 a arrostar as sensações das 
lutas de que sáem os dirigentes, a cultura não 
representa o niv~l mais alto ela competencia: 
P N, 89; ON, 111, 115 a 116, 272 a 274. [v. Orga
nização const1.tuáonal, 57; Guerm, 88]. 

55. - [v. n.0 113]. - E' erro imputar aos 
povos, na critica elos acontecimentos sociais, a res
ponsabilidade elos desvios ela evolução, e esperar 
deles a iniciativa cl~ refórmas. O corpo alimenta; 
não inspira, nem dirige o cerebro : PN, 128; 
ON, 117, 273 ; AI; AJ; AO; BM. [v. Pohtica 
N aciona!, 71] . 

56. - [v. n. 0 41]. - Só ha um fator, uma 
fo rça, um instrumento, uma vontade, uma inteli
gencia, com a função ele promover a ação nacio
nal, de manter a viela elo paiz, no que o inter~ssa, 
em conjunto e permanentemente: é o aparelho 
politico-aclministrativo: PN, 129; ON, XII a 
XIV. [v. Politica Nacional, 114 e 146]. 

57. - A nação a que falta este órgão ~stá 
condenada a dissolver-se, a desagregar-se, ou a 
ser conquistada, se o momento é propicio ao surto 
de outro povo mais fo r te : P N, 129. [v. Politica 
Nacional, 122: G11erra, 7R]. 
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58. [v. n. 0 120] . - O papel dos governos 
contemporaneos consiste em ddender os indivi
duas contra os abusos do individualismo e a socie
dade contra os seus despotas; em fazer, afinal ele 
contas, a policia da vida nacional, contra os pri
vilegias, os monopolios, os açambarcamentos dos 
r,eis das soberanias argentarias: PN, 129; ON, 
XIX, 114 a 115, 271 e 290. [v. Questão social, 33 
a 35; Economia em, geral, 25]. 

59. - O grande beneficio prestado ao pro
gresso humano pelas aspirações liberais consistiu 
em terem revelado este fáto capital: que a socie
dade e o Estado eram entidades confundidas, no 
passado, com outros órgãos e outros aspéctos 
ela vida dos povos: ON, XIII-XIV, XXX
XXXi; AU; BT. 

60. - [v. n.0 118]. - A evolução da nossa 
especie produziu e desenvolveu, até hoje, duas 
grandes instituições : a religião e o militarismo. 
Sob estas duas, duas outras conseguirão assentar 
raizes: a família e o comercio. Outras mais na
ceram, e naufragaram. Mas a sociedade nacional, 
assim como a politica - seu instrumento ele dire
ção, e o Estado - seu órgão de ação, - não che
garam nem mesmo a ser abstraídos das grosseiras 
combinações com que o poder ele guerreiros e a 
sagacidade sacerdotal haviam regulado as causas, 
para fundar e manter a ordem passageira das 
velhas instituições: ON, XIV, 109-110; FV, 16. 
[v. Sociedade e individuo, 25; Imperialismo, 10]. 
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61. - Se a soáedade politica ainda não che
gou a definir-se como corporação que é, diferente 
das demais , e formada, dentro ele fronteiras geo
graficas, dos individuas, famílias e associações, 
no evoluir temporal dos seus fins comuns, não 
sofre dúvida, entretanto, que o homem está, por 
toda a parte, improvisando artifieialmente, mercê 
de um vasto desenvolvimento de gremios, conci
liabulos e cabalas, ele ação pratica e de ação espi
ritual, os órgãos de que os seus interesses e 
necessidades mostram a falta: ON, XV-XVL 
[v. Pat1'ia e Nação) 37]. 

62. - Se a totalidade elos habitantes de um 
paiz se pudesse incorporar nesses varias agrupa
mentos, a sociedade nacional ficaria dilacerada, 
entre os embates dos seus muitos eixos: ON, 
XVII. [v. Patria e Nação) 55]. 

63. - Mas como o número dos que nesses 
agrupamentos se incorporam é o de insignificante 
minoria, o individuo e o povo são inevitavelmente 
vitimas dessa dispersão das forças da autoridade: 
ON, XVII. 

64. - Ora, a soma desses agrupamentos não 
produzirá nunca uma soma de resultados equiva
lente á ação propria elo Estado, nem, muito me
nos, á síntese, em que esta se deve converter: 
ON, XVII; AA; AI; BT. [v. Politica Nacio
nal) 77]. 

65. - Nenhuma instituição humana póde, 
hoje, entretanto, legitimar-se, se não tivér por 
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objéto final estas duas realidades extremas da 
vida : o individuo, que representa a unidade, e a 
sociedade, que representa o conjunto: ON, XVI 
a XVII, 271. [v. Evolução hist01'Íca e progresso 
em geml, 67]. 

66. - As forças indiretas desses agrupamen
tos alcançam os efeitos mais remotos, como o que 
se teria verificado com a destruição das obras ele 
Aristoteles. Um inquérito sobre fátos semelhan
tes, em que se encontram verdades asfixiada~. por 
influencias ocasionais, esmagadas á força bruta 

· de maiorias ou pela ditadura de organizações dis
ciplinares, revelaria, provavelmente, grandes sur
prezas, na historia do pensamento humano: Ú1 , 

XVII-XX. 
67. - Ditadura dessa natureza se exerce na 

ação pratica, como nos dá exemplo o fáto ele a 
Light exterminar, pelo impaludismo, sem provi
dencias sérias elos governos e sem reação social 
decisiva, milhares ele viela, quando executou as 
suas instalações de energia eletrica: ON, XIX, 
113-114. 

68. - Tudo isso dá testemunho ela sorte pre
caria dos povos, perante as tendencias particula
ristas ela nossa civilização: ON, XIX, 93-94. 

69. - Contra essa ditadura, sobre a evolução 
do pensamento, só ha um remeclio : a mais ampla 
liberdade espiritual: ON, XVIII, 116, 158, 290 
a 291, 309; AO; AS; AX. [v. Organização 
constituâonal, 66, 126, 136]. 
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70. - Com essas fórmas de solidariedade, a 
justiça social é subordinada á justiça do agrupa
mento; e assim como os católicos professam não 
votar em cidadão ímpio, os outros gremios fazem 
as suas seleções a juizo de tend~ncias, idéas e su
gestões semelhantes : ON, XX, 89, 95; FV, 27 
a 28. 

71. - Ora, toda força social tende a consti
tuir o seu jus imperium, e, por isso m~smo, apli
cando o lema imperialista de que a salvação do 
povo é a lei suprema, entende que tal salvação só 
é possível dentro do crit~rio que adota : ON, XX. 

72. - Uma das fórmas habituais da judicatu
ra moral é o costume de atribuir ás intenções do 
individuo força preponderante na vida pública; 
daí vem que, para cada um elos membros desses 
agrupamentos, o agrupam~nto adverso e os seus 
consocios são instituições hediondas e seres abjé
tos, quando a verdade é que todos legitimam o 
principio que manda aplicar todos os meios, quais
quer q"ue sejam, para ch~gar aos seus fins: ON, 
XX-XXI. [v. li/I oml, 32; Politica Nacional, 34]. 

73. -. - Contra a ação social diréta, cuja esteri
lidade facilmente se demonstra pela anulação dos 
esforços de religiosos, com a emancipação pratica 
d~ grande número de crentes, com o imediato 
apagamento da fé em individuas educados em 
colegios eclesiasticos, com a desproporção entre 
os selvagens civilizados pela catequése ~ a prole 
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natural deles: ON, XX-XXI, 174 a 175, 273 ; 
FV, 43-44; BB. 

74.- [v. n. 0 114].- Em um inquérito 
sobre a influencia da filosofia de Bergson o sr. 
Emílio Faguet teve a sinc~ridade de confessar 
que não compreendeu o pensamento do eminente 
professor francez . Pois a política, sistema de 
conhecimentos mais difíceis,- instaveis como são 
os seus dados, - é ainda, mais do que os outros, 
objéto da jatancia critica e da inconciencia pra
tica; não ha senhora, ~studante ou operaria que 
não tenha opinião sobre os mais graves proble
mas políticos, como não ha cidadão que recuse 
uma função pública por se julgar incompetente 
para exercê-la: ON, XXV. 

75. - A opinião pública é, em regra, dirigida 
por ~scritores que jamais se detiveram no traba
lho de formar idéas gerais sobre o conjunto dos 
problemas sociais, nem no de reunir os dados des
s~s problemas: ON, XXV, 112; AD. [v. Política 
Nacional) 147]. 

76. - [v. ns. 74, 113 e 121]. - A política 
demanda um forte e profundo preparo, visto 
como as suas soluções não s~ encontram nem 
siquér esboçadas nos livros mais sabios. A' apli
cação diréta das lições de filósofos e doutrinado
res se devem os maiores desastres da política con
temporanea. Realment~, os homens de governo 
ganharam em preparo teorico; mas o conflito 
entre fátos e doutrinas assumiu proporções gigan-
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tescas, porque as doutrinas não têm relação com 
a natureza dos fátos: ON, XXV-XXVI, 110, 
112, 130 a 132, 272; A C. [v. Guena, 49; Critica 
do Conhecimento, 39; Política Nacional, 110; 
Patria e Nação, 63] . 

77. - A sociedade nacional é uma sociedade 
como qualquer outra; e a dificuldade oposta á 
empreza de organizá-la e fazê-la prosperar, por 
meios objetivos ao alcance do espírito humano, 
está em que é uma sociedade mais complexa; eis 
porque, não se tendo cogitado, até agora, de uma 
política das sociedades anónimas, os métodos de 
direção da sociedade nacional assumem o caráter 
de uma grande arte: ON, XXX. 

78. - A desorganização poli tica destróe uma 
nação mais do que as guerras : ON, XLII; AF. 
[v. Moral, 19]. 

79. - A unidade e a continuidade da ação po-
lítica resultam da existencia de um caráter nacio
nal, qualquer que seja a fórma de governo: ON, 
3. [v. Polít-ica Nacional, 27, 28,36 e 167]. 

80. - [v. n. 0 94] . - Como póde cada pa1z 
defini r a sua política: ON, 3-4, 130 a 140. 
[v. Patria e Nação, 62 e 63; Critica do Conheci
mento, 74]. 

81. - A magestade é ainda uma das forças 
convencionais dos governos: ON, 39. 

82. - A arte de governar tem que pôr de lado 
o criterio pol·itico, para adotar, em suas classifi
cações, o criterio social e economico: ON, 114, 



74 ALCIDES GENTIL 

120 a 121; 173 a 175, 260 a 261. [v. Questão 
social, 59]. 

83. - A' noção de lei .furidica deve suceder a 
da lei vital da sociedade, indicada pela sua evolu
ção historica; dessarte, a moral e o direito, em 
vez de dirigirem, apenas condicionarão o processo 
de adaptação da sociedade aos seus fins: ON, 114, 
120, 129. [v. Política Nacional, 113; Direito, 21; 
Organização constit,ucional, 150; Moral, 19]. 

84. - [v. n. 0 11 e 21] . - A atividade poli
tica estabeleceu, em todo o mundo, uma separação 
profunda entre o governo e as sociedades : O N , 
115 a 118, 130, 150 a 158. [v. Politica Naóo
nal, 82]. 

85. - Operando-se, mediante tal separação, a 
escolha dos governantes, daí resulta que é tão ver
dadeiro o dizer-se que a massa dos cidadãos 
coopéra na politica e nos átos dos seus governos, 
como seria o dizer-se que ela participa da invasão 
de um povo estrangeiro: ON, 117. 

86. - A autoridade politica é, praticamente:, 
um poder que se crea a si mesmo: ON, 118 a 120. 

87. - Com a simples supressão ela sua ação 
ou ela sua influencia, no que têm ele artificial, os 
governos se tornariam cooperadores da viela e ela 
prosperidade dos povos: ON, 125-126. [v. Socie
dade e individuo, 30 e 35 ]. 

88. - [v.n.0 95].- Mas a verdade é que 
lhes compete hoje em dia um papel muito mais 
vasto, desde que o criterio .gov,ernamental se 
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emancipe teoricamente elas abstraçõ~s, e, pratica
men"te, elos grupos que se interpõem entre os átos 
elo poder e o seu v~rclacleiro escopo : ON, 126, 130 
a 132, 154. 

89. - [v. n. 0 80] . - Não ha verdadeira polí
tica que não resulte elo estudo racional elos dados 
concretos ela terra e da sociedade, observados e 
v~rificaclos ~pela experiencia: ON, 130 a 140, 154, 
170 a 174, 220; CM. [v. Politica Nacional, 26 
e 105; Patria e Nação, 62; Cr·itica do Conhe
cimento, 79; Organização constitucional, 43 ; 
Direito, 21]. 

90. - [v. n. 0 52] . - Cotno se operou a sepa
ração elos poderes espiritual e t~mporal : ON 7 

132-133. 

91. - [v. n.0 76] . - O governo foi, nas suas 
origens, uma formação espontanea elas socieda
des; o seu caráter artificial promanou, mais tarde~ 
ela influencia elas doutrinas : ON, 132 a 134, 138, 
157 a 158, 172 a 173, 223 a 224 ; AC; AE; AG; 
CM. [v. Guerm, 48 e 49; Critica do Conheci-
11lento, 39; P olítica Nacional, 110]. 

92. - [v. n. 0 16]. - T oda organização sociai 
tem ele se basear numa força e de exercer-se como 
força : ON, 134. 

93. - Origens ela atividade política : ON, 130 
a 135, 156 a 157 ; FV, 41. [v. Evolução historica. 
e progresso em geral, 50 e 51]. 

94. - A atividade política só em raros tipos 
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do genio humano tem encontrado órgãos capazes: 
ON, 130 a 132, 138, 171, 172, 272, 274; AU. 

95. - [v. ns. 55, 85 e 104]. - Coordenar, 
por ação conciente, todos os movimentos da socie
dade é o grande ~ncargo da politica: ON, 139, 
153 a 155, 158,221 a 223; AE ; AL; CS. [v. Poli
tica Jllfundial) 78; Evolução h:istorica e progresso 
e111, geral) 60; C1--itica do C onheci11tento) 37]. 

96. - Esse objetivo tem sido mal interpretado 
pelo academicismo jurídico, habituado a julgar a 
ação dos gov~rnos pelas classificações elos com
pendias : ON, 153, 172 a 173, 223. 

97. - O debate tradicional entre o individua
lismo e o socialismo predispõe tambem os espíritos 
contra toda ação governamental que exceda dos 
limit~s traçados, não pelos chefes, mas pelos dis
cípulos ela chamada escola liberal: ON, 153, 247. 
[v. Questão social) 47] . 

98. - [v. n. 0 32]. - Esses discípulos não 
viram, entretanto, duas causas: primeiro, que 
exageravam o individualismo, em sentido favora
vel á predominancia do capital; . segundo, qu~ a 
pratica desse exagero deslocou para o capital uma 
parte do poder de opressão outróra exerciuo pelos 
governos: ON, 154. ' [v. Questão social) 18 e 48j. 

99. - [v. n.0 129]. - Em todos os paizes, e, 
flagrantemente, na Inglaterra e Estados Unidos, 
se está sentindo que os moldes, relativamente p~r
feitos, de suas constituições, não comportam os 
movimentos da vida social: ON, 157, 263; FV, 
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40; AA; BD; BS; CM; CO; CR; CS. [v. Política 
Jl!Iundial) 145; Questão social) 29; Política Nacio
nal) 50; Organização constitucional) 39 a 41]. · 

100. - [v. n. 0 48] . - Está a explicação 
disso, provavelm~nte, no fáto de f?-ltarem de 
todo, entre a instituição tradicional do governo e 
a icléa teorica dos seus fins, os instrumentos des
tinados a fazer surgir e desenvolver-se a gov~r
nação do seio da sociedade: ON, 157-158. 
[v. Organização constitucional) 46 ~ 97]. 

101. - [v. n. 0 24 J. - As revoluções erraram 
o alvo, de sorte qu~ as chamadas garantias jur1:
dicas são méros engodos ela autoridade á fraqueza 
elos indivíduos: ON, 158, 271; FV, 29-30, :38-39. 
[v. Organi.zação consttiucional) 30]. 

102. - [v. n. 0 13]. - Em que termos se deve 
considerar a necessidade de um gov~rno forte: 
ON, 158 a 159, 266 a 270, 275-276; BU; CS. 
[v. Orgmúzação constitucional) 98]. 

103. - [v. n. 0 131]. - E' necessario remm
ciar á idéa de que a fórma ele governo eleve obe
cl~cer a um sistema preconcebido: ON, 171, 223-
224, 230; AB. 

104. - [v. ns. 82 e 95] . -. A política é o 
conjunto dos meios destinados a realizar a civili
zação e a promover o progresso : O N, 172; AE. 

105. - [v. ns. 15, 24, 42 e 94]. - A política, 
até agora, salvo raros casos de compreensão 
genial, veiu tendo expr~ssão em duas correntes 
ele átos, ambos anarquicos: os átos partidos do 
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poder, visando estabelecer uma ordem no interesse 
dos dominadores; e os átos partidos de baixo, não 
dos povos, senão daquelas camadas que já têm 
conquistado força bastante para se imporem : 
ON, 172; AE. v. Direito, 15. 

106. - [v. n.0 113]. - Ao governo do povo 
pelo povo deve substituir-se o governo do povo 
pa·ra o povo: ON, 242, 272. 

107. - [v. n. 0 82]. - A democracia social , 
sucedendo á democracia politica, ao envéz de for
mar o cidadão, - tipo classico do titular dos di
reitos políticos, - deve formar o homem, ;J indL
viduo, o sociu.s da nação contemporanea: ON, 
242 e 243. [v. Questão social, 46; Sociedade e 
individuo, 24]. 

108. - No q_uadro ela sociedade contempora
nea os velhos partidos políticos não podem subsis
tir: ON, 42-43, 263. [v. Organização constitu
cional, 46 e 97 J. 

109. - Daí a nenhuma razão de distinguir o 
espírito liberal do espin"to conservador: ON, 263. 
[v. Organização coustitucioual, 47] . 

110. - [v. ns. 16, 92 e 102]. - Da distinção 
entre f orça governamental e força discricionar·ia: 
ON, 269 a 271. [v. 01'ganização constüucional, 
108]. 

111. - [v. ns. 89 e 91]. - Uma das causas 
de se confundirem essas duas especies de força 
está em serem as constituições e as leis copiadas 
do estrangeiro, sob inspiração ele icléas teóricas, 
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de sorte que o poder publico, em face da realidade, 
fica desarmado para agir, porque essas leis não 
dizem da realidade causa alguma: ON, 270 a 271. 
l"~·· Organ1:zação conshtucional, 20; Polit1:ca Na
cional, 113] . 

118. - [v. ns . 19, 76 e 91]. - O governo só 
póde ser função de capazes, e a capacidade gover
namental é uma das mais raras, não porque os 
problemas da política sejam necessariamente os 
mais dificeis, n1 aS porque a aptidão e o preparo 
para as funções públicas dependem de condições 
que não estão ao alcance de muitos, como arte de 
direção sintetica da vida de um povo: ON, 272. 
[v. Critica do Conh eciutento, 136] . 

113. - [v. ns . 55 e 106] . - Precisamos reti
rar da noção de governo a idéa de um mandato 
diréto, ou de uma ação diréta do povo, na gestão 
dos seus negocias, de que o Teferendu,m é a mais 
infeliz das fórmas : ON, 272 a 273. [v. Organi
zação constÚ'l!táonal, 45]. 

114. - [v. n. 0 6]. - Subordinando os órgãos 
do governo á inf luencia dos governados, as demo
cracias submeteram os espíritos ás necessidades 
de momento, ao fim imediato, ao ponto de vista 
diréto, aos aspectos superficiais dos fátos, dos in
teresses e das tendencias : ON, 273. 

115. - A ambição do poder é a fonte psicolo
gica de todos os despotismos : ON, 270; FV, 41. 

116. - [v. 11.
0 2] . - As democracias con

temporaneas estão a transformar-se em oligar-
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quias de um poder e de uma dominação tão posi
tivos quanto os das suzeranis feudais: PM, 167 ; 
FV, 27; A Y. [v. Sociedade e individuo, 26 e 33] . 

117. - [v. n. 0 60]. - Os problemas da hu
manidade contemporanea fluem para duas secln
ções finais sinteticas: fundar o Estado, como 

·órgão social elas nações, e fundar o órgão mun
dial de equilíbrio entre estas: FV, 40; AU; BT ; 
BU; CS. [v. Pol#·ica Mundial, 90 e 117; Politica 
Nacional, 129 a 131]. 

118. - [v. ns 38 e 60]. - Dessarte se en
cerrará o ciclo ela evolução humana que veiu, até 
o presente, dirigido pelos impulsos da emotivicla
de, e encetar-se-á a evolução das sociedades, cliri-

. gida pelo sentimento e pela razão: FV, 40; AF ; 
AJ; BI; CB; CC; CS. [v. Critica do Conheci
mento, 35, 53 e 78]. 

119. - A democracia tem de ser hoje o regi· 
me de organização da sociedade livre: FV, 26, 
36 a 37; AF; AL; AP; BU; CB; CS. [v. Pohtica 
Nacional, 42; Guerra, 96; Pol·itica Mund·ial, 155 ; 
Pat1ria e Nação, 58]. 

120. - [v. ns. 21 e 23]. - A política ainda 
é, em todos os povos contemporaneos, uma fôrma 
de exploração dos postos de governo: AB; A Y. 

121. - [v. ns. 76 e 113]. - A política é feita 
da combinação ele duas capacidades: espírito filo
sófico e espírito pratico : AC; CG. [v. Critica do 
Conhecimento, (1 a 75; Política Nacional, 138, 
165 e 170]. 
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122. - A politica desviou-se do seu verdadei
ro objectivo desde a fusão do Cristianismo com 
o Imperio Romano: AE; CO. [v. Critica do 
Co11lzeámento, 211]. · 

123. - E ste momento da evolução humana 
está s~ndo dirigido, em todo o mundo, pelos mais 
medíocres estadistas e diretores de opinião que a 
historia tem conhecido: AI; BG; BL. [v. G ner
ra, 88]. 

124. - O liberalismo jurídico dos anglo
saxões não lhes tolheu as mais vastas conquistas 
territoriais e os mais sólidos empreendimentos de 
expansão : AV. 

125. - A sedução do parlamentarismo vem 
elo pathos emocional elas lutas: A Y . [v. Politica 
Nacional, 156]. 

126. - [v. ns. 17 e 18]. - A força moral, 
qu~ deu origem á autoridade, foi, como será sem
pre, a conciencia ele uma superioridade : PM, 68 
a 69, 75; BB. 

127. - E porque os antigos sentissem que 
es e poder de superioridade real é raro, quando 
os fátos impunham, entretanto, permanentemente, 
a influencia ela dominação espiritual, inventaram, 
então, todos esses processos de sedução dos espí
ritos, reunidos em misterios, sitemas e regimes, 
nos ritos religiosos e no ceremonial dos gover
nos: BB. 

128. - Hoje a superioridade tem de manifes
tar-se por outra fórma: BB. 
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129. - [v. ns. 76 e 99]. - O mundo atra- ! 
vessa um periodo de crises e convulsões, que se 
poderiam diz~r n01'mais, porque resultam elo 
desaparecimento de algumas instituições histori
cas e da sobrevivencia de outras, em conflito com 
os fátos da época : BD. [v. Evolução historica e 
progresso em geral, 73 e 78] . 

130. - Ser monarquista ou ser republicano 
-significa apenas ter idéas doutrinm' ias sobre 
questões gerais ele politica: BV. [v. Política Na
cional, 167]. 

131. - [v. ns. 103 .e 107]. - A politica ele 
um paiz nã.o s~ cinge á simples questão ele prefe
rencia entre sistemas ele governo: BV. [v. Patria 
e Nação, 62] . 

132. - Toda instituição recentemente creaela 
receb~ as culpas, no juizo da opinião comum, elos 
seus primeiros desastres : CC. 

134. - [v. n.0 6]. - O regime representati
vo está, em todo o mundo, percorrendo a fás~ ela 
sua primitiva elaboração: CC. [v. 01·ganização 
.constitucional, 167]. 



CAPITULO IV 

POLITICA MUNDIAL 

1. - [v. n. 0 125]. - Todo o esforço pelo 
estabelecimento da paz deve ser prec~dido da 
solução radical elos conflitos entre as potencias: 
VP, XIV. [v. Guerra, 76] . 

2. - Essa idéa não é nova; foi sugerida ás 
nações por Napoleão III: VP, XIV. 

3. - E', entr~tanto, possível dar a esse pro
blema solução mais decisiva: VP, XIV. 

4. - Os congressos modernos já colocaram o 
problema da ordem internacional no terreno das 
transações diplomaticas: VP, XIV-XV! 

5. - E' preciso, na solução desse problema, 
substituir a vontade arbitraria dos gov~rnos pelo 
pensamento liberal das sociedades: VP, XV. 

6. - A partir de 1909, o pensamento pacifista 
ganhou terreno: VP, XVII-XVIII; PM, XVII, 
52-53 ; AP; AZ. 

7. - Os governos aumentam as suas forças 
militares, mas os espíritos comprimem os odios 
qu~ separam as raças e as nações : VP, 3; PJ\1, 5. 

8. - A organização do regime de paz é mais 
uma questão de oportunidade que de principio: 
VP, 8. 

9. - [v. ns. 55 e 83] . - A organização da 
paz não é um problema jurídico; os interesses 
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praticas das nacionalidades e das classes é que o 
resolverão: VP, 8 a 10, 135-136; PM, 209-210. 
[v. Guena) 75 e 76] . 

10. - Os antagonismos enraizados por um 
longo passado de lutas estão desaparecendo, como 
provam as alianças de antes da guerra: VP, 19 e 
nota, 29. 

11. - De sorte que os sentimentos de hostili
dade, bem como os de amizade, são fátores secun
darias na politica internacional: VP, 20 e nota. 

12. - No curso das guerras de antanho, o 
interesse dos soberanos achou no principio do 
equilibrio uma base de harmonia, fu ndada no 
acôrdo dos interesses: VP, 23-24, 64 ; PM, 46. 
[v. Guerra) 5]. 

13. - ·A paz de Westphalia, a de Utrecht e o 
congresso de Beriim são exemplos típicos dessas 
combinações, verdadeiramente mundiais, porque 
abrangiam a totalidade das nações civilizadas : 
VP, 24. 

14. - [v. n. 0 20]. - A paz não era, com 
efeito, o fim de tais arranjos, que visavam tão 
sómente a equivalencia das soberanias. Mas, ,em 
suma, o que tais combinações demonstram é a 
realização desse objetivo, imposto aos soberanos 
por acôrdos particos, em fôrma de tratados: VP, 
24-25. [v. Politica e Governo) 10]. 

15. - Para os paizes fracos, possíveis prezas 
da avidez das grandes nações militares, o estado 
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de gu~rra representa uma situação de perigo per
manente. A paz é a garantia da sua estabilidade: 
VP, 27; ON, 202 a 203. 

16. - [v. ns. 67 e 83] . - O espírito cosmo
polita teceu, entre todos os paiz~s . da terra, o véo 
de uma conciencia superposta ás conci~ncias na
cionais; de sorte que, emquanto a politica avança 
na direção da guerra, as populações fórmam o 
grosso do exercito pacifista: VP, 29-30, 94-95; 
PM, X, 15-16, 123-124. 

17. - Excéto o pequeno grupo dos que se 
aplicam ás industrias de artefátos de guerra, a 
civilização industrial contemporanea, em todas as 
classes sociais, rejeita a fórma agressiva do pa
triotismo de outrora ~ foge ao espírito de av,en
tura: VP, 30 a 36, 52 a 55, 60 a 62. [v. Evolução 
historica e prog1'esso em geral, 34; Patr,ia e Na-

- ?] çao, ~ . 

18. - Os proprios governantes dirigem socie
dades pacifistas: VP, 34; PM, XVII, 53; ON, 
205-206. 

19. - O direito de fazer a guerra foi, por sua 
vez, arr~batado ás mãos dos governos, pela pres
são das forças economicas, que dominam a opi
nião pública: VP, 34 a 36; PM, 123. 

20. - [v. n. 0 14]. - Do fáto de ter havido, 
em dada época historica, um equilíbrio das nacio
nalidades, presidido pelos Papas, deduz-se: 1.0

) 

a fundação de uma ordem internacional; 2.0
) o 
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estab~lecimento ele uma autoridade internacional: 
VP, 64. 

21. - O erro das conferencias de Haya con
sistiu em quererem estabelecer o sistema ela paz, 
antes ela liquidação do estado d~ paz armada: 
VP, 64-65. 

22. - [v. ns. 1 e 9]. - Emquanto houvér 
um direito .e uma politica ele guerra haverá guer
ras, porque a arbitragem, a mediação e os bons 
oficios são méros paliativos: VP, 65-66. [v. Guer
ra, 18, 50 e 76] . 

23. - [v. ns. 90, 117 e 151]. - Necessidade, 
pois, da creação ele uma assembléa incumbida de 
tomar á sua conta os litigios internacionais e ele 
satisfazer ás razoaveis aspirações elas potencias, 
fundadas no interesse da civilização e elo progres
so humano: VP, 66-67; PM, 209 a 210. 

24. - Essa assembléa tem ele saír duma con
ferencia internacional: VP, 67. 

25. - Bas~ando a solução elos conflitos na 
conciliação dos interesses tal corpo internacional 
inspiraria confiança: VP, 68. 

26, - Tem seria licito admitir a cabala, a 
animosidade ou a intriga, numa assembléa que 
tem por missão conciliar as clivergencias, prepa
rando para a humanidade um futuro melhor : 
VP, 69. . 

27. - Não ha utopia em quer.er atingir esse 
alvo: VP, 71; PM, 91 a 95, 132. 
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28. - Como elevem ser solvidas as despesas 
de manutenção de tal assembléa: VP, 71. 

29. - Como, perante essa assembléa, pode
riam tambem ser solvidas as indenizações e as 
reparações: VP, 72-73. 

30. - Deve atender-se á força de cada poten
cia, para constituir-se, na asesmbléa, a comissão 
de julgamento de cada conflito, convindo sempre
preceder cada julgamento de um acôrdo, por ne
gociação diplomatica, sobre as bases de solução: 
VP, 75-76. 

31. - Como deverá exercer:_se a ação da as
sembléa e da parte ofendida, no caso de agressão 
arbitraria de uma potencia qualquer: VP, 77-78. 

32. - Não devemos cogitar de uma reforma 
das nações, nem ele um regime federativo entre 
elas, - causas químericas, em face ela situação 
da hora presente: VP, 79-80, 190-191. 

33. - - [v. n. 0 78]. - Se os povos não resol
verem os problemas da paz, ficaremos sujeitos a 
uma catastrofe, em que a questão social se cru
zará com a guerra: VP, 81 a 82; PM, 188-189. 
[v. Questão social) 23; Politica N aciona!) 76] . 

34. - Necessidade de resolver, separadamen
te, esses dois problemas: VP, 81 -82. 

35. - [v. ns. 23, 44 e 52]. - O maior en
trave ao desarmamento é a posição de certas po
tencias civilizadas, em face dos povos historica
mente atrazados: VP, 82. 

36. - [v. ns. 45 e 52]. - Bem que os pode-
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res de governo dess-es povos seja uma necessidade 
da civilização, cumpre, toda via, á conferencia 
fixar-lhes os direitos: VP, 82 a 84. 

37. - Isso seria fácil, no que entende com os 
protetorados e as zonas de influencia: VP, 83. 

38. - E' indiscutível o direito de intervenção 
das nações civilizadas nos paizes incapazes ele as
segurâr os direitos elo homem: VP, 84; P M, 19-
20, 134. 

39. - O que a torna odiosa é o exercício arbi
traria elo direito, com o qual, não raro, se mistu
ram interesses particulares: VP, 84-85. 

· 40. - O problema ficará, entretanto, resolvi
do com a creação ela Côrte Internacional ele Jus
tiça, investida da faculdade ele decretar a inter
venção e fiscalizar-lhe o exercício: VP, 85. · 

41. - O imperialismo é uma doutrina histo
rica: VP, ·-g7. [v. Jm,per:ialismo1 3]. 

42. - A base da doutrina imperialista é a 
tradição: cumpre que os povos ocidentais conti
nuem a obra civilizadora, que realizaram até 
agora: VP, 105; PM, 133-134, 143 a 146. 

43. - [v. 11 .
0 71]. - Mas a civilização, que 

começou ela época greco-romana, está atingindo o 
seu termo: a posse elos territorios inexplorados. 
Encerra-se, com ,essa posse, a era das conquistas: 
VP, 105-106; PM, 118-119, 156; ON, 201 a 202. 

44. - [v. n. 0 35]. - Em face das populações 
que habitam esses territorios, qual o dever do 
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homem civilizado? Assegurar a sua supremacia, 
pelo control~ do f uturo - responde o imperialis
mo. Iacla mais justo. Mas, assegurá-la por 
meios barbaros? Não. A Histeria não ensina 
a recuar. A' humanidade civilizada cumpre levar 
o que ele melhor possúe, para educar essas popu
lações. A força já cles~mpenhou o seu papel, 
abrindo o caminho para a civilização. Agora, o 
papel é elo instituidor, do juiz e· do missionario : 
VP, 106-107; PM, 125. 

45. - [v. ns. 23 e 36]. - ão é possível 
recusar ao homem do ocidente o direito de expro
priação de territorios e b~ns ocupados por inca
pazes. l\Ias o direito, a saber, uma faculdade re
gulada por lei. Nesse ser1ticlo, o homem civilizado 
é apenas um mandatario do genero humano. Esse 
direi to ainda se não creou : VP, 107-108; PM, 
19-20, 125, 133-134, 143-144, 205; AS. 

46. - P rojéto de reunião de uma conferencia 
internacional , para o estabelecimento ela paz: VP, 
119 a 125. 

47. - A igualclad~ ele representação elas po
tencias, tanto quanto a classif icação por catego
rias de acôrclo com a força militar, eram inacei
taveis, na segunda Conferencia de H aya : VP, 
129 a 131, 139 a 141. 

48. - Necessidade de conciliar esses dois 
princípios em litígio: VP, 131, 141. 

49. - A representação de todas as potencias, 
com igualdade de direitos, impõe-se; mas não 
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sendo possível fazer ·que todos os delegados 
tenham parte no julgamento, deve-se procurar a 
solução numa combinação de comités de juizes: 
VP, 131. 

50. - A melhor solução é dividir as potencias 
em tres categorias, e fazer que os litígios entre 
as potenci'as de uma mesma categoria sejam deci
didos por juizes dessa categoria, e os entre .poten
cias de categorias diferentes por grupos iguais ele 
juizes ela sua classe: VP, 123, 142 a 144. 

51. - A autoridade elo poder, na ordem inter
na, originou-se ela força; na ordem internacional 
nascerá ela opinião: VP, 136. [v. Política e Go
venw) 5, 16, 17 e 19; Guena. 6]. 

52. - Este problema encerra o grande drama 
do seculo XX; e será decerto resolvido pela in
compatibilidade entre os interesses, cada dia 
menos particularistas, ela nossa especie, e o estado 
de hostilidade internacional: VP, 137. [v. Gue?'
ra) 13]. 

53. - [v. ns. 16 e 83]. - O sentimento da 
paz está enraizado na conciencia mundial, onde 
tudo age contra o espírito ele rivalidade e de adio 
entre os agrupamentos humanos. O interesse pri
vado creou, entre as sociedades, uma liga espon
tanea contra a guerra : VP, 137. 

54. - [v. n.0 125]. - O desarmamento será, 
pois, a vi toria dos sentimentos e dos interesses 
humanos sobre a estreita ambição dos governos: 
VP, 138; ON, 202 a 203. 



.AS !DÉAS DE ALBERTO TORRES 91 

55. - [v. n. 0 9]. - Os ensaios de solução 
jurídica não devem, todavia, ser desprezados; são 
fatores de ordem moral: VP, 138. 

56. - Contra o argum~nto de que a divisão· 
da Côrte Internacional em comités de juizes im
possibilita a uniformidade da jurisprudencia: VP, 
144-145. 

57. - Projéto de organização da Côrte Inter
nacional de Justiça: VP, 149. 

58. - [v. ns. 33 e 84]. - A humanidade,. 
com todos os seus problemas sem solução, corre· 
o perigo ele obedecer ·á sugestão dos seus impul
sos e dos seus preconceitos, ou de aceitar a s~n
tença de um fatalismo cético sobre o poder do seu 
pensamento: PM, V. [v. Critcia do Conheci?nen
to, 79; Politica e Governo, 41]. 

59. - Estando o conhecimento do homem e 
da sociedade falseados por idéas conceituais, os. 
juizes e as soluções dos problemas não terão outro
efeito s~não o de elevarem á categoria de divin
dades os conceitos verbais que traduzem as nor
mas em vigor sobre os valores: PM, V; ON, XI" 
206-207; BE. [v. Questão social, 24]. 

60. - [v. n. 0 156]. - Esse perigo é tanto 
maior quanto é certo que os reformador~s preten
dem demonstrar a superioridade dos seus princí
pios no tribunal da Moral, - tribunal que ocupa, 
nos caratéres fracos e nas inteligencias passivas,. 
o lugar dos misterios da natureza no espírito do 
selvag~m: PM, V. [v. Moral, 25]. 
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61. Essa pretenção é uma arma capaz de 
fazer o despotismo desabrochar em crises ele que 
só a força é o juiz : de um lado, a guerra; de 
outro, a opressão clogmatica nas causas ela viela 
pública: PM, VI. [v. Questão sOcial) 24]. 

62. - O ideal moral s~rá a sua primiera vi
tima, passando a valer como instrumento de força, 
ou a submergir-se num fluxo de ascetismo servil: 
P M, VI. 

·63. - Os mais belos ideais morais são reali
zaveis, mas não póclem ser postos como r~gras ele 
julgamento numa sociedade cujas idéas são con
vencionais e cuja ordem é anarquica: PM, VI. 
[v. Jl.fo ral) 14 e 23] . 

64. - Os homens, os povos e as sociedades 
não ocupam o lagar det~rminaclo pelas condições 
de sua natureza, mas o que resulta ele acidentes 
arbitrarias ela vida e da Historia. De sorte que 
a situação ele moralidade, perant~ o criterio con
temporaneo de julgamento, é um atributo da 
força, uma vitoria da astucia ou um fáto elo 
acaso: PM, VI, 143-144 ; ON, 111-112, .116-117. 
[v. !Moral) 31 e 32; Raças) 30; Cr-itica do Conheci .. 
menta) 112 a 114 ; Evolução historica e prog1·esso 
em, geral) 36] . 

65. - E ' essa a lição qu~ nos vem do sai1gren
to acésso de loucura, que é a Guerra do Oriente: 
PM,VI. 

66, - [v. n. 0 90]. - A paz mundial é condi
ção preliminar para que se estude o enigma do 
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homem e da sociedad~: P M, VII, 211-212; ON, 
201, 206. 

67. - l v. n. 0 16]. - A evolução social con
temporanea estabeleceu como fáto positivo a exis
tcncia de uma sociedade humana, abrang~ndo, 
num todo geografi co e numa rêde de relações, 
todos os paizes da Terra e os homens de todas as 
raças : PM IX, 3-4, 23-24, 144, 211; O.r 201 a 
202. [v. Politica e Governo, 10]. 

68. - l v. n. 0 78]. - Notam-se, porém, nessa 
multidão apenas em mistura, sem laços de solida
riedade humana, forças e impulsos que ameaçam 
produzir um esi.aclo prolongado de retrogradação 
e d~ crises, na vida das pessôas e das sociedades, 
m~lltrialm ,nte ligadas por meios de t ransporte e 
in:trumentos economicos, mas sem uma inteligen
cta entre as aspiraçõ~s, as idéas e as necessidades : 
P~I, IX-X. 

69. - O orbis romanus era uma ficção, entre 
contmcntes e oceanos, com imensos paizes deser
tos e enorm~s multidões ignoradas. O ecumeno 
cristão era ainda menor : PM, X. 

70. - Para a conciencia e para o conhecimen
to humanos a Terra começou a existir depois da 
exploração das regiões c~ntrais da Africa: PM, 
X: Ü1 r , 201 a 202. 

71. - l v. ns. 43 e 113]. - A posse da Terra 
pelo espí r ito humano inicía uma éra, que se póde 
chamar a da evolução conciente da nossa esp~cie, 
fechada, até agpra, entre os limites do mundo 
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conhecido e as fronteiras nacionais: PM, X, 118, 
156; ON, Xii, 201 a 202; CS. 

72. - Nessa intercomunicação de povos, o 
conjunto de forças em jogo nas sociedades e os 
problemas já notados pelos pensadores, além de 
outros, que vêm surgindo, apresentam crises 
e interrogações, a que é necessario acudir: P M, 
X, 144-145, 211. 

73. - A' parte qualquer analogia superficial , 
tal situação assemelha-se á do encontro da civili
zação romana com o mundo barbaro e á do con
flito das institn ições e dos costumes políticos do 
seculo XVIII com o espírito de liberdade, vito
rioso no mundo dos pensadores e da burguezia: 
PM, X-XI. 

74. - [v. ns. 23, 33 e 90]. - O quadro da 
época atual é, todavia, mais vasto, e sugere, desde 
logo, esta pergunta: - o desenlace desse drama 
será o abandono da sociedade ao acaso, ou o espí
rito humano tomará a si o encaminhamento do 
problema mundial?: PM, XI, 1. [v. Critica do 
Conhecimento J 79] . 

75. - Esta questão equivale á de Turgot a 
Luiz XVI, em favor de uma reforma, antes da 
revolução, como equivale tambem á de Washin
gton e demais fundadores da Republica America
na á Convenção de Philadelphia : PM, XI. 

76. - Responder-lhe-ão os fátos, conforme o 
espírito e o caráter dos homens encarregados da 
direção dos povos: PM, XI. 
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77. - A Republica Americana é obra de pre
visão política; a Revolução Francesa é fruto da 
ação das idéas e da reação das instituições, com
batendo-se sem calculo e sem medida : PM, XI. 

78. - [v. ns. 33, 58 e 122]. - As forças 
hoje em conflito não são idéas, dada a fraqueza 
destas para dirigir e controlar correntes tão vas
tas de tendencias e de fátos. E, se não fôr obra 
dos governos, nenhuma outra autoridade póde re
gular o movimento dessas forças, que ameaçam 
conduzir as sociedades á mais pavorosa elas cri
ses : P M, XII, 181 a 183; ON, 154, 193. [v. Po
lítica N ac-ional, 114; Politica e Govenw, 95; 
QHestão social, 23; Econ011'Úa Nac-ional, 17] . 

79. - E' um direito e um dever da civilização 
pres~rvar as riquezas da Terra contra a explora
ção impreviclente e defender as raças e os povos 
atualmente colocados em posição de inferioridade: 
PM, XVI, 144-145, 176 a 177, 190; PN, 61, 119; 
FV, 15; AE. [v. Económia ent geral, 12, 13, 20 e 
23; A g1'icultum e Pecuaria, 6; Evoh~ção historica 
e progresso em geral, 38; Economia nacional, 58; 
População nacional, 39]. 

80. - A paz nã.o é uma concepção metafísica, 
nem mesmo um conceito abstráto, como a justiça, 
o direito, a ciencia; é uma realidade social, con
tinuando-se em todas as horas e em todos os pon
tos do planeta: FM, 9. 

81. - Não é a paz que se póde dizer anormal; 
é a guerra: PM, 9. 
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82. - [v. n. 0 105]. -A idéa da paz foi uma 
concepção de doutrina, uma aspiração, um sonho 
sentimental; hoje é um projéto de governo: PM, 
16 a 17, 29. 

83. - [v. ns. 9, 16 e 53]. - Dous fátos de
terminaram a creação de um espirito mundial, 
superior ás nacionalidades: a internacionalização 
elo crédito e a internacionalização do proletariado : 
PM, 16. [Economia em geml1 3.] 

84. - Os primeiros passos ela ação pacifista 
for am dados na Suíça e nos Estados Unidos, -
em duas republicas construídas por sociedades 
verdadeiramente liberais, sem influentes tradições 
reacionarias : PM, 16. [v. Evolução histon:cn. e 
progresso nacional) 4]. 

85. - A política pacifista entrou a ser obra 
\· de governo, na Inglaterra e nos Estados Unidos: 

PM, 17. [v. Gue-rra) 94 e 98]. 
86. - A França, capaz de exercer larga in

fluenci a civilizadora, herdou certa vocação guer
reira, e, como primeiro mercado financeiro elo 
mundo, está sujeita ás intrigas elas rivalidades 
coloniais; mas a sua cultura é. um penhor ele paz: 
PM, 17-18. [v. Guerra) 94]. 

87. - Ha uma só elas grandes potencias, cujo 
futuro parece depender ela sorte elas armas: 
A Alemanha. A Alemanha ainda não achou a 
base economica, financeira e territorial ela sua 
expansão. Para esta expansão o seu melhor ins
trumento é a sua força militar. E' um fáto. Além 
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disso, nas suas classes influentes domina a neces
sidade de formação de capitais. A Inglaterra e 
a França importam capitais das suas colonias, ou 
do paizes que exploram mercantilmente; a Alema- · 
nha, mais emigrante, procede por capitalização e 
ocupação, como recentem~nte vão fazendo os Es.:: 
tados Unidos na America do Sul: PM, 18-19. 
f v. Gue1'ra) 100 a 106]. 

88. - A fáse militar da. civilização deve 
fechar-se, pois, com uma crise imperialis ta da 
Alemanha. Mas esta fatalidade pód~ ter um cor
retivo no espirito de transação das outras poten
cias , dando estas á Alemanha um lagar ao sól) nas 
zonas em que a ausencia de civilização justifica a 
expansão colonial: · PM, 19-20; FV, 36 a 37. 
[v. Guerra) 100]. 

89. -· [v. ns. 78 e 171]. - Se não chegar
mos a esse acôrdo, a Inglaterra, os Estados Uni
dos e a França responderão, perante o futuro, por 
uma crise mundial indescritivel: PM, 20; FV, 36 
a 37. 

90. - [v. ns. 23, 117 e 151] . - A necessi
dade d~ crear um órgão mundial impõe a paz, pois 
é evidente que as soberanias politicas são incapa
zes de, isoladamente, dar solução aos problemas 
humanos : PM, 26-27, 144 a 146, 190-191, 211-
212; FV, 44. [v. Politica e Governo) 10 e 117; 
Polit-ica Nacional) 140; Economia em, geral) 3]. 

91. - Ninguem póde pôr em dúvida que a 
paz tenha sido sempre uma,... aspiração das 
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multidões anónimas, esmagadas pelas invasões 
g uerreiras e escravizadas . pelos conquistadores: 
.PM, 29. 

92. - Desde as civilizações mais antigas, a 
i.déa de paz é vitoriosa no espírito dos filósofos e 
dos profetas : PM, 30-31. 

93. - No cristianismo a idéa de paz póde ser 
~onsiderada um artigo de moral pratica e um ver
dadeiro programa. Isaías anunciou a paz univer
sal : PM, 31. 

94. - A idéa de paz, na Gr~cia . Exame da 
opini ão que atribúe ao povo grego a divinização 
da força . Razão politica dessa tendencia. A obra 
-dos pensadores contra o militarismo. Aristóteles, 
Aristófanes, Esquilo e Epicuro, a favor da paz. 
A paz e o pensamento dos cínicos e dos estoicos : 
PM, 31 a 37. 

95. - Roma e a idéa de paz. Fundada nessa 
idéa estava a necessidade de uma ordem interna
cional, para que a expansão territorial se reali
zasse . . O Imperio como expressão politica do ideal 
ele unidade do genero humano. Terencio, Antoni~ 

no, Marco-Aurelio, Vespasiano, Cicero e Cons
tantino, advogados da paz: PM, 37 a 41. 

96. - A icléa ele paz na Idade Média. A am
bição de imperio e a necessidade da ordem mun
dial. Ação elos pontífices, dos imperadores e dos 
jurisconsultos. Dánte e o seu livro De JJ1 onar
chia: PM, 41 a 45. 

97. - O Renascimento e a paz. Jean de Vives, 
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Sully, Emerich Crucé, Grotius, Ernest d~ Hess
Rheinfels, William Penn, Abade de Saint-Pierre, 
na defesa dessa idéa: PM, 46 a 48. 

98. - Kant, Bentham e Stuart Mill e a idéa 
da paz : PM, 48 a 50. 

99. - A idéa ela paz em Napoleão, Alexandre 
I e Napoleão III: PM, 50 a 51. 

100. - A Russ:a ~ as Conf.erencias de Haya. 
A política pacifista no Brasil: PM, 51 a 53 . 

101. - Nas sociedades nacionais, desde as 
tribus selvagens até ás nações mais adiantadas, 
tudo está organizado no sentido de garantir a se
gurança pessoal, com um profundo sentimento d~ 
respeito e de proteção á viela: PM, 69. 

102. - No interior de cada paiz, os homens 
só lutam pela ambição de outros homens. O qu~ 
constitúe ·o interesse privado aconselha sempre a 
acomodação, e, ás vezes, o sacrifício: PM, 69; 
88-89. 

103. - Se o · hom=m tivesse um instinto de 
luta física, seria incompreensível que, atra véz de 
tantos s.éculos, ás esmagadoras maiorias que cons
tituem a base da piramide social não se houves
sem deparado m~ios de apoderarem-se dos instru
mentos ele luta para aniquilar as minorias domi
nantes : PM, 69, 78. [v. Guerra, 31 e 47; Eco
nomia em geral, 15]. 

104. - [v. n." 127]. - As revoluções pro
vam que a ambição de supremacia póde mais do 
que o el~sejo da posse : PM, 70, 88-89. 
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105. - [v. n.0 82]. - A paz universal é um 
ideal; isso basta para acordar a desconfiança dos 
que se dizem homens praticas. Para essa gente, 
que tem, aliaz, por hábito o ideal religioso, como, 
por habito, rep~le outros ideais, o ideal é sinónimo 
de sonho: PM, 91; ON, 201; AP. [v. Critica do 
C onheci1nento1 67; R eligião) 8; Guerra) 49]. 

106. - Confunde-se a idéa de paz universal 
com a de fraternidade humana: PM, 91, 96; ON, 
201, 206 ; AP. 

107. - Pondo d.e lado a discussão do que seja 
ideal, fácil é concluir, entretanto, que nada tem ele 
vêr com ele o problema da paz. Para a política con
temporanea, a paz é o mesmo velho problema do 
equilibrio europeu generalizado a todo o globo: 
PM, 95-96; ON, 201. 

108. - A paz e a guerra são fátos internacio
nais; ~ as nações, pessôas jurídicas envolvidas 
nessa ordem de relações, são unidades que se dis
tinguem nitidamente nas cartas geograficas. 
Desta posição do problema resultam uns tantos 
equívocos. Ao passo qu~ os filósofos .encaram a 
humanidade como uma unidade teorica, os juris
tas, políticos e homens praticas só vêm paizes, 
soberanias e povos separados, face a face, como 
legiões, senão hostis, pelo m~nos independentes : 
PM, 113. 

109. - Esta maneira concreta, quasi grafica, 
ele encarar os dois fenómenos da paz e da guerra) 
obedece á direção impr~ssa pela tradição e pela 



AS IDÉAS DE ALBERTO TORRES 101 

Historia ao nosso modo de vêr: PM, 113. [v. 
C1'itica do Conhecimento, 1]. 

110. - As nações primitivas eram sobretudo 
povos, isto é, coleções de indivíduos. Tudo era 
local e tribal, desde os deuses até ás idéas praticas: 
PM, 113-114. [v. Sociedade e individuo, 20; Pa
tria e Nação, 38]. 

111. - Mais tarde, com o desenvolvimento 
elas nações, creceu o alcance da nossa v.ista; mas, 
ainda assim, não ganhou essa amplidão total que 
permite envolver na mesma luz todo o horizonte 
global do planeta e da especie, nem essa penetra
ção analítica que faculta atravessar as concepções 
cristalizadas no nosso espírito, para atender ás 
realidades e descrever os traços definidos pela in
fluencia dos novos fatores da evolução: PM, 114. 
[v. Critica do Conhecimento, 136 e 150]. 

112. - A humanidade dos filósofos e dos fi
lantropos era uma humanidade ideal; as nações 
para os espíritos praticos, eram, por outro lado, 
realidades de tradição e de convenção: PM, 114. 
[v. S ociedade e individuo, 20]. 

113. - [v. ns. 43 e 71]. - Os primeiros 
acreditavam-se adiantados, porque tinham o po
clér ele representar no espírito a imagem do estado 
futuro, em que a humanidade seria uma sociedade 
unica, num só todo. Mas se essa imagem dos 
ideali stas confirma a verdade de que o nosso espí
rito possúe um poder de representação logica do 
futuro, o fá to é que eles eram . vitimas de uma 
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ilusão, querendo realizar a paz numa humanidade 
que não tinha existencia, porque ainda não se co
nhecia a si mesma. Não conhecer-se é não existir: 
PM, 114. [v. C1'itica do Conhecim ento) 45; Polí-
tica e Gove'Yn0

1 
7] . . 

114. - Por sua vez os chamados espíritos 
praticos não eram senão espíritos limitados ou 
medrosos; faltavam-lhes o senso de generalidade 
e de desenvolvimento, para compreenderem as 
verdades que não são de tradição, e o senso da 
ação e da vontade, para acompanharem a marcha 
das verdades descobertas: PM, 124. 

115. - Se a verdade não estava nem com uns 
nem com outros, a logica elo senso comum man
tinha o debate entre os dois pontos ele vista. E' um 
def.eito elo nosso raciocínio tomar a afirmação e a 
negação como radicalmente opostas. Cousa algu
ma na viela possúe essa fórma niticla ele um con
traste absoluto : PM, 114-115. [v. Critica do 
C oonheciwwnto) 44] . 

116. - Ctêr na eternidade da guerra, ou crêr 
na fatalidade ela paz não era mais do que seguir, 
a respeito de uma questão ideal, um dos clous pon
tos de vista: o ponto de vista empírico, que se 
dizia pratico e o ponto ele vista filosófico, que se 
reputava moral: PM, 115. 

117. - [v. ns . 23, 78 e 90]. - A universali
zação das idéas começa a formar um órgão mun
dial de pensamento, - órgão que se poderia deno
minar o cerebro humano: PM, 123-124; AE ; 
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BG; BI; CS. [v. Politica e Governo) 117; Patria 
e Nação) 65; Crit1:ca do Conhecimento) 140]. 

118. - [v. 11.
0 163]. - O imperio inglez 

seria o ideal de organização pacifica da humani
dade; a sua existencia é, aliaz, a prova ela possi
bilidade dessa icléa, com a diferença em que a hu
manidade só se compreende como uma democra
cia de nações soberanas: PM, 132; ON, 202. [v. 
P o !dica N aciona!) 141 ] . 

119. - [v. ns. 53 e 152]. - E' necessario 
fundar a paz sobre o equilibrio dos individuas, e 
não esperá-la elo equilibrio instavel e desigual das 
nações: PM, 145; BG. [v. Economia em geral) 
2; PoHtica Nacional) 131]. 

120. - Para a maior parte dos habitantes de 
um paiz moderno, os problemas militares são as
suntos quasi alheios, e sempre antipaticos, ás pre
ocupações da vida; deles essa gente só têm noticia 
pelos jornais ou pelos letrados, amigos destas 
questões, porque as supõem superiores ao alcance 
elas intelig.encias comuns: PM, 157; BF. 

121. - A tése da superioridade de certos 
povos destróe-se facilmente com a preclominancia 
elo objetivo comercial nas relações deles com os 
povos mais jovens, ou mais atrazados. De fáto, o 
comercio não é um agente ele moralização, confor
me se deduz da historia colonial. A sua finalidade 
normal consisüria em operár a troca de substan
cias necessarias á vida; mas assim como se vende 
o vestuario, tambem se vende o opio. Tudo isso é 
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comercio : PM, 180; CI. [v. Economia em, geral, 
7; Organização constitucional, 74; Guerra, 74]. 

122. - [v. ns. 78 e 147]. - A politica inter
nacional, com os seus imperfeitos instrumentos de 
relações diplomatic.as, é impotente para conter e 
encaminhar as novas correntes de vida: PM, 188. 
[v. E7)olução historica e progresso e111 geral, 44] . 

123. - [v. ns. 33 e 78]. - Na sociedade 
contemporanea a ext <::nsão e o caráter teorico do 
ensino e o desenvolvimento dos meios de explora
ção industrial e de comercio multiplicaram de tal 
modo as ambições e de tal modo se desequilibra
ram os fatores economicos, que a luta entre essas 
multidões desvairadas pela ansia de enriquecimen
to rápido ameaça tomar um aspécto de gravidade 
desconhecida na Historia: PM, 188. [vi Questão 
social, 23 e 37]. 

124: - Nem a dissolução do Imperio Romano, 
nem as ruínas da Europa até o fim do século 
XVIII dão idéa dos resultados da civilização de 
hoje, conduzida pela ambição dos candidatos a 
miliardarios, ou pelos sonhos mais modestos da 
grande móle de indivíduos que parasitam os ne
gocias: PM, 188. 

125. - [v. ns. 33, 78, 123]. - A idade das 
grandes manufaturas, das industrias colossais, 
elos açambarcamentos, matando o valor e a capa
cidade do individuo na maré montante da medio
cridade, e escravizando os povos aos reis das fi
nanças, e ao regime dos privilegias, acabará na 
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absorção da vida social pela cabala dos audacio
sos, no Baixo-Imperio da avidez, ou na revolução 
universal: PM, 188-189. [v. Questão social, 23 
e 43]. 

126. - Para que a solução d~sse problema 
\enha a ter exito eficaz, s.enclo certo que a solução 
está necessariamente na supremacia elo trabalho e 
na çlireção elo p~nsamento, é preciso que s.e torne 
o programa ele uma política: PM, 190. [v. Cri
tica do Conhecimento, 33, 71 a 74 e 182; Política 
e GovernoJ 39; Economia em geral, 38; Política 
Nacional, 144]. 

127. - [v. n. 0 104]. - Esse programa fará 
substituir a ambição pela vontade de eficiencia e 
o cl~sejo de bem-estar fundado na fortuna pela 
certeza elo bem-estar fundado na segurança elas 
pessôas e no exito elas capacidades: PM, 190 [v. 
Questão socialJ 28, 35 e 39; 1\1 oral, 26]. 

128. - Doutrina ele Monroe; situação ela polí
tica mLmclial, ao tempo em que foi lançada a m~n
sagem do presidente norte-americano: PM, 193 
a 195. 

129. - Doutrina de Monroe; prioridade ela 
sua enunciação pela Inglaterra, e razõ~s que in
fluíram no animo ele Canning: PM, 195 a 197. 

130. - Doutrina de Monroe; sua correlação 
com o pensamento liberal das instituições políticas 
inglezas e norte-americana~: PM, 196. 

131. - Doutrina cl~ Monroe; a mensagem do 
presidente norte-americano continha duas afirma-
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paz; mas, prometendo concorrer para garantir 
ordem interna dessas nações, trazia em seu bojo 
perigo que esse concurso naturalm~nte encene: 
PM, 200-201; AQ. 

137. - Doutrina de Monroe; a formula c 
Monroe era a afirmação espontanea da igualdac 
das nações deste continent~; a de Roosevelt cor 
tinha o reconhecimento expresso de uma hegemc 
nia dos Estados Unidos: PM, 201; AQ. 

138. - Doutrina de Monroe; a formula c· 
Roosev~lt era, afinal, uma retrograclação, tradt 
zida praticamente na atitude dos delegados nort< 
americanos á Conferencia de Haya, contra 
igualdade jurielica elos Estados: PM, 201-202. 

139. - [v. ns. 85, 169 e 170]. - Doutrin 
de Monroe; hoje, porém, a política nort~-amer 
cana tomou outro rumo, e a doutrina foi absorv 
da na doutrina da paz: PM, 202-203, 208. 

140. - Doutrina ele Monroe; deve-se reconht 
cer aos Estados Unidos uma certa faculdade c1 
repr::sentar, perante as outras potencias, as naçõe 
americanas, mas sem nenhuma declaração ele ele 
penclencias destas: PM, 202-203; PN, 34. [' 
hnperi:alisJno) 7; Política inte·rnacional brasile i 
ra.) 7]. 

141. - Doutrina ele l\!Ionroe; essa faculclad 
não póde, entretanto, ser conferida em nome d 
uma doutrina obsoieta, que só poderia ter aplica 
ção em caso d:: guerra ou por ocasião de algum 
conquista: PM, 203. 



AS IDÉAS DE ALBERTO TORRES 107 

ções diferentes : uma, opunha á intervenção euro-
péa o principio ela soberania das novas nacionali
dades; a outra, mais expressiva, opunha ao direito 
de ocupação o principio ela integridade, não dos
territorios nacionais, mas do territorio america
no : PM, 198-199. 

1.32. - Doutrina de Monroe; para os contem
nr:n:m.iens rlP 1\!TnnrnP. ;:J Amerir;:J ~r;:J_ 11 m;:J_ en t.i rlarl~ 

Devido a um engano de paginação, 

a pagina 107 deste volume corresponde 

á pagina 106 e vice-versa. 

pnne1p10 de polltlca amencana: .t'lVl, 1~~. 

-135. - Doutrina de Monroe; as duas conse
quencias mais notaveis dessa declaração foram a 
doutrina Drago e a ampliação de Roosevelt, na 
mensagem presidencial de 1905: PM, 199 a 
200 ; AO. 

136. - Doutrina de Mon1-oe; pela ampliação 
de Roosevelt, a doutrina assegura ás demais na
ções americanas apoio pratico na conservação da 
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paz; mas, prometendo concorrer para garantir 
ordem interna dessas nações, trazia em seu bojo 
perigo que esse concurso naturalm~nte encerr<: 
PM, 200-201; AQ. 

137. - Doutrina de Monroe; a formula c 
Monroe era a afirmação espontanea da igualclac 
das nações deste continent~; a de Roosevelt cor 
tinha o reconhecimento expresso de uma he!tt>mr -

-::_',.- ··· ·· 
' .. .. ~ ·. -} . 

'-'-"'""-"' ...... a:ua;,, !Hd:::i ::;eru nennun1a declaração de df 
pendencias destas: PM, 202-203 ; PN, 34. [' 
hnper-ialismo) 7; Politica internacional bras1:le1 
ra) 7]. 

141. - Doutrina de Monroe; essa faculdad 
não póde, entretanto, ser conferida em nome d 
uma doutrina obsoleta, que só poderia ter aplica 
ção em caso de guerra ou por ocasião de algum 
conquista: PM, 203. 
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ções diferentes: uma, opunha á intervenção euro-
péa o principio da soberania das novas nacionali
dades; a outra, mais expressiva, opunha ao dir~ito 
ele ocupação o principio da integridade, não dos 
territorios nacionais, mas elo territorio america
no: PM, 198-199. 

1.32. - Doutrina de Monroe; para os contem
poraneos ele Monroe, a America ~ra uma entidade 
politica, em que se continham algumas soberanias 
e um territorio ao abrigo das ambições européas :. 
PM, 199. 

133. - Doutrina de Monroe; essa doutrina 
não era um programa nem um compromisso ele 
defesa ; era uma simples declaração, com a elasti
cidade bastante para permitir aos Estados Unidos 
a atividade politica necessaria ·ao seu desenvolvi
mento e ao incremento ela sua influencia: PMl 
199. 

134. - Doutrina de Monroe; essa declaração 
não sugeriu cousa alguma que já não fôsse mate
ria ele direito internacional, nem era mesmo um 
principio ele política americana: PM, 199. 

·135. - Doutrina d~ Monrcie; as duas conse
quencias mais notaveis dessa declaração foram a 
doutrina Drago e a ampliação ele Roosevelt,· na. 
mensagem presidencial de 1905: PM, 199 a 
200; AO. 

136. - Doutrina de Monroe; pela ampliação 
ele Roosevelt, a doutrina assegura ás demais na
ções americanas apoio pratico na conservação da. 
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142. - As nações americanas só têm a temer 
os perigos que crearam por suas proprias mãos, 
ou que lhes venham das crises sociais mundiais: 
PM, 203-204. 

143. - Essas nações não têm, outrosim, mo
tivo algum para serem mais amigos dos Estados 
Unidos do que da Europa. Quanto á corrupção 
da d~mocracia, quanto aos abusos do capitalismo 
e quanto á expansão economica, os Estados Uni
dos não as ameaçam mep.os do que as potencias 
européas: PM, 204-205. 

144. - E' necessario, pois, banir do nosso es
pírito a idéa de uma solidariedade americana, em 
oposição á Europa: PM, 205, 207; AQ; AS. 

145. - A d~speito dos graves problemas da 
política interna, agravados pela questão s-ocial, as 
na;;ões européas se reconstituem, de acôrelo com 
as necessidades de hoje: PM, 206. [v. Questão 
social, 29; Politica e Governo, 99]. 

146. - Transportado para o sólo americano, 
o pensamento europeu premuniu-nos contra as 
rudezas elas lutas de religião e das lutas da tradi
ção politica; o espírito ele raça apagou-se na con-
correncia entr~ indivíduos; e se a questão social 
aparece aqui é em virtude ela concentração de 
massas proletarias, graças á politica do protecio
nismo industrial: PM, 206-207. [v. Questão so
cial, 30]. 

147. - Alguns povos americanos, por vanos 
motivos, se deixaram levar do espírito ele imita-
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ção das rivalidades e das intrigas da diplomacia 
européa. Daí essa atmosfera de inimizades, agi
tada pela leviandade do patriotismo declarnatorio 
com o aplauso dos espectadores ociosos das lutas 
politicas: PM, 207. 

148. - A conciencia dos nossos verdadeiros 
interesses e dos nossos destinos começa, entretan
to, a mostrar-se. Compreendemos a necessidade 
de consolidar a ordem. Somos o laboratorio em 
que se prepara urna nova humanidade: PM, 207. 
[v. Politica Nacional, 42; Nacionalidade brasilei
ra, 11 e 12]. 

149. - Somos os americanos, em relação á 
Europa, o fruto das suas idéas e o terreno de so
lução de um grande numero das suas dificulda
des: PM, 207. [v. Politica internacional brasi
leira, 21] . 

150. - [v. n.0 155]. - Ha, decerto, urna po
lítica americana, mas esta politica consiste em 
realizar a democracia real, pela liberdade politica, 
fundada na paz: PM, 207-208. [v. Politica e Go
verno, 119; Guerra, 96; Questão social, 35]. 

151. - [v. ns. 23, 76, 90 e 117]. -Para as
segurar a paz é indispensavel a creação, ao lado 
da Côrte Internacional de Justiça, de um corpo 
de caráter politico, especie de anfictionia mundial, 
encarregada de vigiar os acontecimentos da poli
tica dos povos, para lhes prevenir os conflitos, 
submetendo-os a todos os meios possiveis de -solu
ção amigavel: PM, 210. [v. Gue1-ra, 75 e 76]. 
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152. - [v. ns. 66, 74, 90, 117). - Além da 
Côrte Internacional e de um corpo politico incum
bido de prev~nir os litigiosa é evidente a neecssi-
dade de um centro mundial de estudos dos proble
mas humanos: Pl\,1, 211 -212. 

153. - Os povos conquistadores têm a idéa 
de moralizar. A posição de superioridade inspira 
atitudes cateclraticas. Não houve horda d~ hunos, 
ou ele mongóes, que se não clésse como povo eleito 
de Deus. A moral, tanto quanto a civilização, 
ocasionam, por veezs, bôas flamulas de guerra: 
PM, 137-1388. [Religiões} 17]. 

154. - [v. n. 0 90). - O advento da paz 
póde resultar ele um impulso adventicio, ou de 
uma politica artificiosa. No primeiro caso, me
diante um desses acéssos misticos, que atacam, 
por vezes, a sociedade. No s~gunclo, por um des
ses acôrclos jurídicos, fundados em combinações 
diplomaticas. Numa e noutra hipótese, o mundo 
perderá a oportunidade, que se lhe ~stá mostran
do, ele inicar a solução racional dos seus proble
mas: ON, 206 a 207. 

155. - [v. ns. 150 e 160). - Em nossa épo
ca o grande problema em litigio é o Conflito do 
Imperialismo com a Democracia, exprimindo ~sta 
palavra o regime de organização ela sociedade 
livre: FV, 36, 38. [v. Política 1>nternacional bra
sileira} 19; Pohtica e Governo} 119; Guerra} 96 
e 108). 

156. - [v. n. 0 60]. - A sorte do mundo está 
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em pleito entre os imperialismos, o 
espiritual e o arg·entario: AL; CB. 
gião) 44]. 

111 

militar, o 
[v. Reli-

157. - O exito da paz un i\·crsa l não consiste 
auenas num tratado exor~sso de desarmamento e 

r • . 

de arbitragem geral, senão tambem no adiamento 
constante, na protelação, na atemtação elos con
fli tos : AP. 

158. - O pan-latínisnw t~ria muito mais 
razão ele ser que o pàn-americanismo: AQ. [v. 
Politica internacional brasile-ira) 6 e 8] . 

159. - Doutrina de Monroe; a distinção .esta
belecida pelo governo norte-americano entre o 
pan-amencamsmo e a doutrina cl~ l\!Ionroe fez 
desta um instrumento ele absorção continental: 
AQ;AS;AV; CI. 

160. - Doutrina de Monroe; na opinião elos 
tratadistas norte-americanos de direito interna
cional, a doutrina de Monroe estab~lece um direito 
de suz.erania política: AQ. 

161. - Wilson em face do imperialismo norte
americano. O exame da sua atitude, na resistencia 
á icléa ele int~rvir no Mexico) na reforma do pes
soal diplomatico e na questão religiosa: AS; A V. 

162. - [v. ns. 150 e 155]. - Gidclings pro
põe-se a reconciliar a Democracia com o Imperia
lismo, - obra que, a seu vêr, compete a inglezes 
e norte-americanos: AV. 

163. - [v. n. 0 118]. - O imperio inglez, 
fundado na unidade naval, na unidade bancaria e 
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na unidade industrial, tem de ser vencido, mais 
cedo ou mais tarde: A V. 

164. - Os povos obscuros não têm patrono 
nos grandes . centros de onde partem as correntes 
mais fortes e quasi avassaladoras da opinião mun
dial: BK. 

165. - Contra a tése segundo a qual, desde os 
desastres ele causa física, como as secas, até os 
méramente eventuais, como os naufragios, a paz· 
tem maiores horrores do que a guerra: BK. 

166. - Realmente, se nem tudo o ·que se passa 
durante a guerra tem por causa a guerra, muito 
pouco do que se passa durante a paz tem por causa 
a paz: BK. 

167. - Roosevelt chefia, nos Estados Unidos 
um forte partido imperialista: BK; CB. 

168. - Exame das possibilidades de um imp~

rio anglo-saxonio: BI; BK. 
169. - Aproveitando a guerra européa, o 

Estados Unidos tratam de estender o seu domínio 
economico sobre as nações sul-americanas : BL; 
CB. [v. Polúica internacional brasileira> 1, 7 e 
34]. 

170. - · [v. n. 0 139]. - Os Estados Unidos, 
com flagrante infidelidade ás tradições da sua po
lítica, abraçaram todas as tendencias do imperia
lismo contemporaneo: CB. 

171. - Solidarios com a Inglaterra, incorrem, 
com ela, na gravíssima responsabilidade de have
rem mostrado a incapacidade da raça anglo-saxo
nia para . tolerar e aceitar a concorrencia: CB. 



CAPITULO v 
GUERRA 

1. - A fas e historica da guerra, como fenô
meno natural da evolução humana, está termina
da : VP, XVII; PM, 5, 48, 62, 128-129; ON, 201 
a 203. [v. 111il-itaris11W, 22]. 

2. - [v. n. 0 72]. - Os povos mais belicosos 
temem as suas proprias impulsões guerreiras : VP, 
3, 10 e nota. [v. J1filitarÜ11w, 4]. 

3. - Nenhum governo tem, hoje, a força de 
conduzir um povo a uma guerra de conquista: VP, 
4 ; PM, 121 a 123; ON, 205. 

4. - A guerra não é senão a questão social, 
evolvendo através dos séculos: VP, 5-6, 11 a 18, 
28, 90 a 96; PM, 189. 

5. - [v. n. 0 33]. - E' ao instinto de conser
vação que se elevem as lutas, porque a razão foi 
incapaz ele achar o ponto de convergencia elos in
teresses opostos: VP, 6. [v. Politica Mundial, 12]. 

6. - Hoje, porém, a razão precisa conter o 
instinto, assentando que o equilíbrio dos interesses 
divergentes se obtém pela supremacia do justo 
sobre as pretenções da força: VP, 6-7, 68. [v. 
Politica 1V! undial, 51; Evolução historica e pro
gresso em geral, 42]. 

7. - Explicação da guerra do Transwaal ; 
VP , 8 e nota; PM, 121. 
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8. Explicação da guerra do Japão contra a 
China e contra a Russia: VP, 9, nota; PM, 121. 

9. - · Explicação ela gu~rra elos Estados-Unidos 
-contra a Espanha: VP, 9, nota a 10; PM, 121. 

10. - [v. n. 0 75]. - Como se eleve entender 
a causa) na determinação elo fenómeno ela guerra: 
VP, 10 nota 2 a 11; PM, 116 a 118, 209-210; ON, 
203; FV, 15 a 16; AP; AR; BF. 

11. - [v. ns. 73 e 78]. - Contra a tése de 
serem os int~resses economicos causas ele guerras: 
VP, 11 e nota a 18, 32 a 35; PM, 5, 15, 130; 
AP. 

12. - De fáto, são apenas fontes ele rivalida
des internacionais: VP, 11. [v. Economia em 
geral , 2]. 

13. - Da antiguidade até á Idade-Média eram 
causa virulenta ele conflitos, dada a fórma comu
nari a das antigas civilizações, ao passo que as de 
·hoje são civilizações individualistas: VP, 12 a 13, 
91 a 93. [v. PoZ.itica JVhmdial) 52]. 

14.- [v. n. 0 73].- As guerras tambem são 
ligadas aos fátos economicos no que toca á riva
lidade entre paizes produtores elas mesmas mer
cadorias: VP, 15 a 18. 

15. - A não s~r que a guerra .efetúe a con
quista ele territorios extensos ou a ele extraordi
narias indenizações capazes cl~ aniquilar o adver
sario, nenhuma inclustria nacion<J.l salvar-se-á com 

.ela: VP, 31 e nota. 
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16. - A guerra é ap~nas um habito mental, 
adquirido pela tradição: VP, 59-60; PM, 2, 4-5. 

17. - [v. 11.
0 1]. - Contra a idéa de que a 

guerra é uma lei ele evolução humana: VP, 59-60; 
Pl\1, 1-2, 4-5, 55 a 59; 62, 75-76. (v. Politica Mun
dial, 81]. 

18. - [v. n. 0 50]. - A guerra está no inte
resse ele certos politicos, ligados á politica ela 
guerra: VP, 60 a 62, 91. [v. Politica 1V!undial, 22]. 

19. - A gu~rra é sempre uma fonte ele novos 
conflitos: VP, 82. 

20. - O direito e a politica ele guerra c1·earam. 
uma amalgama ele fátos, que precisam ele ser estu
dados, porque só lhes dando remeclio é que s~ 
poderá acabar com a guerra: VP, 63. [v. Política 
M111 zdiat, 1 J. 

21. - [v. n. 0 68]. - A guerra é, ainda hoje, 
bandeira de uma escola politica que a tem como 
f áLor ele sel ~ções sociais, na luta elo mundo civi
lizado contra as multidões barbaras: VP, 87 a 90. 
[v. lmjJerialismo, 1; Política li11Jmdial, 35]. 

22. - Razões contra esse modo de vêr os fátos 
da politica internacional: VP, 90 a 99. 

23. - Não ha fundamento para temer o pe
r igo amarelo. O progresso incorporou o Japão á 
civi lização ocidental, ~ os demais povos asiaticos, 
ainda retardados, quando puderem constituir po
tehcias militares, serão tambem centros ele cultu
ra, formados pelas nações colonizadoras européas 
e americanas: VP, 96 a 99. 
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24. Se, de fáto, os povos barbaros tentassem 
arrancar aos brancos os seus dominios atuais, 
assistiríamos a uma luta sem precedentes na His
toria: VP, 100-101. 

25. -- Separados pela raça, - dizem os impe
rialistas -, esses povos estão condenados a com
baterem-se. Cabe, pois, ao civilizado do ocidente 
defender a obra da civilização, domesticando os 
outros: VP, 101-102; PM, XV-XVI. 

26. - Essa teoria vai até ás suas ultimas con
sequencias: a expropriação elos territorios habi
tados por esses povos incapazes: VP, 102; FV, 
16 a 17. 

27. - Ora, essa luta só poderá produzir-se 
quando os povos atrazados houverem atingido ao 
gráo de desenvolvimento ou alcançado força bas
tante para se precipitarem sobre o ocidente. Esse 
desenvolvimento, ou essa força quem os leva a 
esses povos é o homem civilizado. Por que, então, 
os homens do ocidente não poderão transmitir
lhes tambem o tesouro das suas virtudes? VP, 
102-103, 109-110. 

28. - Esses povos, doceis, por força do seden
tarismo, transformar-se-iam em leões; os ociden
tais, habituados á educação militar, perderiam. 
e_ntretanto, o seu vigor defensivo: VP, 103-104. 

29. - Africanos e asiaticos recomendam-se 
pela sua submissão; são almas plasticas, de edu
cação fácil. Cumpre, pois, ao ocidente o trabalho 
de assimilação, pela solidariedade. Para essa obra 
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os exercitas são inúteis. E' obra de policia, e, so
bretudo, de ação moral: VP, 104-105. [v. Impe
rial1·s11JlO, 3; Política Mundial, 44 e 45]. 

30. - A ocupação militar é irritante. Haja 
vista o contraste, na colonização sul-americana, 
entre o método dos jesuitas e o sistema agressivo 
dos colonos, para com os selvagens: VP, 105. 

31. - [v. ns. 5, 47 e 60]. - Contra a afirma
ção da existencia de um instinto combativo na 
natureza humana: PM, XIII-XIV, 1-2, 57 a .59, 
66 a 68, 80, 83; ON, 115 a 117, 231-232. [v. Polí
tica l'vlundial, 103; l'vlilitarismo, 22]. 

32. - [v. n. 0 62] . - Se esse impulso fôsse 
realmente inato, estaria já hoje sufocado pelas 
fo rças da hereditariedade e da educação, e não seria 
licito invocá-lo, como pretexto, num caso, CO!pO o 
ele guerra, em que ele menos age sobre os que 
combatem : os soldados. Com efeito, o soldado é o 
nltimo dos interessados a sentir o impulso e a 
paixão da luta: PM, XIV. 

33. - [v. n.0 S]. - A observação exercida 
sobre a vida dos selvagens tambem desmente a 
existencia desse instinto; o selvagem é tanto menos 
belicoso quanto mais rustico: PM, XIV, 1-2, 29-
30, 84 a 88. [v. Ed11cação historica e progresso 
em geral, 28]. 

34. - A explicação das origens das guerras 
pela luta do homem contra a natureza, na pesquiza 
da nutrição ou pelos impulsos do instinto sexual, 
é demais antropocentrica. Os f atores mesologicos 



118 ALCIDES GENTIL 

de seleção exerciam provav~lmente uma compen
sação quasi mecanica entre as necessidades e a sua 
satisfação: PM, XV, 61, 154. [v. Evol11ção histo
rica e P1'ogresso em geral, 20]. 

35. - As d~mais explicações vêm ele exemplos 
tomados sobre a observação elos animais clomesticos 
e elo homem; ora, na sociedade, como na criação, 
age um elemento ele artificio e ele arbítrio, que 
basta para desfigurar toda a naturaliclacl~ e toda 
a logica nas relações ele ser a ser e elo ser com 
o meio: PlVI, XV. [v. Evolução histo-n:ca e pro
gresso em geral, 15]. 

36. - [v. n. 0 79]. - A ciencia atribúe aos 
fenóm~nos geograficos influencia decisiva na 
evolução primitiva da especie; de sorte que a 
origem elas guerras tem ele ser procurada num 
estado já avançado elo cles envolvim~nto humano: 
PM, XV, 67, 76; FV, 15 a 16. 

37. - [v. ns. 54, 63 a 66, 95]. - Razões de 
ordem antropologica, historica e psicologica con
vencem ele que, nacicla por ocasião de acidentes 
naturais e de migraçõ~s, a guerra passou a ter, com 
as primeiras organizações sociais, natureza essen
cialmente política: PM, XV, 2, 68-69, 82-83, 87, 
88-89, 115 e 116, 130 e 131; ON, 203; FV, 15 a 
16; AZ; BG; CS. [v. Evolução historica e pro
gresso e·m geml, 16] . 

38. - O inter~sse político, latente nas socieda
des, exerce função sugestiva sobre as idéas em 
curso nos diferentes paizes: PM, XV, 135, 140 a 
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141; PN, 45 a 47. [v. Critica do Conheci1nento, 
91; Raças) 17]. 

39. - A I-listaria não é mais do que uma su
cessão cl~ lutas, dado o fáto de a nossa razão e a 
nossa vontade não terem exercido vigilancia ne
nhuma sobre o progresso social. Mas a luta vem 
a ser apenas uma das fórmas da atividade; não é 
o seu fim, nem o seu mov~l: PM, 1, 56 a 59. [v. 
E volução Ju"ston:ca e p1'ogresso e1n geral) 8; Critica 
do Conhecimento ) 41]. 

40. - [v. n. 0 50]. Observemos que nas 
sociedades organizadas os governos conseguiram 
acabar com o du~lo e com a guerra privada: PM, 
2, 69, 87-88; ON, 201. 

41 . - E' ele vêr, por outro lado, que na viela 
interna dos povos a luta física só se exerce contra 
a autoridade dos chefes incumbidos de mantê-la 
com os outros povos: é a revolução : PM, 3. 

42. - A idéa da guerra persiste porque a po
lítica, na vida das naçõ~s, é hoje uma fórma roti
neira da atividade humana, em atrazo de muitos 
séculos sobre a civilização: PM, 3, 64, 130-131. 
[v. Polif'ica e Governo) 42]. 

43. - De fáto, a moral, a justiça, a concien
cia, o bom senso são, nas relações de povo a povo, 
e de governant~s e governados, principias vagos, .. 
dissimulando, sob a aparencia de bem público, inte
resses de classes e de grupos sociais: PM, 3, FV, 
16 a 17. [v. Di1,eito, 15; Moral, 31 e 32]. 

44. - A despeito de Malthus, a humanidade 
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não precisa e não precisará bater-se, para se ali
mentar: PM, 3-4, 68 e nota. 

45. - A patria guerreira mantém na alma dos 
povos, um problema, que eles não podem resolver 
com a propria razão; não é, pois, a patria do seu 
coraÇão e da sua inteligencia: PM, 7. 

46. - A guerra é uma das fôrmas mais arti
ficiais dos nossos habitos. Resultado da concepção 
teatral da vida, é uma aberração do nosso espirito 
como o animismo, o totem, ou o tabú: PM, 8. 

47. - (v. ns. 1 e 31]. - Diz-se que a guerra 
é eterna, crendo-se num instinto combativo da 
natureza humana; mas os verdadeiros r,epresen
tantes da natureza humana são essas multidões 
esmagadas pelas aristocracias, que se armaram, 
graças ao acaso e á astucia, de poderosos instru
mentos de guerra : PM, 8. (v. Economia ern geral, 
15; Politica Mundial, 103]. 

48. - [v. n. 63]. - E visto como, nessa 
sucessão de poemas e de romances sofridos, a razão 
não tinha voz, tambem não havia logar, para os 
problemas da vida, que o homem não aprendeu a 
formular. Daí as crises, com os seus aspéctos mais 
violentos. Os sistemas encarregaram-se, mais 
tarde, de legalizar essa concepção teatral da vida: 
Pl\1, 9. [v. 1\1 oral, 2; Evolução lúst01'ica e pro
gresso em geral, 45]. 

49. - E' tão positiva a incompatibilidade entre 
os sistemas · e os fá tos, que os velhos sistem2.s 11ão 
são mais praticas que os novos. Onâe a politica 
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buscou transformar em fátos téses de doutrina, 
fez ideologia retrograda ou ideologia utopica. Por 
isso a paz tomou a posição de um ideal, de uma 
abstração ou de um sonho: PM, 9. (v. Critica do 
Conhecimento) 70 e 214; Política Mundial) 105; 
P ol-ítica N aciona!) 110 e 166]. 

50. - [v. n. 0 18]. -Aumentando os meios de 
fazer a guerra, os governos mantêm a unica força 
em que repousa a filosofia e a política de guerra: 
P M, 63-64; ON, 202 a 203. [v. Política Mundial) 
22]. 

51 - Contra a icléa de que a luta pelas armas 
assegura a seleção nacional; pois, ao contrario, 
aumentará a confusão elos elementos etnicos e 
nacionais, que é hoje um :fenómeno resultante elas 
guerras ele outróra: PM, 65. 

52. - Sonha-se com o icléa ele conferir, pela 
guerra, a dominação do mundo a uma raça tida 
por superior. Mas a guerra destruiu, através ·do 
passado, exatamente os povos mais aptos á guerra: 
P M, 65-66, 78; BG. 

5.3. - A guerra é a vida e a morte postos em 
loteria: PM, 66. 

54. - [v. n. 0 37]. -A guerra não é um fáto 
moral; é um fá to social: PM; 67 a 69, 76 a 77; 
BG. 

55. - Que a · paixão da mulher tenha produ
zido, algumas vezes, lutas entre homens, compreen
de-se; daí, porém, não se conclúe que essa paixão 



122 ALCIDES GENTIL 

seja a causa do ~stado de paz armada e das possi
bilidades ele guerra: PM, 77 a 81. 

56. - Em alguns povos, como os Aztecas, a 
guerra tinha por fim capturar vitimas para os 
sacrifícios religiosos: PM, 84; ON, 205. [v. 
Religião, 4] . 

57. - Terá havido, provavelmente, guerra ele 
cupidez, na antiguidade, para roubar; mas ~ssa 

cupidez não era a causa habitual elos conflitos. como 
não é, entre os selvagens contemporaneos: PiA, 84. 

58. - [v. n.0 31].- Confundindo erradamente 
os selvagens ele hoj~ com o homem primitivo é 
que certos antropologistas at ribuem á natureza 

· hump.na um instinto combativo: PM, 84 a 86. 
59. - [v. ns. 37 e 40 J. - A prova ele que a 

guerra é uma creação ~minentemente política está 
não só em que nós já suprimimos o duelo e as 
guerras privadas, como tambem em qU:e i.emos 
obtido p~rfeitamente a regeneração elos clesce;t
dentes elos selvagens: PM, 87-88. 

60. - [v. n. 0 31]. - Tambem é óbvio que o 
espírito de rixa não tem ligação alguma com o 
espírito belicoso: PM, 88. 

61. - Da mesma fórma não têm ligação com 
a guerra as revoluções e as gu~rras civis : PM, 
88 e 89. 

62. - [v. n.0 32]. - As multidões ignoram as 
causas de guerra, como as ele política militar; 
marcham para os campos de batalha, como reba
nhos, a baterem-se contra indivíduos declarados 
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inimigos por decreto dos governos: PM, 95. [v. 
Patr1:a e Nação, 36]. 

63. - [v. n.0 48] . - A guerra foi, inicialmente,. 
um fáto impulsivo; e só entrou no quadro elo pen
samento político em virtude ela criação ele uma 
especie de sistema filosofico e jurídico, isto é, com 
o batismo dos fátos na agua lustrai de uma dou
trina : PM, 115. 

64. - Talhando-se essa capa ele legitimidade, 
guardou, entretanto, o seu caráter ele necessidade 
social. Emquanto o globo não era conhecido, a 
guerra assumia o cunho de uma fata lidade. N in
guém marcha no desconhecido sem esbarrar em 
obstáculos; e os oceanos e cadeias de montanhas 
não são obstáculos mais sérios elo que o conflito 
de interesses, sentimentos e icléas que se não com
preendem uns aos outros: PM, 116; BG. 

65. - Depois, a guerra achou novos pretextos. 
Questões clinasticas, questões religiosas, ambições 
de imperio, conflitos ele raças, tudo era bom para 
justif icar a declaração de guerra e a abertura das. 
hostilidades : PM, 116. 

66. - [v. ns. 72 e 79]. - A guerra é a mani-
festação elo estado historico em que o homem eles
conhecia o globo, e tinha que ferir batalhas para 
dominar esse desconhecido. Hoje, porém, o mundo 
está estudado por povos que se conhecem e que se 
mutuam relações de toda a Cl-clem: PM, 118 e 119 ;. 
ON, 75; BG. [v. Evolução h1:storica e prog1'esso
ent geml, 50 e 51]. 
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67. No mundo não subsiste nada do que se 
passou durante essa longa etapa ela evolução em 
que o espirito elo homem sofreu as clôres ela sua 
gestação para a vida ela conciencia. Nota-se o desejo 
geral ele tranquilidacle. A' icléa de crecimento por 
invasão sucéde a de crecimento por expansão: P M, 
119 a 120. 

68. - [v. n. o 21]. - As relações entre selva
gens e civilizados são hoje encaradas como um com
promisso entre o poder da força e o direito ela 
civilização: PM, 119, 134. 

69. - Mas se as causas desse longo passado 
desapareceram, traços delas ha que subsistem, 
tanto mais que as sociedades não se educam como 
as crianças, cujos passos são dirigidos ele modo que 
elas tenham, em cada mudança, a razão por que 
devem mudar. Por isso, o sentime~ts ~t~icoso e a 
doutrina ela necessidade e normalidade da guerra 
sobrevivem á civiliz. ,.ão que lhes deu origem e ás 
condições que as sustentaram: PM, 120. BG. [v. 
Política ll!Iundial) 81; Critica do Conhecimen to) 
47]. 

70. - [v. n. 0 2]. - De fáto, não só diminuiu 
o numero eLe guerras, como as guerras encontram 
hoje dificuldade para serem declaradas. Sinal é 
esse ela agonia de uma instituição que fez a sua 
época : PM, 121. [v. 111ilitarismo) 4]. 

71. - Não ha civilização nenhuma que seja 
fruto ela guerra. Todas as guerras, ao contrario, 
.exaurem as nações em beneficio elos guerreiros ~ 
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dos .politicos. E se as expedições militares levaram 
consigo., ás vezes, elementos de civilização e de 
cultura, esse progresso artificial não compensou 
as ruínas das civilizações destruídas pelas guerras : 
PM, 130-131. 

72. - [v. n. 0 66]. - O terror do desconhe
cido e o assombro do imprevisto conduziram o 
homem primitivo, por um lado ao sobrenatural, e, 
por outro ·lado, á guerra: PM, 154, 156; ON, 72, 
75. BG. [v. Evolução historica e progresso em 
geral, 50 e 51]. 

73. - [v. ns. 11 e 12]. -Os homens de nego
cio são partidarios da paz e se julgam ameaçados 
por qualquer perigo de guerra. Mas como a ação 
deles é contraria ao .equilíbrio das forças econo
micas e ao funcionamento harmonico ela sociedade, 
pela organização do trabalho, pelo desenvolvimento 
da produção e pela distribuição das causas que 
interessam a vida ,e a saúde dos povos, essa mesma 
ação se torna uma fonte continua de conflitos e 
uma eterna gestação de guerras. As lutas inter
nacionais contemporaneas passam-se err. torno 
dessas ambições: PM, 179, 118 a 190; PN, XVII
XVIII ; ON, 205. [v. hnperialismo, 6; Economia 
em geral, 43; Patria e Nação, 2]. 

74. - Sendo o comercio o propulsor da vida 
econorr.i.:.:a, os conflitos entre os seus fatores 
d.rtificiais produzem consequencias nefastas nas 
relações elas raças. entre si e das nacionalidades 
constituídas em face das nacionalidades jovens, 
ou r.etardaelas: PM, 179; PN, 96 a 97; AP; 
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AZ. [v. Economia em geml) 7; Econom1:a nacio
nal) 24; Pol-ítica J11Iundial 1 121; Polít-ica Nacional) 
130] . 

75. - [v. ns. 10 e 78 ]. - As guerras nunca 
se explicam pelo fáto imediato, que a;; precipita; 
esse fáto é um méro motivo ocasional, porquanto 
as guerras resultam sempre de longos processos 
ele elaboração : PM, 209-210; BF. 

76.- [v. ns. 23 e 151].- Sob o ponto de 
vista jurídico, esse fáto é a causa, que eleve ser 
apreciada. Isso mostra a impossibilidade de resol
ver o problema cbs guerras tão somente pela solu
ção dos litígios internacionais: PM, 209 a 211. [v. 
Politica J11undial1 1, 9, 23 e 151; Econo11úa em 
geral) 34]. 

77. - A política internacional maneja ainda 
os recursos ela paz armada; mas a riqueza é, no 
estado atual ela guerra, a primeira condição de 
superioridade. Povo rico e povo forte são expres
sões equipenclentes: PN, 92. [v. Política Nacio nal) 
58]. 

78. - [v. ns. 10 e 75].- As guerras de hoje 
resultam sempre de um interesse político) de valor 
organico1 para o paiz que as promove, e da fra
queza elo outro paiz. E' o caso elo canal ele P ana
má, éntre os Estados-Unidos e a Colombia: ON, 
205; FV, 26; AE; AP. [v. Pob"tica Nacional) 122 ; 
Politz:ca e Governo) 57]. 

79. - [v. ns. 36 e 66]. - Contra a suposta 
natureza etnica elas guerras, hipotese que se 

/ , 
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destróe pela simples consideração de que as g-uer
ras primitivas só podiam travar-se entre bandos 
vizinhos, e, cons ~guintemente, entre indivíduos 
de proximo parentesco: FV, 15 a 16. 

80. - A França, a Italia e o Japão estavam 
evidentemente deslocados, na conflagração euro
péa: AP; BF. 

81. - A Russia figurava, na conflagração 
européa, como uma incoercível vorag-=m de pertur
bações futuras: AP. 

82. - Os paizes fracos contam sempre, em 
nosso tempo, com uma grande soma de imunidades 
contra a hostilidade militar elos fortes, até em casos 
de provocação, como a do pr-=siclente Castro, ela 
Venezuela. Seria inexplicavel, de outro modo, a 
ind'ependencia ele varias paizes: AP. 

83. - Muitos desses paizes fracos t imbram 
m-=smo em despertar ambições e provocar hosti
lidades : AP. 

84. A guerra européa não foi deliberada : 
AP. 

85. [v. n. 0 97] . - A guerra européa fo i a 
maior surpreza da Historia, prodígio ele falta ele 
lógica, só explicavel pela persistencia ela ilusão 
imperialista: AV; BD; BF; BG. [v. Politica Mun
dial, 88]. 

86. - [v. 11.
0 371. - As gu-=rras de hoje pre

param-se em salões lux uosos de imperador.es e 
burguezes mandões e em basílicas eclesiasticas, em 
nome d-= Deus: AZ. 
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87. A guerra européa põe em perigo a sorte 
de todos os povos: A V; AZ; BF; BO. 

88. - [v. n. 0 97]. -A guerra européa só se 
desculpa com a insigntficancia m,ental dos dire
tores dos povos: BD. [v. Politt:ca e Governo, 54 
e 123]. 

89. - Portugal e a guerra; inexistencia de 
uma razão séria que o obrigasse a intervir, a não 
ser a pressão da Inglaterra: BF. 

90. - Apagado o caráter de grandes duelos 
coletivos que distinguia as campanhas do passado, 
a guerra iniciada na conflagração européa tem um 
tipo crú, material, estupido e perverso, que se po
deria quasi qualificar como uma carnificina pa
cifica: BF. 

91. - A Inglaterra e a guerra (competição 
imperialista com a Alemanha) : BF. [v. Polit-íca 
Jlfundial, 88]. 

92. - [v. ns. 100 a 104]. -A Alemanha e a 
guerra: BF. [v. Politica Afundial, 88]. 

93. - A Inglaterra sente a necessidade, na 
hipotese de uma guerra, de ter em Portugal o seu 
torax ntetropol-itano : BF. 

94. - A França e a Inglaterra são as duas 
nações mais imperialistas da Historia: BF. 

95. - [v. ns. 37, 56 e 86]. -Da guerra como 
fáto nwral, como fáto 1'eligioso e como fáto poli
t-ico: BG. 

96. - A guerra logica deste tempo seria a 
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grande guerra entre as classes, para :extinção dos 
privilegias sociais, e a guerra de hierarquia entre 
as raças e as nações, para a nivelação das forças 
e dos meios de ação : BG. [v. Questão soâal) 34 e 
35; Politica e Governo) 119; Politica Mundial) 
150 e 155]. 

97. - [v. ns. 85 e 88] . - Os tres fundamen
tos, radicalmente falsos, da guerra européa: BG. 

98. - O imperialismo inglez repete hoje, para 
com o imperialismo alemão, a perseguição de 
Roma contra Cartago: BI. [v. Pol,itica 1Vlundial1 

85]. 
99. - Impossibilidade de explicar-se a entrada 

dos Estados-Unidos na guerra européa: BK. 
100. - [v. n. 0 92]. -A Alemanha não podia 

deixar de ser, na guerra européa, a nação invasora, 
com o mesmo direito e pelas mesmas causas que 
determinaram as conquistas e expansões das 
outras potencias: BL; CB. [v. Politica .Mt.mdial) 
87 e 88]. 

101. - A pouca divulgação da sua cultura, 
pelas dificuldades da sua lingua, explicava o seu 
~Tande isolamento dos outros povos do mundo : 

L. 
102. - Não se compreende, além disso, a falsa 
.tude de revolta, contra as cenas da invasão 

,emã, em indivíduos que nada fizeram por evitar 
•U por deter esses horrores : BL. 

103. - Para condenar a Alemanha fôra mistér 
exigir-lhe que não tivesse as mesmas ambições e 
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.as mesmas paixões que as suas rivais puzeram 
sempre en1 ação, e que continuaram a alimentar, 
.até qhanclo se puderam dar por saciadas: BL. 

104. - A Alemanha percorria, nesta fáse do 
seu desenvolvimento, o estagio em que a força, a 
violencia, a ofensiva, a agressão, o ataque são 
meios inevitaveis; os seus inimigos, ao contrario, 
estavam já num período em que o imperialismcf, a 
pressão, a conquista se fazem pela diplomacia, pela 
astucia, pela insinuação: BL. [v. Política inter
nacional b·rasileira, 17 e 19]. 

105. - Ninguém pócle pôr em dúvida que 
estas vantagens elos aliados foram conseguidas 
por uma política calculada, ele sorte que para o 
movimento anti-germanico gravitasse toda a força 
elas opiniões, elos interesses e elas simpatias, exag·c
rando-se, cless'arte, as tenclencias naturais favora
veis á causa elos ali ados : BL. 

106. - Os g randes imperios conseguiram, 
.assim, aumentar, contra a sua ri vai, as barreiras, 
e predispôr, sobre a ingenuidade elos povos fracos, 
um terreno favoravel ao desenvolvimento elo seu 
poder e elo seu clominio, - emquanto neutraliza 
vam as forças ela concorrente .e sitiavam a s1,., 
atividade: BL. 

107. - Se as guerras ele outróra, - crise 
1iliputianas, em confronto com a guerra europé<. 
- foram difíceis ele explicar, e continuam a ser 
debatidas, imagine-se o que não vai de apressado 
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no juizo elos contemporaneos acerca ela ultima 
guerra: BL. 

108. - A guerra européa foi apenas uma luta 
entre imperialismos; os imperialismos velhos, que 
não quizeram transigir, e os imperialismos novos, 
que buscavam dominar: FV, 36 a 37; AP; BF; 
DG; BL ; BO; CB: CL. [v. Politica Mundial) 155]. 

109. - [v. ns. 92, 100 a 104].- Atribuí-la ao 
militarismo alemão é simplesmente truncar-lhe os 
fátos, as causas e os moveis: FV, 36. 

110. - A posição eventual elas potencias, nos 
poucos anos que precederam á guerra, como no 
quadro em que as combinações cliplomaticas clis
puzeram os beligerantes, nada tem ele particular
mente expressivo : são atitudes ele acaso: FV, 37. 



CAPITULO VI 

MILITARISMO 

1. - A pretexto de defesa nacional contra a 
invasão estrangeira, os exercitas não são mais do 
que pontos de apoio dos governos contra os ad
versarios : VP, 4, 38-39. [v. Questão social, 3]. 

2. - A guerra russo-japoneza mostrou a 
ruina com que o sistema da paz armada ameaça o 
homem: VP, 3. (v. Guerra, 8]. 

3. - O espírito militarista persiste apenas por 
tradição: VP, 4, 59-60; PM, 64; ON, 75. 

4. - O sistema dos armamentos excessivos 
passou a ser uma simples parada de forças que 
mutuamente se temem: VP, 8 e nota a 10 ; P M, 
121. [v. Guena, 2 e 70]. 

5. - Causas em que se fundam a paz armada 
e a política militarista: a) a necessidade de defe
sa, imposta a cada paiz pelo armamento do outro; 
b) os conflitos que perturbam as suas relações ; c)' 
os interesses de ordem interna. A primeira é efeito 
das duas ultimas: VP, 10. 

6. - A luta contra a politica militarista apro
xima radicais e socialistas, que não visam a fórma 
de governo, mas o capitalismo e o militarismo, 
sim bolo material do inimigo comum: VP, 37-38, 
41-42. 

7. - O exercito permanente é, para os prole
tarios, a imagem do poder que os subjuga. Eles 
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não vêm os chefes de governo, mas em toda a parte 
encontram o soldado. Despojo do regime medieval 
de privilegias, tipo exotico num meio onde o tra
balho e a concorrencia fazem a lei, tudo empresta 
á figura do soldado o aspécto de um símbolo de 
ameaça e de terror: VP, 39-40. 

8. - O povo é simbolista, de sorte que o uni
fo rme se torna uma expressão da ordem social, 
que ele tem por injusta: VP, 40, 42. 

9. - Arrastados pela convicção de que a sua 
força está nas armas, os governos desenvolvem o 
sentimento militarista, e mantêm-se numa posição 
de combatividade, que aprofunda a separação dos 
interesses e irrita a luta de classes: VP, 40; ON, 
202 a 203. 

10. - A verdade, porém, é que nenhum governo 
contemporaneo se apoia na força material; qual
quer sedição de homens mal armados póde triunfar 
das forças regulares : VP, 40-41. 

11. - A abolição do militarismo retira aos 
governos o caráter odioso da força: VP, 42. 

12. - Argumenta-se que se os governos se 
apoiam sobre as classes economicas, estas impõem 
aos governos a defesa dos interesses do capital 
contra as pretenções do radicalismo: VP, 45. [v. 
Patria e Nação, 36]. 

13. - Ora, para essa ddesa, basta a policia · 
( policia na vai e policia de terra) : VP, 46 a 48. 

14. - A marinha será substituída por uma 
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frota de navios de transporte, para a d~fesa das 
colonias : VP, 47. 

15. - Assim constituída, a policia, menos 
numerosa e menos armada, não constituirá ameaça 
á paz internacional: VP, 47. 

. 16. - A abolição do militarismo reduzirá o 
peso dos impostos lançados para sustentar as des
pezas da paz armada : VP, 52 a 54. 

17. -.- A abolição do militarismo estimula, por 
outro lado, a expansão das riqu~zas, pois não ha, 
sob a paz armada, orgão nenhum da vida social 
que não esteja em permanente sobresaltq : VP, 
54-55 . . 

18. - A abolição do militarismo tambem faci
litará a solução da questão social, pela emigração 
livre: VP, 55 a 57. [v. Nacionalidade brasileim, 
11; Em,ig-ração, 1; Imigração, 8]. 

19. - A paz armada póde animar os paizes 
barbaros a um progresso militar, com o receio de 
serem oprimidos pela política comercial das po
tencias, apoiadas nas armas: VP, 99. 

20. - O acôrdo para o desarmamento deve, 
pois, abranger esses paizes: VP, 99. 

21. - O desarmamento não significa proibição 
de defesa, porque todos os cidadãos podem ser 
preparados para a guerra, como eram as legiões 

· germanicas; o desarmamento significa apenas a 
abolição dos exercitas p~rmq,nentes: VP, 99-100. 

22. - O espetáculo do mundo contemporanéo, 
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dada a politica armamentista, faz crêr que a huma
nidade desenvolve cada vez mais os seus instintos 
ele combatividade: PM, 63. [v. Guerra, 1 e 31]. 

23. - Na vida social, a seleção operada pelo 
militarismo sacrifica precisamente a flôr da 
especie: PM, 66. [v. Guerra, 52]. 

24. - Em ma teria de educação do caráter, 
como faz vêr William J ames, o soldado não põe 
em jogo maior coragem que os homens do traba
lho e os missionarios da fé: PM, 66. 



CAPITULO VII 

SOCIEDADE E INDIVIDUO 

1. - Pelo genero de trabalho é que as classes 
formam a vida real das sociedades: VP, 30, 39. 

2. - Os fátos de solidariedade social devem ser 
estudados á luz do sentimento de amôr á prole: 
PM, 5 a 7. 

3. - E' uma inversão da realidade assentar-se 
a solidariedade social sobre a humanidade, depois 
sobre a patria, e, por fim, sobre a família: PM, 67. 

4. - A vida social tem por condição o altruís
mo, mas o altruísmo tem por fórma primaria o 
amôr filial: PM, 6, 13-14; 75 a 77. 

5. - A solidariedade coletivista dos primitivos 
não tinha por base a abnegação, mas a necessida
de material de segurança sobre uma camada, muito 
leve, de instinto animal de auxilio mutuo: PM, 6; 
PN, 18 a 21. 

6. - A ilusão, se houve, da supremacia do 
amor patriotico sobre o da família, transformou
se, nas mãos dos chefes, em instrumento político: 
PM, 6. 

7. - A subordinação, contraria á natureza, do 
amor da família ao da patria, é a razão secreta 
dos céticos, contra os progressos do altruísmo: 
PM, 67. 

8. - O determinismo da vida social não sele-
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cionou individuas, nem grupos definidos, no curso 
da evolução. Os sacrificados têm sido, não raro, 
os melhores: PM, 8-9, 21, 177-178-179; ON, 242 
a 243; FV, 41. [v. Evol11tção historica e progresso . 
em geral, 17, 21 e 22; Militarismo, 23; Guerra, 
52; Política Mundial, 64; Raças, 30 e 40]. 

9. - Reduzindo-se á noção de vida o criterio 
de apreciação dos fátos sociais, reduziremos, com 
vantagem, os problemas dessa ordem de fenóme
nos á unidade do individuo e ao composto mais 
simples dessa unidade, que é a família: -PM, 13. 
[v. Critica do Conhecimento, 35; Moral, 2]. 

10. - A tradição, como as instituições, reve
lam atributos e qualidades subjetivas elo povo: 
PM, 13. 

13. - Tanto a tradição quanto as instituições 
envolvem o individuo, como o éter ela sua viela 
moral: PM, 13. [v. Critica do Conhecim.ento, 30]. 

12. - As seleções sociais opéram o nivelamento 
das sociedades, levantando as classes inferiores e 
abaixando as superiores: PM, 125; PN, 24; ON, 
184, 190. 

13. - Deixando, paulatinamente, ele socializar 
a vida, o homem formou, por sua vez, uma socie
dade onde se estendia uma linha média ele popula
ções cada vez mais vastamente prosperas : PN, 
21-22. 

14. - As naÇões de formação imemorial e 
evolução espontanea produziram uma rêcle ele ga
rantias individuais, por entre as grandes massas 
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da sociedade: PN, 22; ON, 55-56. [v. Patn:a e 
nação) 44 e 48] . 

15-. - A permanencia e a continuidade são os 
caráteres fundamentais da vida social: PN, 22 [v. 
Organização Constitucional) 76]. 

16. - Nas nações novas, o fáto, resultante da 
forma peculiar da sua exploração, é qu~ a socie
dade não chega a constituir-se: PN, 26, 84, 114 ; 
ON, XII a XIII, XXX, XXVII, 56 a 59, 182-
183; FV, 29; AA; AF; AG; AI; AP; AZ; CC ; 
CD; CH; CO; CS. [v. Nacionalidade brasileú-a, 
30; Política Nacional) 98; Patria e Nação) 52 e 53] . 

17. - [v. n.0 34] . - Ha um fenómeno de 
circulação social, semelhant~ ao da circulação eco
nomica. A 'vida de um povo gravita em torno dos 
criterios, dos moldes e dos exemplos exibidos pelas 
figuras e pelas classes repres~ntativas da sua so
ciedade. Em uma palavra, a sociedade faz o indi
viduo: PN, 38 a 39, 91-92; FV, 7 a 10, 29, 34; 
AL; BT. [v. Critica do Conheci11tento) 124; Mo
ral) 15; Evolução historica e progresso e1n geral) 
36]. 

18. - Não póde, cons~guintemente, produzir 
individuas uteis uma sociedade que se não acamou 
em seu leito natural, -que não coordenou ainda 
a sua direção : PN, 39, 53-54 ; ON, XXXVI
XXXVII; FV, 29 ; AP; BE. [v. Nacionalidad(! 
bras·ileira) 30]. 

19. - A vida de um paiz mostra flutuaçõ e11 
sobr~ as quais se vai realizando o funcionamento 
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profundo e organico da sociedade, despercebido dos 
que têm olhos fitos nos acontecimentos superfi
ciais: PN, 84. [v. Organ1:zação Constitucional,. 
39 a 43 ; PoZ.it·ica e Gove1·no, 91, 110 e 111. 

20. - Emquanto o genero humano foi agitado 
por abalos de migrações e surprezas de descobri
mentos não era só a humanidade que não existia 
como realidade objetiva; as proprias nações, em 
que se dividiam os povos, não formavam socieda
des políticas: ON, XII. [v. Politica l\1undial, 110 
e 112]. 

21. - A sociedade nacional era formada, nos 
proprios paizes de mais longa existencia, por 
força da sua posição em face de outras sociedades, 
e não por fo rça dos seus caratéres : PM, XII, 56. 

22. - Sobre a ação dos homens representati
vos: ON, 3-4, 45, 52-53; AB; AP. [v. Evolução 
historica e progresso em geral, 72; Cr·itica do 
C onlzeâ1nento, 24, 25, 161 e 162]. 

23. - Aristoteles disse que o homem é um 
animal social; O I, 92. [v. Polúica e Governo

7 

82 e 107]. 
24. - [v. n. o 45]. - A cada fração de liber

dade de que o individuo abre mão deve correspon
der igual parcela de garantias á vida real, pratica 
e organica, do seu corpo e do seu espírito: ON, 
92. [v. Critica. do Conhecimento, 35; Questão so
cial, 33]. 

25. - Da falsa concepção do individuo e do 
Estado como entidades opostas. Nos povos contem-
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poran~os, entre o homem e o orgão politico da 
sociedade interpõ.e-se uma infinidade de grupos, 
associações e agregados, que esmagam o indivi
duo: ON, 109 a 110, 115; AF; BT. [v. Política 
e Governo, 32 e 61; Questão social, 33; Economia 
em geral, 1]. 

26. - Depois, o que esse orgão político expri
me, na realidade, é a vontade de um dominador, 
ou, na maioria dos casos, dado o carát~r oligar
quico dos governos de hoje, uma soma de vontades 
dominantes: ON, 110; BT. [v. Política e Governo, 
2 e 117; Política Nacional, 103]. 

27. - [v. n. 0 30]. - O que se encontra, pois, 
em fac~ do individuo, no quadro da representação 
de uma nacionalidade, não é nenhuma entidade mi
tica da imaginação popular e dos sistemas a p1·iori, 
mas homens, indivíduos como todos os outros, com 
instintos, interesses e preconceitos: ON, 111 [v. 
Critica do Conhecimento, 110 e 112; Politica Na
cional, 74]. 

28. - Eliminando a ficção jurídica, o confl ito 
com que acenam os individuali stas extremados 
não se dá, realmente, senão entre indivíduos e 
indivíduos, entre vontades armadas com a força e 
com o poder e vontades submetidas pela força e 
pela disciplina legal: ON, 11, 120. [v. Política 
Mundial, 103; Guerra, 47; Questão social, 40; 
Critica do Conhecimento, 114] . 

29. - Ha, por conseguint~, em todas as socie
dades civilizadas, um ·pnme1ro agrupamento 
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·:· social privilegiado: o dos governantes: ON, 111; 
FV, 27. 

30. - [v. n.o 27]. - As vontades dirigentes 
representam uma soma de orientações, preconcei
tos e interesses, sob cujo impulso a maquina gover
namental produz multiplos efeitos praticas, que as 
doutrinas presumem naturais e logicos, mas, em 
verdade, de um caráter acentuadamente artificial: 
ON, 111 a 113, 121. [v. Política e Governo, 87; 
Critica do Conhecimento, 109 a 111]. 

31. - E' assim que o orgão político da socie
dade póde intervir, e realmente intervém, em toda 
a vida do homem, positiva e diretamente algumas 
vezes, bem que em geral de uma fórma indiréta, 
nem semprt> observavel á primeira vista, mas de 
evidentes e pesadíssimas consequencias: ON, 113, 
122. 

32. - O individualismo só em pleno regime de 
anarquia seria uma concepção da realidade: ON, 
113. [v. Política e Governo, 41] . 

33. - Desde que a sociedade funda uma auto
ridade qualquer ela socializa uma parcela da sua 
vida; e como o governo fica entre mãos de poucos 
a verdadeira expressão do socialismo limitado, 
que os governos modernos representam, é da su
premacia de um grupo, ou de uma classe: ON, 
113. (v. Política e Governo, 116; Política Nq,cio-

; : nal, 109]. 
34. - [v. n.0 17] . ·_ Como os varias agrupa

mentos, em que a sociedade se divide, são abstra-
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ções realmente dominadas por energias mais 
fortes, toda a cultura da civilização contemporanea 
consiste em d~senvolver no individuo o egoísmo, a 
impassibilidade e o ceticismo necessarios para al
cançar exito: ON, 115. [v. Questão social, 17 ; 
Evolução histon:ca e progresso em geml, 36]. 

35. - Pela sua intervenção em toda a vida na
cional, a lei e o governo podem tornar-se fonte 
permanente d~ desigualdade e de privilegios: ON, 
113 a 114, 121 a 122. [v. Política e Governo, 87 ; 
Questão social, 33 a 35]. 

36. - [v. ns. 17 e 18]. - Para mostrar que 
a sociedade é que modéla o caráter do individuo, 
basta lembrar que se a linguagem não s~ria pos
sível sem um longo período de evolução humana, 
muito menos o seriam as outras funções psíquicas, 
ainda mais complexas: FV, 9 a 10. [v. Raças, 
7 e 42; Política Nacional, 31]. 

37. - A inferioridade ele indivíduos e d~ povos 
só tem por criterio de seleção os fátos, e, por juiz, 
uma autoridade - o futuro; ora os fá tos, nas 
cousas da viela, dependem, em grande part~, da 
conciencia, da razão e da vontade: FV, 41; AM; 
BF. [v. Critica do Conhecimento, 113; População 
nacional, 16 e 41]. 

38. - Como se caraterizam as classes, ou ele
m~ntos conservadores de uma sociedade: A Y. 

39. - E' possível que uma análise mais pro
funda demonstre não haver mais nenhuma for ça 
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de indole realmente conservadora, na sociedade 
contemporanea: A Y. 

40. - Ninguém descobriu ainda, nem desco
brirá jamais o metro para a mensuração desse 
valo1' que se chama homem: CP. 

41. - Só ha, para essa mensuração, dois crite
rios extremos : - o selvagem africano é sucetivel 
de aperfeiçoamento; - o homem das mais cultas 
sociedades é capaz elas mais baixas fórmas ele de
generação: CP. 

42. - [v. n. 0 17] .- Entre esses dois extremos 
todas as desigualdades resultam elas condições da 
época e elo logar, ou, em suma, elas condições de 
vida: CP. 

43. - O espírito de associação contemporaneo 
é cousa diversa do espírito comunario da antigui
dade até á revolução franceza: VP, 92 a 94; ON, 
77-78. [v. Política e Nação, 30]. 

44. - [v. n. o 24] . - A sociedade deve primar 
sobre o individuo, mas o individuo precisa estar 
seguro elos seus direitos: VP, 108; ON, 92. 

45. - Os progressos de ordem interna, dimi
nuindo a influencia elos governos, aumentam a in
fluencia ela sociedade: VP, 136. [v. Política e Go
verno, 32]. 



CAPITULO VIII 

ECONOMIA EM GERAL 

v. - O traço distintivo da nossa época é a 
supremacia do poder economico: VP, 32; PM, 22 
a 23, 155; PN, 107; ON, 105, 121. [v. Critica do 
Conhecimento, 53; Política e Governo, 1 e 32; So
_ciedade e individuo, 25; Questão social, 61]. 

2. - O interesse economico desnacionalizou-se, 
fortificando pela concorrencia ·pacifica a energia 
e a riqueza das nações: PM, . 109, 197, 205. [v. 
Politica Mundial, 83 e 119; Guerra, 11, 12, 73 e 
78; Patria e Nação, 28]. 

3. - Nenhum governo póde resolver isolada
mente os problemas do capital e do trabalho: P M, 
124~125, 144-145; PN, 96-97. [v. Politica M '/;m
dial1 83 e 90]. 

4. - A sociedade moderna creou, ao lado do 
direito ao trabalho, o dever de trabalhar: PM, 125. 

5. - Ao lado do dever de trabalhar, a socie
dade moderna fez surgir o direito aos meios de 
trabalho e o direito ao mínimo de recompensa cal
culado segundo as necessidades da vida, da saúde 
e da reparação das forças gastas no trabalho: P M, 
125. [v. Critica do Conhecimento) 35; Economia 
nacional) 102 a 105]. 

6. - Origens historicas do comercio : PM, 
172 a 173. 

7. - [v. 11.
0 21]. - O comercio, sempre colo-
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cada á testa dos movimentos economicos, graças á 
natureza do seu trabalho e á sedução dos seus lu
cros, crea em torno da sua iniciativa algum tanto 
facticia um mundo de industrias artificiais e ne
gocias acessorios, e, conseguintemente, de interme
diarias inúteis: Pl\II, 175. [v. Economia nacional, 
49; Política Mund1:al, 121; Guerra, 74]. 

8. - [v. n. 0 16]. - A abastança, de qualquer 
modo, - eis aí o ideal posto hoje como estimulo; 
e. o mundo, movido pelo capital, pela industria e 
pela especulação, recomeça, em outros moldes, o 
velho conflito entre a ambição e o trabalho: PM, 
176; PN, 106; ON, 94-95. [v. Evolução historica 
e progresso em ge-ral, 36; Sociedade e indiv·iduo, 
34; Questão social, 13, 17 e 22]. 

9. - Todos se portam como se o apetite ele 
cada um não se pudesse limitar e como se todo o 
globo não tivesse outro destino, a não ser o de 
carregar o peso dessa imensa sociedade, brilhante 
e frivola, das grandes capitais e vida mundana: 
PM, 176. [v. Questão social, 42]. 

10. - O encarecimento da vida torna-se um 
fenómeno universal, revelando a desordem dessas 
sociedades em que a vida é custosa e dificil para 
uma colossal maioria, emquanto os que se reputam 
instruidos e os que possúem alguma cousa se jul
gam no direito de não produzir e de tudo exigir 
dos outros e da terra: PM, 76; PN, 106. 

11. - Dir-se-ia que no espírito dos contempo-
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raneos a exploração das riquezas se traduz pela 
delapidação de tudo o que ainda existe sobre a 
superfici~ do nosso planeta. Todos abandonam as 
velhas terras para se precipitarem sobre as terras 
virgens: PM, 176; PN, 92 a 95. [v. Em1:gmção, 
.23 ; Economia nacional, 23; Questão social, 41; 
Politica internacional brasileira, 19]. 

12. - Financeiros e exploradores ~ncaram as 
riquezas naturais como se fôssem o monopolio da 
sua geração e do seu apetite de privilegiados. E' 
necessario ~xplorar as riquezas, para o bem da 
humanidade, - eis aí o lema desses exercitas de 
bolsistas e corretores e seus intermediarias: Pivf, 
176-177; PN, 92-93; ON, 161-162; AM. [v. Poli
tica 1\1 undial, 79; Organ1:zação constitucional, 76; 
Evolução historica e progresso em geral, 35 e 53; 
Evolução historica e progresso nacional, 6]. 

13. - [v. ns. 23 e 26].- Ninguém, entretanto, 
r~flete que esta Terra tem hoje a necessidade de 
um esforço de ~eparação, tais são as especies ex
tintas, as condições físicas destruídas, os climas 
alterados, os territorios danificados pela nossa 
avidez : PM, 177; PN, 93; FV, 14. [v. Pohtica 
M ·undial, 79]. 

14. - [v. n. 20]. - Esses estragos da natu
reza ainda não ~ncontraram ricaços filantropos, 
dispostos a tentar a obra bemfazeja de regeneração 
do planeta. Cumpre enriquecer, enriquecer os 
.socios, dar grand~s dividendos a milhares de capi-
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talistas. Logo, é necessario explorar sempre e cada 
vez mais: PlVI, 177; ON,. 191. 

15. - O homem de sociedade é, assim, no meio 
desta falsa civilização material que o cerca, um 
animal educado, a explorar, em seu proveito e sob 
a inspiração do seu capricho, com um certo ar de 
caridade para com a misérià, o grosso da huma
nidade, composto de uma incomputavel multidão 
de ilotas, ludibriados com uns tantos direitos 
nominais e uma instrução superficial, quasi sempre 
nociva : PM, 177. [v. Guerra, 47; Polit·ica Mun
dial, 64 e 103; Evolução historica e progresso em 
geral, 74; Polit1·ca e Gove·rno, 24 e 27; 1\11 oral, 32] . 

16. - [v. n. 0 8].- O mundo é governado hoje 
pela plutocracia; e a plutocracia, em virtude da 
desordem economica das sociedades é governada 
pelo espírito de especulação: PM, 178-179; PN, 
38,91-92, 105 e 107; ON, 121; BG; BP. [v. Eco
nD1nia. nacional, 82; Evolução historica e p1·ogres
so e·m geral, 78; Questão social, 46 a 48]. 

17. - Um regime economico, em que nem o 
interesse do homem nem o da terra, do trabalho e 
do consumo constituem o seu objetivo, é um regime 
fóra ele todo o curso espontaneo e de toda a marcha 
natural: PM, 179; CL [v. Crit1:ca do Conheâ
mento, 52, 64 e 83] . 

18. - E' essa, entretanto, a força que governa 
atualmente o mundo: PM, 179; PN, 92, 127; ON, 
121. [v. Critica do Conhecimen.to, 53 e 64]. 

19 - A -nacimwlidade é a vida de um povo, 
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feita pelo calor e pela energia de um espírito, sobre 
a saúde de uma economia: PN, 32. [v. Patria c 
Nação, 54; Economia Nac·ional, 4] . 

20. - [v. ns. 12 e 13] . - O homem tem sido 
um destruidor implacavel e voraz das riquezas da 
Terra. Assombrados com essas vastas e, por vezes, 
insanaveis lesões á natureza, os povos previdente_ 
começam a fazer a policia do seus bens naturais e 
a reconstrui-los: PN, 93-94, 105; ON, 186. [v. 
Evolução histor·ica e progresso em geral, 38 e 61; 
Política Mnndial, 79; Econorn_ia nacional, 58: 
Agricultura e Pecuaria, 6, 11 e 32; Viação e 
Transp01rtes, 10] . 

21. - [v. ns. 7 e 11]. As colonias têm 
sempre um comercio de caráter sui generú e as 
produções exoticas são exploradas por intermedia
rias ávidos de lucros largos e fáceis: PN, 96, 144 ; 
ON, 4-5. [v. Economia nacional, 49; Emigração, 
17 e 23] . 

22. - Portos, cidades, estradas de ferro, rios 
navegaveis são sempre instrumentos de transito, 
nem sempre instrumentos de troca: PN, 97; ON, 
185, 190. [v. Viação e Transportes, 2 e 10]. 

23. - [v. ns . 13 e 26]. - Contra o argu
mento de que as devastações do sólo serão supri
das pela ciencia, como se as sínteses de laborato
rio pudessem criar novos seres : PN, 119-120 ; 
ON, 102. [v. Polit·ica Mundial, 79]. 

24. - A grande crise economica da nossa 
época é a do desequilíbrio da circulação : ON, 
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XXXIX-XL; AF. [v. Economia nacional, 68 e 
124] o 

25. - [v. ns. 35 e 45]. - Em regra, todas 
as medidas de proteção a industrias particulares 
importam- privilegias para a classe favorecida, e, 
dentro desta, para os exploradores mais fortes: 
ON, 122. [v. Politica e Governo, 57 e 87]. 

26. - [v. ns. 13 e 23]. - Contra a suposi
ção de que as riquezas devastadas serão reconsti
tuídas pela propria atividade física da Terra: 
ON, 162; FV, 14. 

27. - Como se carateriza a prosperidade de 
um paiz: ON, 186; BG. [v. Questão social, 37]. 

28. - [v. n. 0 7]. - O comercio desenvolve
se, em regra, seguindo o estimulo da ambição dos 
que o praticam e de acôrdo com as resistencias 
que produtores e consumidores lhes opõem; dis
pondo facilmente de crédito e de influencia polí
tica, tende a abusar, oprimindo os produtores e 
explorando os consumidores: ON, 246. [v. Eco
nomia nacional, 24, 37 e 95; Política Mundial, 
121] o 

29. - As principais molas da vida economica 
são a produção, que faz a riqueza, e o consumo, 
que satisfaz as necessidades: ON, 246. 

30. - [v. ns. 7 e 28]. - Nada mais ~rrado, 
pois, do que acreditar-se que o apoio diréto ao 
comercio des.envolve a riqueza nacional e favorece 
as populações: ON, 247. [v. Ecànomia Nacio-

.nal, 1, 7, 13 30, 56 e 57]. 
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31. - Os trusts e açambarcamentos represen
tam fôrmas esmagadoras do imperialismo ind1:vi
dualista: BK; [v. Questão soe ial) 28] . 

32. - O individualisrno só é hoj e defendido 
por uina certa corrente que, empenhada em fun
dar a sua dominação, para o fim de absorver toda 
a vida contemporanea, trata de dissolver as forças 
livres da sociedade e impedir a formação do Esta
do Social: EU. [v. Questão social) 34, 48 e 58; 
Poht1:ca e Governo) 32 e 82; Economia nacio
nal) 93]. 

33. - Toda a atividade economica contempo
ranea é ele formação individualista: VP, 12 a 15; 
91 a 96; PM, 22-23, 109, 182; PN, 98, 129. 

34. - · Necessidade, para evitar os conflitos 
internacionais, de deixar a atividade economica 
entregue á livre concorrencia: VP, 16 a 18. [v. 
Guerm1 23, 76 e 151]. 

35. - [v. n. 0 25]. - O protecionismo forja 
uma prosperidade mentirosa, que acaba no empo
brecimento geral: VP, 16 a 17. 

36. - O protecionismo só é admissivel, até 
certo ponto, nos paizes novos e ricos, para se as
segurarem os mercados interiores : VP, 17. 

37. - A pretenção de reduzir ás suas proprías 
frm].teiras a atividade economica de um povo é o 
mais falso dos expedientes da luta mercantil : 
VP, 18; PM, 144-145, 151. 

38. - Necessidade de attribuir ao trabalho o 
papel de elemento fundamental da atividade eco-
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nomica, contra a errada preponderancia do capi
tal: PM, 22 a ·24, 189, 190; PN, 98, 105-106; 
ON, 187. [v. Politica Mund-ial, 126; Questão 
social, 19 e 48]. 

39. - O trabalho - o do espírito e o do braço 
- eis aí o verdadeiro herói elo grande poema da 
vida. E' o símbolo magestoso ela grandeza da 
nossa especie: PM, 131. 

4o. - A moral das religiões associou ao tra
balho a idéa de pena, apontando o . céo como o 
termo final do repouso: ON, 99. 

41. - O homem transportou esse objetivo 
para a terra, e a felicidade pelo dinheiro passou 
a ser a visão pratica do céo: ON, 99. 

42. - A propria relação entre a aptidão elo 
homem e o trabalho contém implicita a tenclencia 
do maior número para os trabalhos da terra: 
ON, 104. [v. Questão soc-ial, 60; Agr-icultura e 
Pecuar-ia, 24]. 

43. ·_ O capital é essencialmente pacifico : 
VP, 34; PM, 18 a 20. [v. Gu,erra, 73; Imperia
h.mw, 6]. 

44. - O capital não é um produtor de rique
zas, mas um simples motor de exploraç-ão e da 
circulação: PN, 107. 

45. - [v. ns. 25 e 35]. - Contra a forma
ção do capital por simples valorização: ON, 121. 



CAPITULO IX 

QUESTÃO SOCIAL 

1. - O socialismo vai conquistando o terreno 
mediante concessões reciprocas: VP, 7-8. 

2. - A questão social é mais grave nos paizes 
de governo popular do que em certas monarquias: 
VP, 38. 

3. - Por isso, em paizes, como a Inglaterra, 
as agitações populé:.res, encaradas como simples 
casos de policia, náo determinam o aumento de 
forças militares: VP, 38-39. [v. Militarismo, 1]. 

4. - A questão social não tem caráter poli
tico; os socialistas r,ecrutam-se em todos os par
tidos, indiferentes á fórma de governo: VP, 
41-42. 

5. - Dar-se-á que sob a aparente hostilidade 
das classes se verifique a separação da sociedade 
em duas camadas incompatíveis? VP, 48; ON, 
93, 96, 192, 241. 

6. - Não. A questão social não existe em 
toda a superfície do globo. Conhecem-na apenas 
os paizes que atingiram á fórma intensa das gran
des manufaturas: VP, 48-49; PM, 206-207. 

7. - [v. Í1. 0 35]. - O que existe nos demais 
paizes é o pauperismo: VP, 49-50; PM, 20 a 22; 
ON, 241. 

8. - [v. ns. 56 e 57]. - A luta social é um 
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conflito de individuas já concientes da sua capa
cidade para o bem-estar. Limita-se a uma fração 
do genero humano, a que se incorporaram des
classificados de todos os matizes: VP, 50; PM, 
20 a 22; ON, XXVII, 242. 

9. - Na oposição desses interesses não ha, 
pois, uma verdadeira hierarquia social, como 
entre patrícios e plebeus. A existencia das clas
ses presupõe privilegias de sucessão; mas hoje 
em dia o capitalista póde tornar-se pobre e o ope
raria póde vir a ser capitalista: VP, 50-51; ON, 
241. 

10. - Além disso em situação identica a dos 
proletarios ha um número consideravel de indivi
duas sem classificação nos grupos em que se diz 
que a sociedade se divide: VP, 51-52; ON, 
XXVI-XXVII. 

11. - A divisão de classes é, por conseguinte, 
a noção arbitraria de um fáto acidental: VP, 52; 
ON, XXVII-XXVIII, 242. 

12. - A sociedade contemporanea não tem 
classes, mas homens escalonados em varios gráos 
de riqueza, capacidade e valor: VP, 52; ON, 13-
14, 57, 59, 61, 82, 91 a 92, 93, 96, 115 a 116, 132, 
192, 193-194, 240 a 241, 243, 263, 273, 304, 308, 
310; PN, 143; FV, 30, 35, 38, 42; AB; AE; AF; 
AG; AY. 

13. - A questão social renova apenas o velho 
tema sobre o direito de viver e o direito de gozar. 
Isso é um fáto, a que a razão humana tem de dar 
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solução : PM, 20-21, 205-206; ON, 95. [v. Eco
nomia eHL geral) 8] . 

14. - A Historia só regista a ação dos 
meneHrs, que se batem por ambição, explorando a 
fome de uns e espalhando a fome por toda a parte. 
Salvo uma ou outra revolta, os povos não se dé
ram ao trabalho de pensar que não tinham o 
direito de morrer: PM, 21. 

15. - Acobertando-se sob o palio ele belos 
programas, o a que os chefes de revolução aspi
ram é ao crédito de um bom logar ou ele ~m bom 
negocio. As sociedades formam-se pelos seus 1110-

delos; e se as idéas, pregadas pelos que as não 
executam, servem para excitar a luta, os vitorio
sos ele todos os partidos tomam por modelo os 
nobres ociosos que passam a substituir : P M, 21-
22, 88-89; PN, 38; ON, 91-92. [v. Pol·itica e 
Governo) 24; Sociedade e individuo) 17] . 

16. - [v. ns. 21, 40 e 61]. - A sociedade é 
um modelo permanente ele ambições faceis e de 
assalto á riqueza. Se no passado triunfava o des
potismo elas aristocracias, essa nobreza é substi
tuída hoje pela aristocracia do dinheiro: PM, 22, 
128; PN, 38, 91-92; ON, 96, 192 a 193; FV, 42 
a 43. [v. Economia em geral) 8 e 16; Cnúca do 
C onheámento) 53; Politica e Govenw) 32]. 

17. - [v. n. 0 22] . - A acenção elos indiví
duos pelo clii1heiro e pela audacia é diametralmen
te oposta á democratização elas elites, - o ideal 
dos bons espíritos. Esta democratização só póde 
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ser realizada pela seleção social fundada na cul
tura : PM, 22; ON, 115, 303-304. [v. Sociedade
e individuo, 34; Evolu_ção hist01'ica e progresso 
em geral, 36; Critica do Conhecimento, 41 e 182; 
Pol-it·ica e Governo, 37 a 39; Economia e·nr 
geral, 8] . 

18. - [v. n. 0 48] . - Essa ascenção é obra 
do Estado e da sua organização juridica. Tendo 
encontrado instituições feitas á sua imagem e em 
proveito elas classes superiores, o Estado moderno 
consolidou-se p~la interpretação individualista elo 
di reito, num sentido favoravel á preclominancia 
do capital, irritando, dessarte, a rivalidade ele 
classes : PM, 22-23; ON, 95 a 96. [v. Política e
Cavemo, 24, 27 e 98]. 

19. - [v. ns. 32 e 45]. - A prova disso está 
na legislação social, visando ant~s acalmar as agi
tações operarias do que dar ao trabalho o seu 
logar adequado no jogo elas forças economcias ~ 
PM, 23; ON, XXXI, 240. [v. Economia em 
geral, 38] . 

20. - Esse problema geral da ordem eco
nomica envolve todas as qu~stões que se agitam 
na politica interna e na politica internacional dos. 
povos; e a sorte dos povos depende de que saibam 
colocar-se em termos de prevêr as crises e seguir
lhes os desenvolvimentos, não em cada paiz, ou 
em cada caso, mas no conjunto do movimento hu
mano: PM, 23~ PN, 105-106; ON, 96. [v. Po
ütica Mundial, 33, 78 e 126; Critica do Conheci-
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menta, 16, 33 e 75; . Política e Governo, 3 e 7; 
Evolução historica e progresso nacional, 7; Poh
tica Nacional, 82 e 150]. 

21. - [v. ns. 42 e 56]. - O espetáculo da 
nossa época é o contraste entre a miséria e as 
grandes fortunas; seu estado psiquico, o amargor 
desse contraste; seu movei dominante, o desejo 
de apagá-lo pelo acésso á riqueza: PM, 25. 

22. - [v. n. 0 17] . - Para este desejo a vida 
social dá, como exemplo ordinario de exito, não 
o trabalho paciente da produção, mas o trabalho 
aleatorio do comercio, das profissões liberais, ela 
especulação: PM, 25; PN, 91-92; Oó, XXXV
XXXVI, 187, 190; FV, 36; CS. [v. Economia 
em geral, 2; Sociedade e individuo, 34; Economia 
nacional, 5 e 20; Viação e Transportes, 5]. 

23. - A moral dogmatica já provou a sua 
impotencia e a nossa cultura é muito frouxa para 
dirigir a maré das a.;pirações populares. Mas, ou 
os governos resolvem o problema, ou serão atin
gidos por uma grande revolução : PM, 25, 188-
189; ON, 96, 114; FV, 43 a 44. [v. Política Mun
dial, 33, 78 e 125; Evolução histor-ica e progresso 
em geral, 78; !VI O?'al, s· e 33; P olitica N aciona!, 
114; Economia Nacional, 17]. 

24. - Nesse paroxismo, o futuro corre o risco 
de ser perturbado por tres correntes igualmente 
perigosas: a dos fátos espontaneos ·da sociedade, 
soma total dos apetites, dos sentimentos e das 
idéas dos individuas; a da força militar, disposta 
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á guerra; e a de uma nova impulsão mística, em 
que o principio da autoridade espiritual e o despo
tismo dos juizos preestabelecidos tomarão o logar 
das soluções ditadas pelo estudo racional da natu
reza, unico meio, aliaz, de conduzir com acerto a 
humanidade : PM, 25-26; ON, 206 a 207; FV, 
26, 39-40; AF; AG; AJ; AS; BD; BU; CP; CS. 
[v. Política Mundial, 59 a 64 e 156; Critica do 
Conhecimento, 53, 63 e 64; Política e Governo, 
38 a 41 ; M O?'al, 25; Economia em geral, 17 e 18 ; 
Religiões, 44]. 

25. - Com a criação de um órgão de política 
mundial esse problema da ordem é perfeitamente 
soluvel: PM, 26-27, 125, 144 a 146; AE. [v. Polí
tica e Governo, 14; Pohtica Mundial, 90, 117, 151 
e 154 ; Critica do Conhecimento, 79]. 

26. -' Uma das causas de irritação das classes 
proletarias está no fáto de as mulheres abandona
rem o seu meio, seduzidas pelo luxo: PM, 80-81. 

27. - A caridade é um meio de curar a mise
ria, desprezando as suas causas : PM, 177; BE. 
[v. Crit·ica do Conhecimento, 140; Evolução h-is
ton:ca e progresso em geral, 40, 74 e 75; Moral, 
27]. 

28. - E' necessario que o pensamento assuma 
o governo dos conflitos de interesses entre os am
oiciosos já apercebidos para a luta e aqueles que 
se vão estrear no . mundo da concorrencia: PM, 
189. [v. Política e Governo, 35; Economia ern 
geral, 31]. 
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29. - A questão social, expressa ainda em 
fórmulas demagogicas e irritada pela polí tica, 
crea perigosa perturbação nas instituições e nos 
costumes das velhas sociedades européas: P M, 
206. [v. Politica Mundial) 145]. 

30. - Nos paizes novos a questão social é 
obra do protecionismo industrial, que proporciona 
a concentração de grandes massas proJetarias : 
PM, 206-207 ; ON, XXVI, 244 a 245. [v. Polit ica 
JY!undial) 146]. 

31. - [v. n.0 51]. - O problenw social é 
muito mais gr: ~ · . e, mais profundo e mais ampio 
do que o jJ1'o blema do proletar1:ado: ON, XXVII, 
95, 240 a 241. [v. Poldica e Govenw) 82 e 107]. 

32. - [v. ns . 19 e 45_1 . - As medidas dele
gislação social alcançam hoje, nos paizes cultos, 
vastíssimo domínio, em todas as fórmas da vida; 
mas não é uma legislação organica, porque, ten
dendo a realizar objetivos clirétos , ou satisfazer a 
reclamações, lhe f alta sin tese e sistema, pelo que 
sacri f ica, mercê dessas transigencias, a solução 
definitiva do problema : ON, XXXI, 240; FV, 40. 

33. - [v. n. 0 48]. - Entre o individualismo, 
que assenta sobre institutos jurídicos derivados 
ela soliclariecla cle entre argentarios, e o socialismo 
qu e pretende esquecer as desigualdades naturais, 
ha uma terceira fó rmula de justiça: ON, 95 a 96, 
243 a 244; AP; BU. [v. Econornia em, geml) 32; 
Politica e Govenw) 32, 58, 68; Sociedade e indi
viduo) 24, 33 e 44]. 
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34. - Tudo está sem suprimir os elementos 
artificiais ele desigualdade, como são os monopo
Iios, ele sorte quç os individuas realizem inteira 
capaciclacle ele trabalho indicada pela aptidão de 
cada um : ON, 95, 121 a 122, 244; FV, 26 a 28; 
BD. [v. Guerra, 96; Politica Nlund1.al, 150 e 155; 
Politica e Governo, 135 a 127]. 

35. - [v. n. 0 7] . - Extinguir a miseria e 
assegurar a todos os indivíduos o uso elos meios 
proprios ele realizar a vocação, - é a grande mis
são das democracias modernas : ON, 96, 101, 2-1-3 
a 244; FV, 26 a 28; AP. [v. Pol1"tica e Goveruo, 
26, 33 e 58; Defesa Miiltar, 16; Economia na
cimwl, 46] . 

36. - Os espíritos fr ívolos fingem, face a 
face dos problemas sociais contcmporaneos, o ceti
cismo de os considerarem méras especulações s n-
timen tais : ON, 106; BD. (~··=~ 

37. - [v. n.0 52] . - O valor de um paiz, 
feito com a creação ele for tunas, nunca atingirá 
á solidez elo valor formado pela generalização ela 
riqueza : ON, 107, 122, 182, 183; FV, 26 a 28; 
BG. [v. Organização constitucional, 61; Agn:cul
tum e Pecuaria, 21; Econom-ia em geral, 27; Poli
tica Nacional, 58 e 59; E'volução historica e pro
gresso em, geml, 57 e 76]. 

38. - O impulso elas ambições incontidas 
afronta-se hoje coiu. uma fo rça, que o ha ele ven
cer: a generalização das ambições, coincidindo 
•:om a generalização das capacidades : ON, 190 a 
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192. [v. Moral) 7; Emigração) 14; Politica M un
dial) 123]. 

39. - Dos conflitos, que daí resultam, virá a 
expressão natural da energia da especie: o impe
rativo de produção e de eficiencia: ON, 192. 
[v. Moral) 26; Politica Mundial) 127]. 

40. - [v. n.0 52]. - Por isso toda a socieda
de contemporanea está dividida em duas vastas 
classes : a dos que exploram a força do capital e 
da inteligencia instruída e a dos que são explora
dos, vencidos, eliminados pela vitoria lenta, mas 
segura, daqueles: ON, 192; CK; CS. [v. Polüica 
N aciona!) 66]. 

41. - [v. 11.
0 44]. - Esse esforço por subor

dinar a especie humana á nova aristocracia mani
festa-se principalmente na exploração dos paízcs 
novos, pois que os velhos já não oferecem campo 
suficiente ás ambições: ON, 192; AE; AP. 
[v. Politica inte1·nacional brasileira) 19; EconO'fn.ia 
nacional) 19, 25 e 52 ; Imigração) 16; Economia 
em geral) 11]. 

42. - [v. ns. 7 e 21]. - E ' isso que explica 
o desenvolvimento colossal da sociedade parasita, 
que em todo o orbe civilizado dá vida fictícia ás 
grandes capitais e ás estações de vilegiatura, fa
zendo florescer uma vegetação asfixiante de sar
mentos sobre massas tanto mais miseraveis quan
to é certo que não reecbem das outras classes se
não modelos de ambição e exemplos de amôr ao 
luxo: ON, 192; FV, 10-11, 42 a 43; AZ; CP. 
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[v. Evolução historica e progresso nacional, 3 e -
20 ; Pat1·ia e nação, 56; Economia em geral, 9; · 
Sociedade e individuo, 17; Emigração, 19; Evo
lução historica e progresso em geral, 65]. 

43. - A expansão do comercio, da viação e 
dos instrumentos de crédito internacional domina 
apenas uma fáse da evolução humana, resultante 
da excitação do individualismo e dos inventos ma
teriais, - fáse que não póde perdurar, com a 
mesma intensidade pelo menos : O N, 193 ; AP; 
BD; CB. [v. Evolução historica e progresso em 
geral, 78; Evolução historica e progresso nacio-
1Wl, 16; Economia Nacional, 17; Política Mun
dial, 129] . 

44. - [v. n.0 41] . - Se o surto industrial 
das potencias produziu em algumas das suas clas
ses relativo conforto, isso foi obtido pela explora
ção abusiva de outros paizes e de outros povos : 
ON, 193-194. 

45. - [v. ns. 19 e 32]. - Foi exatamente o 
caráter de desequilíbrio nacional das atividades 
que suscitou a leg·islação social, que tem consegui
do, sem dúvida, até certo ponto, aliviar as aspe
rezas da desigualdade: BD. 

46. - A sorte das nações modernas depende 
da direção que tomarem no sentido do trabalho, 
ou no sentido da especulação; do relativo nivela
mento social pela maxima distribuição das rique
zas, ou da divisão da sociedade em classes afortu
nadas e classes proletarias; da plena expansão dos 
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valores, pela liberdade comercial, ou do regime de 
·restrições, monopolios e privilegias: PN, 92, 98, 
FV, 42 a 43. [v. Pol-itica Nacional, 42 ; Economia 
naâonal, 21 e 22; Evolução historica e progresso 
JUláonal, 4; Econowâa em geral, 16] . 

47. - [v. 11.
0 18 ] . - Se os estadistas ameri

canos tiv~ssem compreendido o problema da evo
lução humana e sua incvitavel diretriz, teri am 
r ealizado o encaminhamento para o progresso, se
g undo a fó rmula do individuali smo de Aclam 
Smith , pela organizaç;u) e distribuição elo traba
lho: PN, 98. [v. Polüiw e Governo, 971. 

48. -· l v. ns. 18 c 33 ]. - D~ssarte, na ci\'i-
1ização que se ia . fundar nesses paizes a reação 
social ista seria exotica, porque o sociali smo não é 
.senão o refluxo das leis cconomicas contra a iutcr
pretação elo individualismo pela predominancia d1 1 

capital: PN, 98, 129; ON, 95 a 98; AE. rv. T oli
tica e Goveruo, 98; Econmnia em geral, 32 c.){); 

Poritica. nacion al. 109 _1. 
49. - Como se carateriza, no nos~o ]Xtiz, u 

problema social: PN, 114; ON, XXVI a XXJX, 
97 a 98, 241 a 242. 

50. - O problema elo proletari ado foi trasla
dado para os debates da nossa opinião com a 
mesma fôrma elas causas e a mesma posição das 
pessôas nos centros urbanos ela g rande inclustria 
estrangeira: ON, XXVI. [v. Educação e En
sino, 16]. 

51. - [v. ns. 31 e 59J. - No nosso paiz u 
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grande problema é o ela economia total da socte
dacle : ON, XXVII, XXIX. 241-242; AP. 
f\'. fiCO JW1nia 1/GrlOna[, 20 a 22 e 27]. 

52. - f v. ns. 37 c 40·1. - Os fatores que 
impelem a nossa marcha caminham para faze r da 
nossa pátria uma ~specie de Cartago, onde uma 
classe de potenta(ír >s tende a esmagar a imensa 
maioria dos indi ' ;cluos, - livres, é certo, em 
nome da lei, mas tão realmente escravos, no qua
dro da nossa civilização, como os af r-icanos subju
gados pelo braço fenicio: ON, 97. [v. Politica 
N acionai) 60, 66, 116]. 

53. - O regime economico que nos vai con
duzi ndo para a plutocracia social não faz a f elici
dade daqueles que priYileg- ía: ON, 98. 

54. - Para esses , a posição privil ~giacla é 
uma fortuna da vida social , como a miseria elos 
outros é uma fatalidade : ON, 98. 

55. - Se, de um momento pa ra outro , um ca
t;tcl isma soc ial pacifico os despojasse da fortuna, 
dando o b~m-es tar a Lodos, seriam eles, sincera
mente, ma is f eli zes do que são hoje, na posse pri
vi legiada da riqueza : ON, 98. [v. Economia N a
cional) 29] . 

56. - fv. ns. 8 e 21J. - Os mi seraveis, por 
sua vez, não ode iam senão porque a dôr da fome, 
irritada pelo contraste com o luxo. fé re tanto 
quanto a látego do fe itor: ON, 98. 

57. - [v. n. 0 8.J. - N o estudo d~sse proble
ma cumpre faz <, r ahc;tração dos aten t:1dns de 
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anarquistas, - méros criminosos encaminhados 
para os desvarios das lutas políticas: ON, 98. 

58. - Contrabalançam-nos, no quadro dos 
flagelos sociais, os heróis dos despotismos políti
cos e das espoliações financeiras, que espalham 
mais cadav~res e desgraças sobre a terra do que 
as bombas dos anarquistas : ON, 98, 193; FV, 
38 a 39. 

59. - [v. n.0 51] . - O nosso paiz precisa de 
ser uma republica social, - para que o povo não 
sinta a necessidade de arrancar á força o que os 
governos lhe pódem dar dentro da ordem: ON, 
104, 240 a 242; AP. [v. Política e Govenw) 82 e 
83; Economia nacional) 21 e 63; Polüica Nacio
nal) 42 e 113; Economia em geral) 32]. 

60. - Poder-se-á temer que os proletarios 
urbanos recusem a volta ao trabalho rural; mas 
como a propria relação entre a capacidad~ do 
homem e o trabalho contém implícita a tendencia 
do maior número para os trabalhos da terra, é de 
esperar que essa volta se opére m~diante um con
junto de medidas de sedução: ON, 104-105. 
[v. Econonúa em geral) 42; Ag?' Ícultwra e Pecua
ria) 24; Economia nacional) 21 e 63]. 

61. - [v. n. 0 16]. - A autoridade da nobr~
za, nos corpos governamentais, é, hoje, uma 
ficção, se não tem base no poder economico: VP, 
33; PM, 22. [v. Econ01nia em geral) 1] . 

62. - Formação da nobreza de origem militar 
e da de orig~m economica: PM, 175; ON, 96. 



CAPITULO X 

PATRIA E NAÇÃO 

1. - Ha uma fórma agressiva de patriotismo, 
explorada por manobra dos partidos: VP, 29; 
PM, 95. 

2. - [v. n.o 28]. - A' civilização industrial 
contemporanea repugna essa fórma agressiva do 
patriotismo: VP, 30-31; PM, 14, 155-156, 158; 
O , 75; [v. Economia ern geral) 43 e 73; Guerra) 
73; Evolução hütorica e progresso em geml) 34; 
Política Mundial) 17]. 

3. - [v. ns. 60 e 61] . - Para o homem con
temporaneo, a patria é o paiz que protege, á som
bra da lei e dos costumes, o futuro da família: 
PM, 5, 152-153, 157, 164-165, 168; PN, 3ó, ON, 
74 a 76 ; AV. 

4. - Como sociedade permanente das famí
lias, a patria deve resolver o problema vital da 
nossa especie: o futuro dos filhos: PM, S. 

5. - O militarismo tem interesse .em sustentar 
a superioridade da patria sobre a familia: PM, 6. 

6. - Não é possível conceber um patriotismo 
contrario ao amôr da familia, porquanto a inte
gridade e a indepenclencia da pátria são apenas 
condições da viela em sociedade; o interesse, que 
as defende, só se transforma em afeição como um 
desenvolvimento da afeição que nos prende á pe
quena sociedade do lar: PM, 7, 13-14. 
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7. Realment~, o trabalho e a luta pela famí-
lia é a regra da generalidade dos homens; pela 
patria, caso excecional de algumas minorias ; pela 
humanidade, caso ainda muito mais raro: PM, 7. 
[v. Politica Mundial, 110 a 112; Sociedade e -iudi
viduo, 20] . 

8. - A força do sentimento patriotico está 
na sensação de apoio mutuo e de vizinhança 
moral, - prolongamento elo sentimento domes
tico, entre os indivíduos: PM, 14. 

9. - A honra nacional não se lava com san
gue, nem com a morte; essa honra está, ao con
trario, na conciencia da r~sponsabilidade, que 
temos, como depositarias de bens, civilização e 
prosperidades, de que somos os guardas e de que 
o futuro é credor nosso: PM, 14-15. [v. Evolu
ção historica e prog,resso nacional, 7; N aciona/i
dade brasüeira, 7 e 31; Politica Nacional, 14 e 
141]. 

10. - Entre os gregos, por uma necesssidade 
imperiosa, o patriotismo era a mais larga fónna 
de solidariedade social: PM, 32-33. 

11. - O patriotismo é uma fórma, embora 
errada, .de altruísmo, porque envolve a renuncia 
pesosal, em favor da patria: PM, 15. 

12. - A emigração espontanea e a igualdade 
de direitos entre nacionais e estrangeiros alarga
ram a idéa de patria até a de um abrigo ás desilu
sões e ás novas esperanças: PM, 109, 152. 
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13. - A noção de patria póde repres~ntar 
uma realidade objetiva - o paiz com o seu povo, 
ou a sua imagem subjetivá. As duas idéas são 
sucetiveis, mesmo no sentido vulgar, de mais de 
uma interpretação: PM, 148; PN, 116; ON, 
65-66. 

14. - P ara o selvagem africano, o laço 
comum da tribu é o totem: P M, 148; ON, 66. 

15. - Para o barbaro, um pouco mais adian
tado em civilização, esse laço é a comunidade pre
sidida pelo deus que a conduz: PM, 148; ON, 
66-67. 

16. - Para um romano, ou para um grego, a 
patria era a terra demarcada, sob a aureóla dos 
deuses, e santi f;cada pela recordação dos antepas
sados : PM, 148. 

17. - Do totem á divindade a veneração do 
antepassado exprimia realmente o laço que ligava 
o · homens uns aos out ros e á terra onde habita
vam : PM, 148, 153-154; PN, 2 a 4 ; ON, 55, 66. 

18. - O totem) entr e os primitivos, como 
depois o herói, o semi-deus, o deus, foram sempre 
a imagem de um primeiro ser, forte como nenhum 
outro, que adquiriu o poder supremo sobre uma 
raça inferior, que f undou um povo de eleitos, ou 
que presidiu ás origens da associação: PM, 148, 
171; ON, 66. 

19. - [v. n.o 21] . - A religião, abraçando 
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todas as concepções intelectuais do homem, domi
nava a idéa de patria: PM, 148, 153-154, 157; 
PN, 2 a 4; ON, XXI, 55, 66. [v. Evolução his
to?'ica e progresso em geml, 51; Direito, 11; Re
ligião, 11]. 

20. - Por sua vez, o povo - grande família 
rustica num meio ignorado e cercado de inimigos 
- tinha sempre os olhos fixos no passado, onde 
brilhava o sól que o conduzia: PM, 148-149, 154, 
171; ON, 66-67. [v. Evolução historica e pro
gresso em geral, 69]. 

21. - [v. n.0 19]. - Com a ambição de r~li

gião universal, no cristianismo, a noção de patria 
se emancipou da içléa religiosa: PM, 149; PN, 1-
2; ON, 67. 

22. - Submetida, com as outras idéas d::t 
antiguidade, á forja da Idade-Média, fixou-se, 
.com as nações modernas, numa abstração de duas 
faces: numa, sob a influencia do espírito gr~co
romano, tem a expressão do laço afetivo entre o 
homem e a terra natal; noutra, os habitas mili
tares mantiv.eram a noção de hostilidade contra 
os outros povos: PM, 149; ON, 67. 

23. - De sorte que para os povos modernos a 
patria é, ao mesmo tempo, o paiz da família e do 
trabalho e um acampamento militar: PM, 149; 
ON, 67. 

24. - Ora, o primeiro desses laços era fraco 
para a vida moral de sociedades agitadas pelas 
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terríveis emulaçõ~s das lutas feudais . A fórma 
do patriotismo belicoso era mais propria a apai
xonar as almas e a influir sobre os espíritos : 
P l'vi, 149, 167-168; ON, 67. 

25. - Por isso, cavaleiros e bardos traduziam 
a nomeada dos seus feitos d'armas em novelas e 
cançõ~s, fazendo crêr ás almas ingenuas que a 
atividade social se devia exercer nos recontros das 
batalhas: PM, 150; ON, 67-68. 

26. - A literatura e a politica traduziram em 
fórmulas ,e símbolos essa concepção do patriotis
mo; uma vez intelectualizado, com o pod~r domi
nador inherente ás idéas indiscutidas que a im
prensa faz circular, essa concepção ganhou, desde 
logo, força dogmatica sobre os espíritos: PM, 
150-151; ON, 68. 

27. - Da mesma maneira qu~ o renascimento 
da cultura classica introduziu na sociedade da 
Idade-Média as fó rmulas ele gregos e romanos, a 
historia ela cavalaria e o romance feudal transmi
tiram ás gerações posteriores o tipo do patriotis
mo militar: PM, 150; ON, 68. 

28. - [v. n. 0 2]. - Compre~nde-se o patrio
tismo militar nas antigas nações de unidade étni
ca. Hoje, não. Nas mais velhas das nações mo- · 
clernas, sob aparente unidade, o que deparamos 
são verdadeiras .fecl~rações de raças, ele línguas, 
de religiões, ele costumes. Em todas o interesse 
economico se estende para além das front~iras: 
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PM, 151-152; ON, 11, 69. [v. Polit·ica Mundial, 
17; Guerm, 73; Ec01wm1:a em geral, 2]. 

29. - A patria - lar dos antepassados- é 
uma 1:magem retrospectiva do amôr ao paiz natal , 
da mesma maneira que todos os outros conceitos 
baseados na tradição são movimentos 1'etrocessi
vos do espírito, aplicados ás novas fórmas ela 
vida: PM, 155; ON, 73 a 75 . [v. Crit1út do 
Conhecimento, 47, 202, 223 e 224] . 

30. - Tendo-se atenuado os elementos raça, 
religião, costumes e lingua, as comunidàdes na
cionais perderam o caráter corporativo; o sistema 
ele associação ampliou-se, porque se desenvolve
ram os elementos morais, sociais e economicos : 
PM, 15 8a 162, 164; ON, 77-78. [v. Sociedade e 
indiv1:du o, 43] . 

31. - O patriotismo é hoje apenas uma ex
pressão ela solidariedade nacional. A sociedade e 
o territorio são os seus elementos estaticos; é seu 
elemento dinamico o interesse comum, moral ou 
material. A confiança da lei fórma o envólucro 
abstrato dessa massa de inteligencias e ele vonta
des: PM, 158, 164-165, 168; PN, XVIII, 5 ; 
ON, 71 a 72, 78. [v. N aciona/idade brasileira, 2, 
3 e 7]. 

~2. - Nação é a idéa abstráta ela sociedade 
politica: PM, 163 a 165; PN, 4 a 5; AK ; 
BF; CK. 

33. - Não sendo mais fundadas na tradição, 
as patrias modernas constituem sociedades volun-
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tarias. Este laço substituiu o das antigas sacie-
. dades nacionais. Ha, pois, um fundo de conv-en
ção tácita, na fórma das nações modernas: PM,. 
164-165; PN, 84-85; ON, 90; BF. [v. Naciona
lidade brasileim1 26 e 27]. 

34. - A patria é a alma da nação: PM, 165 ~ 
PN, XVIII, XXVI; ON, 91; CN. 

35. - Não basta reconhecer a existencia de 
um certo número de interesses comuns aos indi
víduos que habitam um paiz, para conservar-se· 
nítida no espírito a idéa de pátria; é necessario 
ainda fixar a natureza desses interesses e definir 
os direitos que deles decorrem: PM, 165; ON, 9L 

36. - [v. n. 0 1]. - O patriotismo militar ,. 
profundamente contrario á solidariedade verda
deiramente humana, é explorado pelos políticos e 
pela burguezia, para poderem exercer sobre as 
massas populares a ditadura dos seus interesses, 
por inclivicluos, ou por g rupos: PM, 167 a 168 ; 
ON, 93 a 94. [v. Politica e Gove·mo) 27; MilitCJr
rismo) 1 e 12; Guerra) 32 e 62]. 

37. - Para que a patria seja principalmente O· 

lar ela família nacional é preciso que a segurança 
de todos se processe pela constituição de uma so
ciedade em que a vida facilmente encontre as con
dições necessarias ele desenvolvimento e os ele-
mentos fundamentais ela ordem: PM, 168-169 ;. 
PN, 5; CK; CQ. [v .. Politt'ca e Governo) 58 e 61]. 

38. - [v. n. 0 44]. - Origens historicas das 
nacionalidades : PM 171 a 172 · PN 3 a 4 20 

' ' ' ' " 
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24; ON, XII-XIII, SS-56, 76, 133; FV, 40 ; AL; 
AQ; AZ; BF; BG. [v. Política M undial) 110; 
Sociedade e ·individuo) 16, 20 e 21]. 

39. - O espírito ela nação formou-se como 
um se1'Ltido coletivo ele proteção, amparo e assis
tencia reciproca, contra riscos conhecidos e expe
rimentados, entre homens e famílias que viviam 
juntos ,_ tendo interess~s comuns: PN, 3-4; 20-21, 
36. [v. E v olução histoYica e p1'ogresso em geral, 
50 e 51 ; PoHtica e Gove1'no) 49]. 

40. - Da diferença entre nação e nacionali
dade : PN, 4, 26 a 28, 142. 

41. - A nação é hoj~ a sociedade dos habi
tantes ele um paiz, compreendendo toda a sua 
viela: a viela imemorial elos antepassados e a viela 
efetiva da geração presente: PN, 4-S, 26 a 27, 
36; AK. [v. Nacionalidade brasile·ira) 3; P opu
lação nacional) 39; Política Mundial) 79; E volu
ção histo1'Íca e progresso nacional) 18; P olítica 
nacional) 98] . 

42. - Nação vem a ser atualmente sinónimo 
de povo: PN, 4-S; ON, XII, 11, 19. 

43. - [v. n. o 60]. - O sentimento perma
nente da comunhão entre a gente é o que fórma 
o senso -nacional; mas assim como a natur~za da 
nação variou, tambem o senso nacional não pócle 
ser iclentico para todos os povos: PN, 5-6. 
[v. Nacionalidade brasileira) 4]. 

44. - [v. n. 0 38]. - As massas humanas, 
assimiladas num todo) compunham, com a possi-
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vel adaptação, uma agremiação fundida com o 
seu habitat e integrada como sociedade, que s~ 
mantinha por si, e desenvolvia-se. Formaram-se 
assim as nações do mundo civilizado : PN, 24; 
ON, 77; AL; CM. [v. Sociedade e ind1"viduo, 14; 
Evolução histo·rica e progresso em geral, 54] . 

45. - Desse processo surgiram as nações, os 
povos e os homens do ocidente moderno, carate
rizaclos, em geral, por uma certa conformidade 
ele habitos ·~volutivos: PN, 24. 

46. - Esse processo sofre hoje diversas cri
ses, efeito elo desenvolvimento ela cultura, sem a 
necessaria segurança, nos ·~spiritos, ela v.erclade 
científica e suas aplicações, bem como do surto 
elas invenções materiais e dos instrumentos mer
cantis que aceleraram a inclustria, as comunica
çõ::s e o comercio, em progressão vertiginosamen
te desproporcionada com os mistéres e interesses 
humanos: PN, 24-25; ON, 247; BF. [v. Crúica 
do Conhecimento, 8, 63, 67, 114, 131; Evolução 
historica e prog?'esso em geral, 6, 40, 56, 60, 65; 
Politica e Governo, 33, 40 e 95; Evolução histo
rica e p·rogresso nacional, 17]. 

47. - Profundamente perturbadores da evolu
ção das sociedades organizadas, estes fenómenos 
tornaram-se, nas mãos daquelas de suas class::s que 
Ds manejam, um poder tremendo sobre os destinos 
das classes inferiores, e, ainda mais, sobre o das 

. novas sociedades, surgidas do cl~sconheciclo, 111ercê 
dos descobrimentos: PN, 25. [v. Economia nacio-
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nal) 25; Política nacional) 9; Evolução hüton'ca ~ 
prog1'esso nacional) 2; Poldica 1:nternacional bra
sileira) 19 e 20; Sociedade e individ1,t0) 16]. 

48. - [v. ns . 44 e 63]. - As nações ele ori
gem remota e ele lenta evolução não conheceram, 
nem conhecem, o problema nacional) como cada 
i-ndividuo desconhece o problema da formação 
estrutural do seu organismo: PN, 25, 147; BM ; 
CI; CK. [v. Evolução historica e progresso em 
geral) 54; S ocieda.de e indi·viduo) 14; N aciona lida
de brasüei·ra ) 26] . 

49. - As nações surgidas por descobrimento e 
formadas por colonização são improvisos sociais 
do acaso ou resultados de fátos excepcionais do 
progresso : PN, 25; AI; CQ. 

50. - Para admitir que a esses novos paizes 
os colonizadores tivessm prolongado ·os organis
mos das sociedades metropolitanas, teríamos de 
aceitar que transplantaram a estrutura e a orga
nização das metropoles) e que tivessem agido sobre 
estes meios obedecendo aos mesmos estímulos que 
lhes impeliam os passos na viela orclinaria sobre 
o sólo natal: PN, 25-26. [v. Pohtica nacional) 9 J. 

51. - Ao revez, o descobrimento e a coloniza
ção, fátos imprevistos e mutações gigantescas, 
revolucionaram tambem os espíritos : PN, 26. 

52. - Governos coloniais e colonizadores fa
zem invasões e conquistas; não fundam nações. São 
exploradores; não são socios : PN, 26. [v. S ocie
dade e indivt:duo) 16; Economia nacional) 2~; Poli-
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tica internacional brasileira, 19; N aáonalidade 
brasileira, 2; Ernigmção, 6] . 

53. - Os paizes novos precisam constitui?' ar
tificialmente a nacionalidad~. O 11 acionalisrno, se 
não é uma aspiração, nem um programa, para 
povos fo rmados ; se, de fáto, exprime, em alguns, 
uma exacerbação mórbida elo patriotismo, é ele 
necessidade elem~ntar para um paiz joven, que 
jamais chegará á idade da viela clinamica sem se 
fazer nação : PN, 27, 36, 84-85, 147, 148; ON, 
XII-XIII, XLII, 64, 155, 173, 190-191; FV, 40 
a 41; AA; AE: AI ; AK; AP; CI; CK: CL. [v. 
Política uaci01zal, 83 e 98; Sociedade c individuo, 
16]. 

54 . - Que vem a s~r naciollalidade f' : PN, 27 
a 28, 32; AK. [v. Economia em ge1'al, 19] . 

55. - E' erro supôr que toda nacionalidade tem 
vida, obedecendo ao impulso do seu proprio dina
mismo. A vida nacional é, entretanto, inconfundi
vel com a das 1 essôas ~ dos grupos, naturais ou 
ar tificiais, em que o povo se divide : PN, 37; ON, 
61-62 ; AI'. [v. Sociedade e indiv id110, 32; P olítica 
e Governo, 55, 58, 64, 70; Critica do C onheâmen
to, 143; Polit·ica. nacional, 60, 66, 103 e 121] . 

56. - Indivíduos, g rupos , classes, associações 
pócbn agitar-se, enriquecer-se ,e progredir, á 
custa mesmo da fortuna, da seiva e das energias 
nacionais: PN, 37; AF. [v. Evolução h-istorica e 
progresso nacional, 3 ;.N aáonalidade brasileira, 34; 
Poiiúca nacional, 92, 103 e 121]. 
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57. - Sociedades onde o Estado, corporifica
ção da vida coletiva dos povos, não foi, até ha 
pouco tempo, senão orgão do arbítrio ·e da violen
cia, não eram, e não são, ainda hoje, sociedades 
organizadas: ON, XII, 110 a 111. [v. Sociedade 
e ú~dividuo, 32; Politica e Governo, 60, 116 e 120; 
Raças, 46]. 

58. - As democracias modernas são negações 
da autoridade dinastica; não são organizações da 
sociedade livre: ON, XII. [v. Politica e Governo, 
116 e 119]. 

59. - Educar o patriotismo é função dos dire
tores ela opinião pública: ON, 62. [v. Politica e 
Governo, 75 e 123; Guerra, 88]. 

60. - [v. ns. 3 e 43]. - Da soma dos interes
ses comuns nos homens da mesma geração e do 
sentimento de previdencia em prol dos vindouros, 
resulta a conciencia da nacionalidade: ON, 90 a 
91, 94; AJ. [v. Politica Nacional, 27, 88]. 

61. - [v. ns. 3 e 43] . - Mas a previdencia, 
que se limita a guardar para os filhos, é apenas a 
fórma defensiva do amor pátrio, emquanto as so
ciedades não oferecem garantias estaveis de pros
peridade: ON, 94. [v. Nacionalidade brasileira, 
32]. 

62. - Não é verdadeira nacionalidade o paiz 
que não tem a sua politica: ON, 130, 139, 154-
155; BV; CI. [v. Politica e Governo, 80, 89; 95 e 
131: Pol-itica nacional, 77, 80, 105 e 171; 
Direito, 21]. 
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63. - [v. n.0 48] . - Essa politica, sup~rior 
ás pohticas dout1'Útarias e sempre falazes dos par
tidos, é instintiva, tradicional, costumeira, nos ve
lhos paizes : ON, 139, 223 a 224. [v. Politica na
cional, 110 e 174; Poliúca e Governo, 76; Critica 
do Conheci1nento, 39; Guena, 49]. 

64. - Da Idade-Média para os nossos dias a 
ação temporal elo Estado e da Igreja tem sido o 
grande formador de nações : AF. 

65. - As nações ainda não encontraram, entre 
os espíritos, os orgãos do seu pensamento: A F. 
[v. Política Mundial, 38 e 117; Politica e Gove1·no, 
38 ·~ 120; Crit·ica do C 011.hecimento, 134; Politica 
naáo·nal, 145]. 



CAPITULO XI 

DIREITO 

1. - [v. n. 0 29]. - Não se resolvem proble
·mas praticas mediante formulas jurídicas: VP, 8; 
ON, 114. f v. Critica do Conhecin1,ento, 234; Poli
tica Jll!undial, 9; Polit·ica Nacional, 113 e 146; Po
.litica e Governo, 11 e 83] . 

2. - O direito não é fonte ele in s tituiçõ~s so
-ciais; é, ao revéz, uma instituição secundaria, na· 
-cida elos costumes e das necessidades: VP, 8-9. l v. 
Evolução histor-ica e progresso em geral, 42] . 

3. - [v. n.0 15]. - O direito repousa hoj~ 

·sobre os elementos que formam a estrutura econo
mica elas sociedades: VP, 33; PM, 22 a 23. l v. 
Politica e Governo, 1; conomia em geral, 1; Critica 
do Conhecimento, 53; Sociedade e individuo, 25; 
Questczo social, 41]. 

4. - Que se deve entender por direitos do ho
mem : VP, 82 a 84; PM, 165 a 167; ON, 91 a 92. 
[v. Critica do Conhecimento, 35; Política e Go
·verno, 25 e 26; Q1testão social, 35]. 

5. - O direito é uma faculdade regulada por 
lei: VP, 107 a 108; BZ. 

6. - Os juizes foram primitivamente instru
mentos do poder e o poder naceu da força: VP, 
136. [v. Politica e Governo, 5 ~ 18]. 

7. - Da noção de direito, em Esquilo: PM, 
.34 e 35. 
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8. - Do direito natzwal, em Roma, através da 
palavra de Cicero: PM, 39-40. 

9. - Contra a noção de que a força faz o di
reito, pois que o direito é uma formação secular 
de princípios empí ricos, reguladores elas relações 
sociais, com base na conciliação. O juiz é a paz 
em ação; e as melhores obras jnriclicas elo mundo 
não são mais elo qu-= o lento trabalho elo domínio 
ela ordem sobre os conflitos: PM, 144. [v. E v olu
ção h isto rica c progresso e111 gera.!, 42; ilf oral, 12 J. 

10. - O direito é a mais empír ica de todas as 
ci-=ncias: PM, 1 ~7 . 

11. - A primeira lei ele todas as sociedades é 
a lei r eligiosa; a um tempo moral, política e c i vil, 
revela e mani fe ta a sociedade unida pela vontade 
de Deus: PN, 3. [v. Patria e Naçã o, 19; Evolução 
historica e progresso e1ll geral, 51; Religião, 11]. 

12. Orig·ens hi storicas do direito: ON, 135; 
13Z. 

13. No conjunto elos problemas políticos 
dos povos contemporaneos, a justiça é o dos que 
menos i mportancia têm : O N, 154; CE. 

14. - O direito é hoje a arte ela disciplina, da 
subordinação e do justiçamento, estranha aos pro
blemas da natureza humana: ON, 16-t; F V, 43; 
AF. [v. Evolução historica e progresso em geral, 
24] . 

15. - [v. ns. 3 e 27 J. - Até hoje o direito se 
tem limitado a regular a fruição elos bens conquis-
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tados pelos mais fortes e aplicar o castigo ás rebel
dias contra essa ordem de fátos : ON, 164; AF; 
CE. [v. Politica e Gove1'no) 1; Critica do Conhe
'cimento) 53; Sociedade e individuo) 25 e 26; Poli
tica Nacional) 160] . 

16. - [v. n.0 27]. - Como deve ser encarado 
o dir·eito de punir: ON, 281, 306 e 307, 309-310 ; 
CE. 

17. - Necessidade do sigilo, durante o sumario 
de culpa: ON, 309. 

18. - O di1-eüo publico moderno (como o da 
nossa constituição) é a obra com que políticos pro
fissionais dos parlamentos e gabinetes ministeriais 
europeus ageitaram idéas de Locke, de Montes
quieu, de Burke, ,e de mais dois ou tres grandes 
espíritos, ás fórmas do governo absoluto: AA. 

19. - Contra a tése de que todas as leis são 
bôas, quando -executadas, porquanto a só execução 
não dá ás leis virtudes que elas não possuam: AF, 
[v. Organização constitucional) 102 a 105 e 194; 
P olitica Nacional) 113] . 

20. - Da idéa abstráta de que não ha regi1nes 
necessarios para a ele que toda lei é bôa vai a dis
tancia que separa uma tése da sua anti tese: AF ; 
BP. 

21. - Ao contrario, os regimes não se podem 
dizer bons senão quando adequados á terra e ao 
povo que regem, e apropriados aos seus problemas, 
interesses e necessidades : AF; CK; CR. [v. Poli-
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f-ica N ~cional, 113; 01'ganização constitucional, 
43, 150, 170 e 194; Patria e Nação, 62]. 

22 . . - Nem o individuo, nem a sociedade vivem 
por si, isoladamente. Toda a vida é feita de rela
ções; e as leis, em sua essencia, vêm a ser as formas 
das relações a que os dirigentes dão força coer
citiva, quando isso se faz necessario á existencia 
e ao desenvolvimento do povo: AF. [v. Critica do 
Conhecimento, 106 e 205; Política Mundial, 67]. 

23. - Na força moral é que se inspira a infi
nidade de átos de ordem, com que se faz a norma
lidade comum da vida, contra o crime: AP. [v. 
Politica e Gove·rno, 5, 18 e 126; Moral, 30 e 35]. 

24. - Só agora a ciencia do direito começa a 
caraterizar os dados primordiais dofáto ·e do fenó
meno jw-idico, elementos iniciais de todos os pro
cessos logicos e pontos de partida analíticos de 
todas as pesquizas: BP. 

25. - O direito romano, como verdadeira 
obra de civilização e fruto do progresso social, 
exprime o invariavel caráter de fórma e revesti
mento dos interesses e das necessidades observa
das: BZ. 

26. - A cultura jurídica consiste: 1 °) em 
atingir a diferenciação do fáto e da idéa do direito 
por entre os fá tos e as idéas similares; 2°) em 
compreender que o direito é uma fórma e um 
instrumento, antes que substancia, a que só a rea
lidade objetiva dá corpo: BZ; CK. [v. Critica do 
Conhecimento, 165]. 
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27. [v. ns. 15 e 16].- O direito pe1wl nada 
mais é que um resto do perversissimo impulso de 
vinclita: CE. 

28. - Está em erro, por varias razões, a escola 
antropologica italiana: CE. 

29. - [v. 11.
0 1]. - Os problemas da justiça 

são hoj e problemas ele organização e ele politica : 
CE. [v. Politira e Governo, 50; JJ!foral, 19 e 21]. 



CAPITULO XII 

MORAL 

I. - [v. n. 0 36]. - Para afastar divergencias 
de doutrinas, devemos tomar por criterio de con
duta, na ordem moral, não o bem) que é abstráto, 
mas o inte1'esse da vida) da vida no proprio indi
viduo ~ ela vida em outr.em: PM, 13, 26-27, 109, 
180; PN, 17 a 19, 57; ON, XI a XII, 91,92, 114 
a 115, 165. [v. Critica do Conhecimento, 35; Evo
lução historica e progresso em gerai) 8 e 45; Poli
fica e Governo) 25; Sociedade e ·ind1"viduo) 9]. 

2. - Esse criterio levar-nos-á · a conclusões 
mais largas elo qu-: as elos dogmas e dos principias 
normativos, desenganados uns e outros pelos fátos: 
PM, 13; ON, XI, XXI-XXII, 114. [v. Critica 
do Conheci11ze11f0 1 39 e 199; Evolução historica e 
progresso em. geral) 6, 45 e 78; Politica e Governo} 
11, 25,26 e 84; Religião} 41]. 

3. - Os principias morais ~m vigor são com
binados com os fátos, mas não lhes são adaptados: 
PM, 25; ON, XI; BE. 

4. - [v. n.o 33].- A moral dogmatica provou 
já a sua impotencia para refrear os apetites e as 
paixões: PM, 25; FV, 43-44; BE. [v. Evolução 
histon·ca e progresso em geral) 78; Rel-igião) 17, 
24 e 47; Questão soâal

1 
23] . 

5. - Desde os primeiros monumentos em que 
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o homem, abstraindo-se da sua vida pratica, expri
miu as suas aspirações, até ás obras de filantropia 
contemporanea, se deparam virtudes e moveis al
truístas que se mostram como o proprio fundo da 
nossa natureza social: PM, 108. [v. Evolução his
torica e progresso em geral, 11, 12 e 15]. 

6. - Se essa disposição céde, ás vezes', perante 
moveis egoístas, o proprio conflito dos interesses 
impõe a retificação dos males que o egoísmo pro
cura causar: PM, 108. 

7. - Todo interesse ferido procura apoio numa 
razão moral, e como o numero dos que reclamam é 
sempre maior do que o dos que estão contentes, 
as conquistas do bem alargam-se e acabam por 
consolidar-s~: PM, 108. [v. Questão social, 38]. 

8. - [v. n. 0 3]. - A diversidade de sistemas 
de moral denuncia a impossibilidade de reunir 
em doutrina os principias que traduzem as aspira
ções da alma humana: PM, 108. [v. Critica do 
Conhecimento, 70 e 214]. 

9. - [v. n. 0 30]. - Quando muito, chegaria
mos a esta classificação: a tendencia para o 
altruismo é o polo positivo e para a astucia ou a 
força o polo negativo da nossa índole: PM, 108-
109. [v. Politica e Governo, 16 e 126]. 

10. - A Histeria contém notavellição de opti
mismo. A humanidade, embora ignorando a sua 
natureza e a extensão das suas faculdades, aper
feiçoou as fôrmas da sua atividade, e levantou a 
concepção dos seus fins e dos seus destinos. Hoje, 
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as nações e os governos já são tidos como instru
m~ntos ele progresso e de prosperidade do homem, 
em vez de o homem existir para a gloria e para o 
interesse das nações e elos seus soberanos : PM, 
109. [v. Sociedade e individuo) 45]. 

11. - Não é possivel avaliar cousa alguma 
sem um criterio preestabelecido para a avaliação : 
PM, 141; ON, 167, 169. [v. Raça) 19] . 

12. - [v. n.0 35] . - Contra a noção de que a 
força é um sinal ele moralidade, pois o que nós 
chamamos leis morais corresponde precisam~nte a 
um pendor que é o oposto ela força: PM, 114. [v. 
Direito) 9; Politica e Governo) 5, 18 e 126; Evo
lução hútorica e P1'0g1'esso em geral) 42]. 

13. - Como elem~nto ele coesão nacional, os 
costumes não influem mais; dada a invasão dos 
habitos mundiais, que se generalizam, os costumes 
nacionais apagam-se: PM, 160, 164; ON, 85. 

13. - [v. n. o 23]. - As verdades da concien
cia moral todos as possúem em abstráto; n~m todos 
as sabem localizar nas relações da vida concreta : 
PN, 33-34; ON, XXIII; CR. [v. Critica do Co
nhecimento) 165]. 

15. - O homem não tem por destino ser herói 
nem mártir. Para conservar a integridad~ do ca
ráter, em sociedades selecionadas pelos caprichos 
do azar, é preciso possuir animo de atleta moral : 
PN, 38. [v. Evolução historica e P'rogresso em 
geral) 36; Sociedade e individuo) 17 e 34; Espirito 
Nacional) 4]. 
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16. Como se deve entender a moral politica 
PN, 40; ON, XX-XXII, 43, 120, 169; FV, 27, 
43; AO; AU; BM; BS; CP; CQ. 

17. - O vicio da judicatura moral exterioriza
se em palavras e átos ele critica e de acnsação, - · 
atitude invariavelm~nte assumida por todos os que 
estão fóra do poder, contra os que o exercem: 0 1J, 
XXI; FV, 11. 

18. - Os fátos ela vida pública e os átos cliarios 
dos governos, quando resultam do arbítrio das pes
sôas , testemunham apenas o fenóm~no geral da 
desorganização, pelo proprio fáto de serem condu
zidos ao poder individuas capazes ele os praticar: 
ON, XXII; CQ. [v. Politica e Gover11o, 78; Or
ganização constitucional, 142 e 165; Politica Na
cional, 3 5 e 15 2] . 

19. - A pQ].itica, não pocl~ndo ser dissociada 
da moral, não tem nesta, entretanto, nem muito 
menos na sua expressão judicativa, base, origem, 
ou fonte: ON, XXII. [v. Política e Governo, 83]. 

20. - A a titude judicativa, trazendo como pro
grama a rege11eração moral ela vida pública, não 
tem outro efeito senão o de crear situações ele 
terror, transformando os incorrutiveis ela aurora 
revolucionaria em guilhotinadores do seu meio-dia: 
ON, XXII. 

21. - O probl~ma da moral pública não chega 
a ser um problema de aspécto organico; e a mo
ralidade, f1'Uto necessario de toda obra organiza
dora, não se realiza jamais ao influxo da preocupa-
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ção moralista : ON, XXII a XXIV; BM ; CP; 
CQ. r v. Polit ica Nacional, 16, 35 e 91] . 

22. - A moral não é o fim ela ação, nem é tão 
pouco uma solução necessaria; é uma inspiração 
e um id~al. Como inspiração, ponto de partida ela 
atividade mental, ela entra na elaboração el as icléas, 
para transformar-se em á tos ; como ideal, or ienta 
o pensamento, determinando a direção ela ação. E ' 
a sent~n ça ele A ugusto Comte : ag ir por afeição c 
pensar para agir : ON, XXIII, 168. r v. Critica 
do C onliecintento, 49 e 107]. 

23. - [v. n. " 13]. - A preocupação el a morai 
e a ação exclusiva ela moral não fazem moral, 
porque a moral é uma abs tração ; e a abstração 
não se realiza senão retomando o seu loga1· na. 
si n l~sc concreta da vida : ON, XXIII: AB. [v. 
Critica do Conhecimento, 165]. 

24. - Combater o nwralismo, que professa a 
supremacia elas v irtudes passi·vas, tomando estas 
como crite rio ele seleção elas suas rebções na viela 
pública e na viela privada, é curar uma f órma ele 
paralisia social ~ prevenir o declive para as agita
ções revolucionarias : ON, XXIV e nota; XXIX; 
AK : AL ; BM : CC; CP . [v. Polü ica 1Vlu ndial, 61 J. 

25. - O nwralism.o está tendendo a assumir, 
sobre a tibieza elas nossas vacilantes conciencias, 
o Jogar que as religiões preenchiam, córresponcl~nte 
á reação do espíri to contra o terror e o misterio 
do univer so: ON. [v .. Rez.igt:ão 13; Politica JV!un
dial, 59 a 64] . 
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26. O objéto da vida é a produção, não é a 
posse: ON, 99 a 100. [v. Política Mundial, 127; 
Questão social, 39]. 

27. - A propria existencia do ocioso é uma 
incessante procura de atividade e de emprego de 
forças , que se perdem no vicio: ON, 100-101; BI. 
[v. Questão social, 27]. 

28. - Por isso, os maiores desgraçados do 
mundo são os milionarios céticos: ON, 101. 

29. - Ha uma violencia moral equivalente á 
violencia fisica, tão ilegitima quando usada contra 
o homem, como legitima quando usada em proveito 
dele, ou contra os elem~ntos materiais que se 
opõem á sua atividade útil: ON, 116 a 118; 120. 

30. - [v. ns. 9, 12 e 35].- Necessidade de 
distinguir a força da violencia, porque a violencia 
é o abuso da força, como a astucia é o abuso da 
inteligencia, como a sug~stão é o abuso da autori
dade mental: ON, 120. [v. Política e Governo, 5, 
18 e 126; Di?-eito, 23]. 

31. - Toda a moral internacional se funda no 
espirito de dominação dos povos mais fortes: FV, 
16 a 17; 43. [v. Guerra, 43]. 

32. - Nas democracias contemporan~as a mo
ralidade de cada um dos membros do governo 
apenas disfarça a inioralidade dos processos cole
tivos: FV, 27, 35, 37,43 a 44; CE; CP. [v. Guena, 
43; Política e Governo, 72; Questão social, 23]. 

33. - [v. n.o 4]. - A moral que manda res
p~itar os direitos elos outros tem a eficacia pratica 
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dos seus conselhos abstrátos perfeitamente medida 
pela inutilidade elos dez mandamentos, durante 
séculos ele saturação peelagogica, de pressão psí
quica, e, muitas vezes, de pressão material: FV, 
43. [v. Questão social, 23; Evolução historica e 
progresso em geral, 78]. 

34. - Essa moral é uma ironia á sorte elos 
povos submetidos á concorrencia com os talentos e 
as vantagens dos adeantaclos: FV, 43 a 44. 

35. - [v. ns. 9, 12 e 30] .- A força moral é, 
ainda, a melhor elas forças ; vale por uma grande 
parte ela força f ísica, que não é nada sem o seu 
comando; é, em suma, a unica força real ela so
ciedade: AP. [v. Direito, 23]. 

36. - [v. n.0 1] . - A V'ida póde ser definida 
como a r~alização ela personalidade: BE. [v. Cri
tica ao Conhecimento, 35]. 

37. - Regenerar pela punição dos defeitos, 
com esquecimento dos méritos, é adulterar a jus
tiça: BM ; CC. 

38. - Não ha icléa moral inata: CH. 



CAPITULO XIII 

RAÇAS 

1. - [v. n. 0 37]. - A ciencia deitou abaixo a 
tése ela desigualdade das raças: VP, 102; PM, 
135-136, 179; PN, 47 a 49, 53, 72, 73, 136 a 137 ; 
ON, 197 a 198; FV, 41 a 42; AI; AM. 

2. - As sel~ções humanas não estacionam ; 
continuam a operar-se pelo contácto das raças: 
VP, 112-113; PN, 8-9; ON, 207; AM. 

3. ·_ As frunteiras não s.eparam mais raças 
escravas e raças livres. O homem colocou a sua 
personalidade acima das di visões convencionais elas 
cartas geograficas: PM, 109. [v. Pol·itica Mun
dial, 67 e 83] . 

4. - [v. ns. 37 ~ 45]. - O clolicocefalo louro 
não é um tipo superior, definitivamente fixado pela 
evolução da especie; é tão somente o tipo vitorioso 
do seu meio, por um longo período do desenvolvi 
m~nto humano: Pl\1[, 136; PN, 49, 58-59. [v. Po
pulação nacional, 1 e 2] . 

5. - [v. ns. 41 e 42]. - O tipo humano llUe 
não encontra mais as condições materiais em que 
se formou, degenera; mas degenerar significa 
apenas fazer 11ma outra adaptação proveitosa á 
vida: P:fi'I, 136; PN, 59. [v.lt1o1'al, 1 e 36]. 

6. - Como os tempos vão ~melando as condi
ções materiais em que viveu o dolico-louro, tende 
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ele a degener ar , perd ~ndo, assim, a sua antiga su
perioridade : PM, 136; PN, 59. 

7. - [ \·. ns . 5 e 42] . - A adaptação f ísica e 
social é. em suma, o g rande modelador do homem : 
PM. 17, 141 e 143: P N, XIX, 59, 73. 75; ON . 7, 
80 a 81, 195; FV, 7 a 10: AI: AJ\tJ ; CB. [v. Po jJu
laçao 11 acional. 1 '2 2; E7·nlu ozn !z isto1·ica c progres
so em gC'ral . 29 J. 

8. - Naciela sobre as praias elo iHediterranco, 
a civilização emana de uma raça que ainda n ingucm 
assemelhou ao homem do Nor t~: os egípcios. 
Outros pm·os, que não eram dolico-lou ros , ti\·eram 
tambem civilização brilhante: PM, 157 ; PN, 60, 
66 : ON, 82 a 83. 

9. - Entre as multidões que fa lam linguets ele 
raizes ar ianas, é mininn a proporção de descen
d~nte's ele dolico-louros. Mestiços de todo o g nero, 
eis a1 a g rande maioria elas populações, nas naçôes 
moderna : PM, 137. 

10. - As pesquizas dos egiptologo. Ja nos 
ha,·iam reye]aelo a existencia de uma civilização 
anterior ft hcleni ca. E ra obra ele uma raça mor~na . 

Com a descoberta das ruinas de M icenas e Creta, 
mostrando o valor das ciYi lizações egeana e mi
noana, de uma época anter ior á s invasõ~s elo Norte, 
a idéa de superioridade do ariano ou teutonico 
rolou por terra. As f ontes da nossa civilização 
derivam ele cer 2br•Js ele homens do M editerran :?o : 
PM, 137 ; PN, 48; AM. 

11. - Essa prova bastava para anular a pre-
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tensa superioridade da raça loura. Mas, além di sso, 
a ciencia verificou que nada autoriza a concluir da 
diversidad~ dos caráteres físicos para a diversi
dade da constituição cerebral: PM, 137 a 139; P , 
48-49. 

12. - Depois, a ciencia guardava, para o prin
cipio da igualdade da especie humana, uma vitoria 
mais brilhante. A idéa de Gobineau, como as visões 
de Nietzsch~, precisavam de um fundamento. De
ram-lhe os discípulos de Darwin, Weissmann c 
Ammon : PM, 139; PN, 50. 

13. - Darwin, embora exagerando o fator 
luta pela vida na seleção natural, atenuou, todavia 
a sua ~ficacia na seleção social; e, logico com a sua 
concepção do transformismo, admitiu a transmis
são hereditaria dos caractéres adquiridos, capazes 
de fixarem um tipo, até que novos fator~s viessem 
operar a caracterização de novas especies : PM, 
139; PN, 50. 

14. - A essa teoria deram adesão todos os re
presentantes inglezes da ortodoxia darwiniana. 
Tambem as te~ias de- H. V ri.es, de Mendel, ele 
Spencer, de Naegeli e Roux não eram contrarias á 
idéa fundamental da perfetibilidade dos caractéres 
de raça, transmitidos he'r·~ditariamente: PM, 139-
140; PN, 50-51. 

15. - W eissmann, entretanto, afirma a inde
pendencia entre o plasma germinai e o plasma so
matico, e conclúe pela distinção irredutivd das 
raças e pela intransmissibilidade dos caractéres in
dividuais: PM, 140; PN, 51. 
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16. - Na mesma ocasião, mais ou menos, O. 
Ammon, outro sabia germanico, faz o estudo corn,
paraclo elas raças e termina por uma apologia da 
raça te'utonica, pregando o direito de dominação 
dela no mundo: PM, 140; PN, 151. 

17. - O esforço cientifico d~sses dois sabias 
coincidiu com os ultimas tempos ele Bismarck. 
Para apoiar a política ele expansão colonial, aí 
estava essa ciencia pratica: PM, 140-141; PN, 52. 
[v. C1'·i6ca do Conhecimento> 91; Gue1'1'a, 38] . 

18. - Se as teorias cl~ Ammon não vingaram, 
tambem não vingou a doutrina ele W eissmann. 
Pesquizas recentes provaram que não ha diferença 
substancial entre o plasma germinai e o plasma 
somatico, não s~nclo possível explicar a evolução 
organica sem admitir a transmissão elos caractéres 
adquiridos : PM, 141; PN, 52-53 : AM. 

19. - Na comparação elo valor relativo elas 
raças é necessario considerar o criterio ele avalia
ção e a idade ela civilização: PM, 141; ON, 81. 
[v. Moral, 11]. 

20. - Por muitos traços psíquicos, as raças 
asiaticas e' africanas não são inferiores ás euro
péas : PM, 141-142. 

21. - A tése d~ uma constancia na estrutura 
elo cerebro humano e na extensão das suas fun
ções, desde os tempos pre-historicos, foi sussen
tada, com brilho, por Remy de Gourmont. Desde 
aí, s~gunclo ele, o exercício desenvolveu as aptidões, 
sem aumentar a capacidade. Sem ir até essa con-
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clusão, talvez contra ria á lei de evolução do tipo 
11Umano, pócle-se admitir que a infe rioridade 
venha a ser anulada pJos meios educativos ele 
hoj e: PM, 142; ON, 81. 

22. - A fáse historica da civilização egípcia 
compreende apenas a época ela sua clecaclencia. 
Unica elas nações de remota antig uidade, que so
brev i v~u ás invasões, é uma elas raças mais debcis 
entre as que se incorporaram á civilização. ~ão 

obstante, o contúto ela civilização ocidental começa 
a acordá-la de longa hipnose servi l, ou, talvez, ele 
um sono reparador : PM, 142; O , 82. 

23. - Etíopes, nubios e libios fo ram assimi-
1aclos p~la civilização egípcia; cooperaram com os 
fenícios e gregos, e, mais tarde, com os arabes c 
os hebreus, na civilização mecliterranea : Pl\I, 1~2; 
ON, 83-84; AM. 

24. - Para admitir a incapacidade elas raças 
tidas por in fe riores era mi stér admitir qu~ os mci"s 
tropicai s e equatoriais não pudessem produzir 
seres aptos á civilização; mas esta suposição é 
desmentida pelo aper feiçoamento do tipo africano. 
no Brasil e nos Estados-Unidos : PM, 142; ON, 7, 
82-83. [v. População 11acional) 32·1. 

25. - A exper iencia ela capacidade elas raças, 
colocadas nas mesmàs condições de civilização, não 
é contraria nem ·aos descendentes elo negro afri
cano, nem aos elos indígenas. Esses cl~scenclente~ 
chegam a civili zados de alta moralidade e espirilo 
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brilhante: PM, 143; PN, 59-60, 71; ON, 84. [v. 
População nacional, 38]. 

26. - Por outro lado, as raças brancas pros
peram ou degeneram nos meios tropicais e equa
toriais, s~gundo as condições do meio fisico e do 
meio social. E' um fáto verificado por larga expe'
riencia: PM, 143; PN, 137; ON, 80, 84, 156. [v. 
Emigração, 7 e 8; Imigração, 20]. 

27. - A idéa de nacionalidade, no seu sentido 
classico, é, em geral, a que buscamos representar 
com a palavra raça. Mas s~ num territorio isola
do, como o Japão, foi impossível manter uma raça 
unica, fácil é compreender a variedade existente 
nos outros paizes, para onde se precipitaram cor
rentes migratorias d~ todas as raças: PM, 158-
159; PN, 4, 6 a 8; ON, 70 a 71, 78-79. [v. Patria 
e Nação, 54]. 

28. - [v. n. 0 31]. - Falsa concepção do pro
blema das jovens nacionalidades é a que faz de
pender o seu desenvolvimento da introdução de 
imigrantes de raças européas, porque se atribúe o 
insucesso elos descendentes dos habitantes primi
tivus a uma especie de degeneração etnica: PM, 
159-1 60; ON, 79 a 80, 102-103, 155-156; AI; AM. 
l v. População nacional, 25; Imigração, 5 e 20; 
Esp,irito naâonal, 7 e S]. 

29. - A pretensa unidade da raça indo-européa 
não é mais do que uma ficção, resultante da supre
macia política dos a-rias sobre élS populações primi
tivas dos paizes conquistados: PM, 159; ON, 79. 
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30. (v. ns. 37 e 38] . - A posição eventu1.l 
d~ superioridade de certos povos emana de uma se
leção historica, que obedece a fatores e poderes tão 
artificiais quanto os que selecionam os individuas : 
PM, 179; PN, XVIII-XIX, 71; ON, 81. [v. F o
titica Mundial, 64; Critica do C onhecúnento, 112 
a 114; Evolução historica e progresso em geral, 
36; Sociedade e individuo, 8]. 

31. - [v. n. o 28] . - O anglo-saxonio da Aus
tralia e da Nova-Zelandia dir-se-ia um antipoda 
do seu antepassadó. Admiravel prova da falsidade 
da base etnica das civilizações: PN, 6. 

32. - A denominação de latúw é das m~nos 

carateristicas, como expressão de parentesco etni
co; traduz, de preferencia, um certo sentimento de 
simpatia moral, e, sobretudo, intelectual, que a 
semelhança das linguas gerou: PN, 7; BF. 

33. - Da existenCia de latinos na Britannia : 
PN,29. 

34. - Elementos de superioridade das raças 
meclit~rraneas: PN, 59. 

35. - A zona intertropical é o berço do animal 
humano: PN, 66; ON, 7. [v. População Naâo
nal, 32]. 

36. - Admitir a desigualdade entre as raças 
importa decretar a guerra entre elas, porque a 
subordinação não é mais possivel : ON, 76 ; AV. 
[v. Política. N aâonal, 137] . 

37. - [v. ns. 1, 4, 30,38 e 41].- E ' grave erro 
de critica social supôr-se que a situação atual das 
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raças corresponcle a uma hierarquia elas suas qua
lidades: ON, 196 ; FV, 7 a 9. 

38. - [v. n.0 30]. - Essa situação resulta ele 
causas mais ou menos remotas, contrarias, aliaz, 
ás tenclencias que elevem conduzir o desenvolvi
mento elo homem á perfeição da sua natureza: 
ON, 197-198. [v. Evolução historica e prog1'esso 
em geral 36]. 

39. - As raças, que dominaram o mundo, 
venceram por força de qualidades guerreiras; 
fo ram as de maior energia material e mais 
intensa ambição ele domínio: ON, 198; FV, 35. 

40. - E ' preciso que as outras raças se sin
tam desembaraçadas ela opressão dessas, e das 
tradições, costumes e preconceitos que elas puze
ram em circulação, para que os processos seleti
vos obedeçam aos seus fatores naturais: ON, 198. 
I v . Sociedade e individuo) 8; Evolução lústor ica 
c prog1·esso elll geral) 21 e 22]. 

41. - l v . ns. 37 e 38 J. - Contra a falsa 
noção ele caráter das raças. Nenhum tipo humano 
tem caráter que lhe seja exclusivo: ON, 8. 
lv. Cn.tica do Co11hecimento) 203]. 

42. - [v. ns. 5, 7 e 37]. - O t·ipo 1·nental 
elas raças deriva elas modalidades do meio -~ ela 
viela social: FV, 8. [v. Sociedade e ÚLdivid1l01 36]. 

43. - O particlarios ela desigualdade elas 
·aças admitem que -por ent ·re a.s raças tidas por 
inferiores se encontrem 1:ndividuos elas mais altas 
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qualidades, mas tão sómente por exceção, que não 
denota capacidade geral da raça: FV, 8. 

44. - Este argumento final é liminarmente 
falso, porquanto essas tais exceções só podem ser 
explicadas em favor da capacidade geral ·do seu 
grupo etnico: FV, 8 a 9. 

45. - [v. ns. 1, 4 e 37]. - A guerra européa 
revelou, não a superioridade, mas a inferioridade 
moral cias raças desse continente: AM. 

46. - A tése da desigualdade' das raças serviu 
apenas para excitàr quanto egoísmo, amôr
proprio e paixão impulsiva se agitam ainda 
com fórmas polidas e por entre os artifícios da 
cultura - nas sociedades disciplinadas, porém 
não realmente civilizadas, do velho mundo: AM. 
[v. Evolução historica e progresso em ge·ral, 61 
a 64 ; P at?'ia e Nação) 57] . 

47. - A idéa de superioridade de raças está 
em contradição com a unidade da origem da nossa 
especie, hipotese aceita, em prejuízo do polige
nismo: AM. 



CAPITULO XIV 

EMIGRAÇÃO 

1. - [v. n. 0 22]. - A questão social póde 
ser solvida pela colonização: VP, 55 a 57; PM, 
206; PN, 118-119; ON, 179. (v. Militarismo, 18; 
Imigração, 7 e 8; Nacionalidade brasileira, 11; 
Política internacional brasileira, 21; Economia 
tLacional, 19; Patria e Nação, 52]. 

2. - Superioridade do colono de raça ama
rela: laborioso, sobrio e dócil: VP, 110-111. 

3 . - A' falta de direção da emigração asia
tica Sf devem atribuir os conflitos entre os traba
lhadores orientais f! os de outras procedencias: 
VP, 111. 

4. -Necessidade de crear um r~gime legal 
de emigração: VP, 111; PM, 125; PN, 118. 

5. - Nos Estados Unidos é irreconciliavel a 
antipatia do :yankee para com os povos de outras 
raças. Isso não obstou, porém, a que os descen
dentes de africanos continuem a prosperar, física 
e mentalmente : VP, 112; PM, 142; FV, 37. 

6. - [v. ns. 17 e 23]. - Os colonizadores 
civiHzados procederam, em toda a parte, á elimi
nação sumaria dos povos : PM, 76-77; FV, 38. 
[v. Patria e Nação,· 52 ; Econ01nia Nacional, 24 e 
25; Evolução historica e progresso nacional, 18]. 

7. - Só nas colonias oficiais, onde os novos 



200 A LCIDES GENTIL 

imigrante são acolhidos e localizados com privile-· 
g ios -e atenções excepcionais, e emquanto pe'rma
necem as condições que mantêm essa gente como 
um povo estranho ao meio social, é que' vinga 
aparentemente a hipotese de t razerem as raças 
tidas por superiores elementos de regeneração 
étnica : P M, 159-160 ; P N, 62 a 64. [v. Raças, 
26, 28 e 31]. 

8. - As geraçõe_ que sucedem aos colonos 
imigrados declinam sempre, desde que' o impulso 
da ambição e as condições privilegiadas da colo
nização cessam de agir : PM, 160; ON, 179 a 
180. [v. Raças, 26 ; Imigração, 20[. 

9. - Os povos primitivos, excitados pelo espí
rito de av-entura e pela atração dos objétos pre
ciosos, abriram esses caminhos, que formaram a 
rêde de comunicações e de intercambio da ant i
guidade: PM, 172; ON, 180. 

10. - Dessas antigas marchas o que resta é : 
influencia sobre os costumes mais estaveis e sobre 
as instituições tradicionais dos povos : PM, 172. 

11. - Os paizes antigos foram povoados por 
bandos, mais ou menos solidarios, disciplinados 
sob um liame muito estreito ou sob dura autori
dade política. Para as ambições pessoais havia 
apenas mesquinhos pedaços da presa, fu rtados á 
vigilancia elos chefes ele expedição, ou á ela comu
nidade. O comercio era uma especie de pirataria : 
P M, 172-173. 

12. - Com os descobdmentos, as novas r~-
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giões conheceram a fôrma moderna de povoa
mento por ocupação colonial, em camadas suces
sivas, isoladas e sob outro movei: PM, 173, 198 ; 
ON, 56, 180. 

13. - Durante o período de sujeição á metro
pole, as populações imigrantes traziam, com o 
laço político da fidelidade á corôa, o sentimento 
de tradição patriotica. Não vinham, entretanto, 
impelidas pela perseguição de nações rivais : PM, 
174; ON, 56. 

14. - Aventureiros ousados, partiram atrai
dos pela sedução das riquezas, e fundavam nos 
paizes novos uma ordem material, feita de peque
nas concessões de equilíbrio e de conciliação de 
interesses. Os paizes de origem colonial têm, 
assim, por move'l psíquico de formação a avidez 
sem freio dos aventureiros. Esse fáto, aliaz , 
marca um gráu notavel no processo geral de 
emancipação individual: o da independencia das 
ambições : PM, 173 a 175; PN, 25-26, 98; ON, 
56-57, 97. [v. Questão social, 38; Patria e Nação, 
52; Econ01nia nacional, 82 e 83; Viação e Trans
portes, 5 e 6]. 

15. - Em face desse impulso, as populações 
indígenas ou se resignam á inferioridade, ou, se 
possuem alguma instrução, acabam na revolta: 
PM, 174. 

16. - A influencia moral dos missionarios 
r_eligiosos não foi exercida em condições de pro
duzir g randes frutos : PM, 174; FV, 43. 
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17. [v. n. o 23]. - Os povos exploradores 
cream-se uma alma pratica, objetiva, realista ; 
emigram os que mais facilmente esquecem os 
laços morais e afetivos, á medida que lhes au
menta o estimulo da audacia e da ambição. 
A Fenícia, modelo de paiz colonial do mundo an
tigo, produziu Cartago: PM, 174-175; ON, 57; 
FV, 44 a 45. [v. Questão social, 40, 41 e 52; Imi
gração, 16]. 

18. - Nos paizes mais adiantados o individuo 
estabeleceu na política o regime da hierarquia, e, 
na economia, o regime da servidão, mais ou menos 
legal. Aristocracias que subiam e aristocracias 
que se aniquilavam, - eis o vai-e-vem das flutua
ções historicas: PM, 175. [v. Patria e Nação, 44; 
Questão social, 40 e 41; Imigração, 16]. 

19. - Hoje, com a liberdade de imprensa, com 
as grandes invenções industriais, com o desen
volvimento dos transportes, do crédito e do co
mercio, se creou, em todos os povos, uma situação 
nova, caraterizacla por dois traços principais: 
a excitação das ambições pelo mesmo movel dü 
enriquecimento, sobretudo nas classes superiores 
e nos paizes coloqdos em posição de supremacia, 
e o desenvolvimento paralelo, graças á força do 
capital, de uma classe, quasi inteiramente ociosa, 
de agiotas e intermediarias de negocios: P M, 175; 
PN, 105-106; ON, 56 a 57, 191 a 192. [v. Eco
nomia em geml, 8, 10 e 16; Questão social, 41 e 
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42; Imigração, 16; Evolução historica e progres
so em geral, 65 ]. 

20. - A densidade da população não foi em 
tempo algum, e não será nunca, só por si, um 
fator de civilização e de prosperiadde: ON, 184, 
193-194. [v. Questão social, 37; Evolução histo
rica e progresso em geral, 65]. 

21. - Em que sentido se póde considerar o 
povoamento como um fator da evolução social: 
ON, 184. [v. Evolução historica e progresso em 
geml, 63; Imigração, 5, 13 e 14; Economia na
cional, 19] . 

22. - [v. 11.0 1]. - A ·emigração não resolve 
o problema dos paiz.es de população densa, porque 
a facilidade de vida, resultante da diminuição da 
concorrencia, estimula de novo a proliferação: 
ON, 195. [v. Imigração, 7]. 

23. - [v. ns. 6 e 17]. - A colonização mo
derna, a pretexto de civilizar, encobre a mesma 
alma cúpida, indiferente e fria do descobridor e 
do explorador antigos. Não matam, porque os . 
povos que vêm civilizar lhes abrem os braços; mas 
eliminam-nos em poucas dezenas de anos: FV, 
45. [v. Politt:ca internacional brasileira, 17; Eco
nomia em geral, 11 e 21]. 



CAPITULO X\r 

RELIGIÃO 

1. - A rgumento da unidade moral p~la comu
nhão ela mesma fé : VP, 88 a 90; PN, 26. 

2. - Valor moral da fé: VP. 117 ; PJV[. 2, 2ó, 
41 , 66, 108: CB. 

3. - [v. ns. 24 e 27J. - T endencias imperia
listas elo catolicismo, mercê da ação política da 
Igreja: PM, 41; PN, 2. [v. Imperialismo) 10 e 13]. 

4. - Entre' os Aztecas os sacrifícios religiosos, 
em que os hom~ns eram as vitimas, não tinham 
fundamento na fé; eram um simples rito -
comemoração talvez de uma lembrança tradicional 
da raça: PM, 84. [v. Guerra, 56]. 

S. - Os Incas faziam a guerra com o fim de 
proselitismo religioso: PM, 84. 

6. - A antropofagia é de origem religiosa: 
PM, 86. 

7. - As guerras santas concorreram para creaí 
.a noção de que a g uerra é uma necessidade na
tural: PM, 87. [v. PoHtica Mundial) 153]. 

8. - O ideal religioso é aceito por muita gen te 
apenas em virtude elo habito: PM, 91. [v. Política 
lv!undial1 105]. 

9. - Os ritos pre-historicos davam á abertura 
das hostilidades, após á declaração ele g uerra, um 
caráter liturgico ele sacramento. T alvez porque a 
guer ra lhes parecesse impura, e houvesse, por con-
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seguinte, necessidade de uma série de purificações. 
P:M. 11 6-117. 

10. - Do totem, na religião elos povos primi
tiYos : PM, 148; ON, 66. 

IJ . - Nos t~mpos antigos, a religião abraçava, 
como a fi losofia abraça hoje, todas as concepções 
intelectuais do homem: PM, 148, 153-154. l v. 
Evolução histO?'Íca. e prog·resso em, ge·ral, 51 ; D1:
reito, 11 ; Patn:a e Nação, 19]. 

12. - Um dos efeitos mais notaveis das r-eli
giões primitivas sobre os destinos do homem foi 
a escravização dos seus juizos á lei do passado: 
PM, 154; ON, 72 a 73. [v. Evolução historica e 
progresso em geral, 31 e 32]. 

13. - O homem primitivo foi l~vado á idéa do 
sobrenatural pelo terror do desconh~cido e pelo 
assombro do imprevisto: PM, 154, 156; PN, 18 a 
19 : ON, 72, 75, 99. [v. Moral, 25] . 

14. - As religiões primitivas colocavam o 
homem contra o Deus e contra os homens dos 
outros paizes .vizinhos: PM, 157 ; ON, 76. ] v. 
Patria e Nação, 19 e 21 [. 

15. - As religiões são fatores políticos apa
gados, mas sucetiveis de reviver. Sendo o mais 
absorvente de todos os moveis da conciencia mo
ral, elas se d~senvolvem com energ ia e tendem a 
formar um tecido cerrado de solidariedades : PM, 
160; ON, 85 . [v. Politica. e Governo, 40; Politica 
liiu·ndial, 58 a 61 e 156; Questão social, 24] . 
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16. A análise do valor pratico do sentimento 
religioso prova que, emquanto no curso ordinario 
da vida social tal sentimento exerce grande in
fluencia, ha uma forte' contradição entre essa in
fluencia e a situação dos crentes, nas ocorrencias 
mais graves da vida das sociedades: PM, 161; ON, 
85-96. 

17. - De fáto, impotentes para realizar pra
ticamente as promessas da sua moral e da sua íilo
sofia, as religiões, dizendo-se embora universais, 
manifestam a extrema debilidade de sua força na 
hostilidade dos indivíduos da mesma fé, mas per
tencentes a nacionalidades diversas: PM, 161; ON, 
86. [ v.}J!J oral, 4; Evolução historica e P1'0gresso 
em. geral, 78; Questão social, 23 ; Politica Mun
dial, 153]. 

18. - Católicos se batem contra católicos, pro
testantes contra protestantes, provando, assim, 
que a simples fraternidade entre fieis do mesmo 
credo, causa mais fácil do que a fraternidade em 
geral, não resiste, na prática, a moveis de natureza 
material: PM, 161; ON, 86. 

19. - No seio ele um mesmo povo, em caso de 
guerra civil, católicos e protestantes se dividem 
.entre os partidos combatentes, e matam-se, de or
dinario, sem nenhuma atenção á fé: PM, 161; 
ON, 86. [v. Questão social, 23; Moral, 4; Evolu
ção lústorica e progresso em. geral, 78]. 

20. - [v. n. 0 46].- A religião não é, pois, na 
prática, nem um laço de fraternidade entre os 
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homens, nem uma fronteira entr·e nações e grupos 
socÍais. Se não liga tmiversalmente os seus fieis, 
tambem não os separa, dentro de cada paiz, dos 
adéptos de outros crédos: PM, 161; ON, 86. 

21. - Entre os indivíduos, a religião não póde 
formar mais do que um simples laço e·spiritual. 
A indiferença á fé, nos campos de batalha e nas 
lutas políticas internas, está, portanto, na logica 
da sua natureza; salvo a confissão, que daí resul
ta, de serem incapazes de realizar o ideal da fra
ternidade: PM, 161; ON, 86. 

22. - Congregando as conciencias em torno 
dos seus princípios, as religiões podem exercer 
sobre as sociedades salutar ação coesiva, desde que 
se dediquem a dirigir o seus crentes na aplicação 
desses princípios á vida social, sem fazer deles 
lábaros sectarios. Toda a dificuldade elo problema 
da influencia religiosa está aí: PM, 161-162; ON, 
86-87; CB. 

23. - Decendo da alta região das conciencias 
para a esfera da vida pratica, o sentimento religio
so perde a serenidade e a tolerancia, virtudes ca
pitais da disciplina das conciencias. E' essa a 
grande causa do enfraquecimento do laço relig ioso: 
PM, 162; ON, 61 e 87. 

24. - [v. n.o 3]. - Não podendo manter a 
celeste beatitude que inspirou os mártires e os 
apostolos, a religião se deg radou em seita. A obra 
de proselitismo, contentando-se com um mínimo 
ele fé e de conciencia moral em cada individuo, 
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forceja por dilatar-se no sentido do numero dos 
crentes; ao objetivo de fortalecer a cultura espi
ritual suc~de o de aumentar a população dos fieis; 
e o culto se torna, desde logo, o alvo principal, 
senão unico, das Igrejas, em prejuízo da fé , da 
moral e da filosofia: PM, 162; ON, 87. [v. E:vo
lu.ção h.istm--ica e progresso em geral1 78]. 

25. - Todas as religiões podem s~r tidas por 
bôas, emquanto se limitem a ser puramente reli
giões: PM, 162; ON, 87; CS. 

26. - O perigo para os interesses praticas da 
sociedad~ não está nas lutas espirituais das reli
giões, mas justamente no deslocamento delas para 
fóra desse terreno. Nas disputas religiosas, como 
nas lutas entre nações, ou entr-e partidos, se yeri 
fica sempre a mesma molestia das coletividades: a 
impetuosidade passional elas grandes massas: fM, 
162-163; ON, 87-88; CS. 

27. - lv. ns. 3, 24 e 31 J. - Além disso. os 
fieis constituem uma associação, cl~ sorte que a 
sua conduta depende àe uma direção unica, movida 
por um pensamento predeterminado. Com o apos
tolo S. P edro, o catolicismo foi uma sociedade de 
místicos ·~ ele mártires; com Gregorio VII assumi li 
a feição de uma sociedade política e diplomatica 
militante: PM, 163; ON, 88. 

28. - Não existe, em paiz algum, religião na
cional, como nfto existe nação religiosa. ou anti
religiosa . Idéa abstráta ela sociedade política, a 
nação pócl~ coexistir com todas as tenclencias re-
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ligiosas, ou não ter nenhuma, desenvolvendo-se 
sob a inspiração dos princípios políticos, sociais e 
economicos, que regulam a conduta ela sociedade 
temporal. Os homens associam-se para clifer~ntes 
fins e não é possível imaginar conflitos entre os 
pensamentos que conduzem os homens para essas 
varias associações: PM, 163-164; ON, 88-89; FV. 
27. [v. Organização constitucional, 131]. 

29. - A socieclacl~ política,- nação-, e, con
seguintemente, a patria contemporanea, é composta 
de indivíduos -ele religiões diferentes: PM, 164: 
ON, 89. [v. Nacionalidade brasüeú-a, 3; Patrút. e 
Nação, 31 e 41]. 

30. - De J aveh naceram dois deuses, - ·- o 
Deus ele Israel e o Deus elos cristãos: PN, 1. 

31. - [v. ns. 3 e 27]. - O Deus elos cristãos 
tornou-s~ o Deus do amôr no coração elos seus 
apostolos, e o Deus elo Imperio Espiritual, no ce
rebro elos seus políticos : PN, 1-2. f v. Imperi.al·is
mo. 10 e 13]. 

32. - Na imaginação primitiva, Deus não 
interessava ao homem; eram, no mundo físico, 
umas tantas cousas, e, no mundo moral, os seus 
sem~lhantes, que o interessavam: PN, 2, 18-19. 
[v. P olitica e Governo, 49 a 51 ; E·uolução historica 
e prog·resso em geral, 50 a 52]. 

33. - As religiões, agindo independentemente 
do mecanismo nacional, e promovendo, sem a ação 
g~ral paralela das fo rças nacionais, os ideais que 
as animam, sob a direção ele uma autoridade mun-
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dial, e com a sua poderosa disciplina, contribuem 
para desagregar as nacionalidades: PN, 26; ON, 
12, 89; AZ. [v. Nacionalidade brasileira. 22 J. 

34. - A liga fundamental do cristianismo está 
no consorcio do misticismo oriental com a filosofia 
grega: ON, XVIII. 

35. - O que s~ deve entender por naturalismo 
religioso: ON, 69-70. 

36. - Fátos da religião contra a ciencia: AS. 
37. - Da mesma maneir::J. CJUe a fé cada vez 

mais se objetiva no amôr, cada vez mais a divin
dade se corporif ica no ideal: ON, 74, 76; BN. 

38. - Contra a energia crütã de Mahan : AS. 
39. -- Contra o argumento ele que a anarquia 

e a desmoralização de hoje resultam da ausencia 
de sentimento religioso nos homens cl~ estudo: AS. 

40. - A greja Católica é, hoj e, no mundo, a 
potencia mais forte: AZ. 

41. - As verdades da fé são, de sua natureza, 
indiferentes para o hom~m. Nós não podemos al
cançar Deus, nem para o adorar, nem para o 
servir. O culto e o serviço do homem não seriam 
só fracionarias para o amôr, para o espírito e para 
a vontade de Deus: seriam nulos: BI. [v. Critica 
do Conhecimento, 196 a 199]. 

42. - A sugestão sacerdotal fez do caminho 
da viela essa interminavel galeria de labirinto, entre 
a vida e a morte, á espera da liberação, numa 
unidade sem principio: BN. [v. Imperialismo, 13]. 
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43. - Mas essa unidade é apenas um fóco de 
hipnotização para os espíritos: BN. 

44. - O positivismo não está valendo hoje 
senão pelo serviço que presta á política do impe
rialismo clerical, para cuja ação a base de autori
dade espiritual, que fez o fundo do sistema de 
Augusto Comte, é o melhor caminho por onde se 
póde conduzir o mundo á restauração da autori
dade espiritual dogmatica: BU. [v. Questã.o social, 
24 ;Politica Mundial, 156; Politica e Governo, 40) 
Moral, 25]. 

45. - Por toda uma metade da Historia, a 
divindade foi a espiritualização da carne; a outra 
metade não tratou senão de suprimir a carne, para 
dar imagem ao espírito: CA. [v. Critica do Co
nhecimento, 189 e 196]. 

46. - [v. n. 0 20]. - A religião une e ainda 
não se viu essa união praticamente realizada. Por 
que? Porque Deus é o nome fixo de uma idéa 
cambiante: CA. [v. Critica do Conhecimento, 223 
e 224]. · 

47. - Despojados do seu imperio sobre a filo
sofia e sobre a ciencia, as religiões consolidaram 
o seu imperio sobre o sólo da moral, explorando, 
pela sugestão, os nossos ·impulsos emotivos e as 
nossas ilusões intelectuais : CB. [v. 1VJ oral, 25]. 

48. - Contra a politica religiosa: CS. 
49. - Origens do sentimento religioso: PN, 

19. [v. Evolução historica e progresso em geral, 
50 a 52]. 



CAPITULO XVI 

IMPERIALISMO 

I. - [v. n.0 9]. - O imperialismo tem duas 
expressões teoricas : a do militarismo classico e a 
do s~lecionismo literal :PM, 128. [v. Guena, 21, 
22 e 51; Militar·ismo, 23] . 

2. - Contra o imperialismo fundado na idéa 
de grandes imp'erios: PM, 131 a 133. 

3. - Contra o imperialismo fundado na neces
sidade de civilizar: PM, 133-134, 143 a 146 ; PN, 
58. [v. Guerra, 21, 29 e 68; Politica iV!undial , 2J, 
35,42 a 45] . 

4. - Contra o imperialismo fundado no argu
mento da superioiidade d~ raça: PM, 134 a 143; 
PN, 58 a 60; FV, 15 a 17. [v. Guerra, 25 a 27 e 
52; Raças, 20, 25 e 36]. 

5. - A hegemonia continental é uma fo rma 
ostensiva -de imperialismo : PM, 201. [v. Poz.itica 
internacional brasileira, 7; Politica Munchal, 144 
169 e 170]. 

6. - Exame do imp~rialismo fundado na ex
pansão economica: PM, 204; PN, 114, 121; AP; 
AZ; BK. [v. G'uerra, 73 e 74; Economia em geral, 
43]. 

7 . - Os Estados-Unidos, assumindo iniciati
vas a favor da paz, crearam um imperialismo novo : 
- o imperialismo moral das idéas. Segui-los não é 
subordinação; é continuar, p.erante os novos pro-
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I 
blemas humanos, a logica da nossa política; é colo-
carmo-nos, perante os outros governos, como 
amigos, para facilitarmos a solução das suas 
proprias dificuldades: PM, 208. [v. Politica inte1'
nacional brasileira} 7; Politica Mundial} 140, 169 
e 170] . 

8. - Razões do diferente exito obtido pela 
expansão colonial da Inglaterra e de Portugal: PN, 
29-30. 

9. - [v. n. o 1] . ·_ O imperialismo tambem 
oferece duas expressões praticas : o imperialismo 
financeiro e o imperialismo militar: PN, 114; FV, 
37; AL. 

10. - A religião e o militarismo têm sido, em 
toda a evolução da especie, as duas fontes do espí
rito imperialista: FV, 16, 37, 43; AL; AS; CB. 
fv. Polit1:ca e Governo} 60; Religião} 27 e 31]. 

11. - O imperialismo está em luta e ha de ser 
vencido pelos dois mais poderosos instrumentos de 
compressão da nossa época: o canhão e o jornal: 
AV. 

12. - O imperialismo está concentrado em 
poder dos anglo-saxões; estará, amanhã, com os 
germanicos, e, por fim, com os russos: A V. 

13. - O militarismo é o instrumento do itnperio 
temporal} como a sugestão é o instrumento do im
perio espi1·itual: CB. [v. Religião} 3, 27, 31 e 47]. 



CAPITULO XVII 

ORIGENS DA NAÇÃO BRASILEIRA 

1. - Contra a noção de que os nossos primi
tivos colonizadores eram uma cáfila de delinques
centes, poida de musculos na rotina e enxovalhada 
na libertinagem: PN, 15; ON, 57, 62 e 151. 

2. - Diferenças fundamentais entre a nossa 
formação historica e a dos Estados-Unidos : PN, 
28 a 30, 102 a 106; ON, 3 a 5, 142; AA; AP; 
AQ. [v. Organização constitucional, 25]. 

3. - Elogios ás origens portuguezas da nossa 
formação historica: PN, 29-30, 54, 64-65, 109; 
ON, 196; BF; BO. 

4. - Contra o ·caráter dinastico do nosso pri
meiro governo: PN, 31. 

5. - Das fraquezas inherentes ás nossas ori
gens historicas: PN, 30, 54, 109; ON, 57 a 58; 
AI; BM; CD. 

6. - O Brasil não tem historia; e essa historia 
só principiará a formar-se quando mais estreita 
solidariedade entre os habitantes lhes dér a con
ciencia de uma unidade moral, que a unidade poli
tica está longe de produzir: ON, 7. [v. N aciona
lidade brasileira, 23 e 24, 26 e 27; Política nacional, 
98 e 101; Critica do Conhecimento, 207 e 208]. 



CAPITULO XVIII 

POLITICA NACIONAL 

1. - Os interesses organicos da nossa socie
dade estão, não somente ameaçados, mas atacados 
pela nossa anarquia social e politica: PN, XI; AB. 

2. - A nossa historia é feita de sucessivas 
peregrinações em prol de idéas arbitrariamente 
concebidas. E nem sempre se acham em jogo aspi
rações idealistas. São, muitas vezes, utopias 1·etro
gradas) invocadas, em todos os tempos, pelo espi
rito reacionario: PN, XIV. [v. Política e Governo) 
40; Politica 111undial) 59; Questão social, 24; Re
hgião) 44; Cr-itica do Conhecimento) 95 e· 96]. 

3. - Vivemos clescuiclosamente, no meio de 
uma civilização ele emprestimo, sem economia, sem 
opinião, sem conciencia dos nossos interesses pra
ticas, sem juizo proprio sobre as cousas mais 
simples da vida social: PN, XIV-XV. 

4. - [v. n. 0 29].- A afirmação dessa verdade 
é recebida entre nós como sinal ele pessimismo, e 
até, por vezes, ele despeito: PN, XV. 

5. - [v. n.0 29]. - Por optimismo se entende 
a atitude ele extase diante elas nossas apregoadas 
maravilhas, com que estamos anquilosanclo o cri
teria e cultivando. a simpleza, ao passo que nos 
desforramos do dever ele pensar e ele agir: PN, 
XV. [v. Econom:ia Nacional, 2; Agricultura e 
Pecuaria1 37]. 
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6. [v. n. 0 168] . - A simples observação da 
~ decadencia a que decemos, nos costumes eleitorais, 

bastaria para provar que não vem de az.edo pessi
mismo a critica feita á situação política do paiz: 

-PN, XV. [v. Organ-ização constitucional, 164]. 

7. - Sínteses do estudo sincero das nossas 
cousas, as verdades sustentada pelo autor devem 
servir de base a toda ação patriotica que se inspire 
na unica fórma legitima do optimismo: o que co
meça por apurar a verdade, para cumprir o dever 
de agir: PN, XVIII. 

8. - [v. n. 0 132]. -O nosso paiz, de uma vez 
por todas, precisa formar um espírito e uma di
retriz pratica, que o conduzam a organizar e pôr 
em movimento as suas proprias forças: PN, XXI, 
112-113, 126 a 128, 131-1.34; ON, XLI, 7, 106, 
140, 148 ; AD; BB ; BD .: CI ; CL; CN. [v. Política 
e Governo, 38 e 39]. 

9. - [ v~ ns. 24 e 53 J. - As idéas, em que se 
basearam os estudos até hoje feitos sobre a nossa 
vida, partem ele postulados inferidos ela viela e da 
evolução de povos ele existencia multisecular. Tais 
idéas não têm, entretanto, aplicação á interpretação 
de fenómenos elos paizes como o nosso, creaclos por 
descobrimento, com sociedades formadas por colo
nização, nem podem indicar soluções aos seus pro
blemas : P N, XXI-XXII, 77-78, 111-112 ; ON, 
172; AA ; CC. [v. Patria e Nação , 48 a 52: Poli-_ 
tica e Governo. 80 e 89 ; E conomia nacional. 25: 
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Q,uestão social, 41 e 44; Educação e Ensino, 38; 
Critica do C onheámento, 91]. 

10. - [v. n.• 148].- Tres causas explicam d~ 
sobra a nossa desorganização: 1") - o descobri
mento e povoamento por uma nacionalidade, forte 
na sua natureza, mas fraquissima pela sua situa
ção; 2") - a disparidade da terra colonizada com 
a terra dos colonizadores, apres~ntando problemas 
de adaptação e ele cultura, até agora não solvidos; 
3") - a síncope da evolução política, com a vinda 
da casa de Bragança: PN, XXII, 15, 30 a 31, 76, 
147 : ON, 148; FV, 10 e 13; AE; AG: AJ; BB. 

11. - [v. n. 0 32]. - Exagerando incidentes e 
aspéctos superficiais da vida publica, os fátos 
passam pelos nossos espíritos numa série de expe
riencias que não deixam a menor impressão edu
cativa: PN, XXV, 84. 

12. - Da incapacidade para observar e adqui
rir a experiencia dos fátos damos prova na sim
plicidade com que insistimos na política de coloni
zação : PN, XXV; FV, 7, 28 a 29; AM: BM; BR; 
CD. f v . Educação e Ensino, 10]. 

1.3. - [v. ns. 84, 116 e 122] . - P recisamos 
encarar , com retidão e animo sereno, a feição dos 
nossos problemas, sobretudo neste momento em 
qu~ toda a sociedade humana parece estar sendo 
submetida ás mais sev~ras provas ele ·capacidade 
e de energia organizadora: PN, XXV-XXVI; 
ON. 154-155: AB; AP; BD. 

14. - (v. ns. 137 e 144]. - Se a patria é, 
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antes de tudo, a nação, isto é, a gente, o momento 
proprio para defendê-la não é o em que o inimigo 
declara a guerra, mas aquele em que o espetáculo 
da nossa derrota, nos processos· de s.eleção social 
e economica, se nos apresenta com as formas fla
grantes ele uma positiva subordinação: PN, XXVI, 
56, 130, 149-150. [v. Política internacional brasi
leira, 17; Defesa militar, 33]. 

15. - [v. ns. 86 e 160]. - Em face desta 
realidade os trabalhos de organização e· defesa mi
litar constituem verdadeiros passatempos de 
criancas barbadas; PN, XXVI, 122, 130, 136, 139, 
a 141; ON, 146 a 147. [v. Defesa mil·itar, 1, 29 
e 35]. 

16. - [v. ns. 25, 36, 86, 91 e 160]. - O nosso 
problema vital é o problema da nossa organiza
ção; e a primeira coragem de que nos cumpre dar 
provas é a da longa, máscula e paciente tenacidade 
necessaria para empreender e sustentar o esforço 
que essa obra exige: PN, XXVI, 57; ON, XXII
XXVII, 106, 141; AF. [v. Moral, 21]. 

17. - [v. ns. 98 e 115]. - E' uma obra de 
arquitetura política, mas de uma arquitetura des
tinada a edificar um colossal e singular edifício, 
- a que incumbe á nossa geração: PN, XXVI
XXVII, 36, 57 e 148; ON, XXX; FV, 48. [v. 
Nacionalidade brasileira, 27; Organização consti-
tucional, 1; Patria e Nação, 53]. · 

18. - Onde· se nos mostram as causas especi
ficas de dissolução é nos contáctos da vida urbana 
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com a do campo. As praias, os portos, as cidades 
cosmopolitas são, em toda a parte, zonas mixtas 
de desagregação social, áreas de invasão de costu
mes faceis e de perversão elos caractéres: PN, 12, 
106. [v. E v olução historica e progresso nacional, 
19] . 

19. - Vem daí a transformação para peor elos 
nossos antigos costumes: PN, 12-13. 

20. - Procurando imitar a Côrte, onde os 
espíritos não recebiam senão o preparo para copiar 
causas, homens, idéas e costumes estrangeiros, 
fizemos a filosofia e a orientação política que clis
puzeram, durante quasi todo o século XIX, da 
sorte deste paiz : PN, 13; ON, XXXVII
XXXVIII, 5-6, 58 ; FV, 33 a 34. [v. EdHcação e 
Ensino> 8] . 

21. - Inf luencia do liberalismo político sobre 
a formação da nossa mentalidade : PN, 14. [v. 
Educação e E nsino, 8] . 

22. - Os erros ela nossa forma~ão mental não 
passam ele literatura; os espíritos juvenis fazem 
da propria vida literatura em ação : P N, 17 ; AD. 

23. - Se essa literatura não se instalasse corno 
palavra ofic-ial elo nosso pensamento, nada haveria 
que temer : PN, 17. 

24. - [v. ns. 63 e 100]. - Cumpre, todavia, 
arrancar essa vegetação maligna elo cerebro deste 
povo, já bastante aturdido pelos problemas e 
dúvidas ele urna existencia arrastada entre os se
gredos de uma natureza estranha e a ignorancia 



220 ALCIDES GENTIL 

da gente que pretende ensinar a vida sobre esta 
terra que ninguem estudou : PN, 17, 41, 76; ON, 
XXIII-XXIV; FV, 10; AB; AF; AL; CD. [v. 
Agricultura e Pecuaria, 4]. 

25. - (v. ns. 16, 91, 141 e 148).- Destrui
dos os rudimentos de organização, que já tivemos, 
lançados, sem duvida, em máu terreno, nada ficou 
de definitivo, e a fachada da nossa civilização 
oculta a realidade de uma completa desordem. Não 
ha uma só instituição, assente sobre bases proprias, 
para um cr.ecimento evolutivo regular : PN, 28; 
ON ~ 141, 163, 198. (v. Economia nacional, 97]. 

26. - (v. ns . 70, 77, 80 e 105]. - Para fun
darmos a nossa economia, revelando o espírito da.,.,. 
nossas ?'aças sobre a nossa natureza tropical, sem 
o que não seremos uma nacionalidade, cumpre-nos 
traçar a nossa poHt-ica: PN, 32, 133-134, 147-148; 
ON, 7. (v. Politica e Governo, 89; Economú1- em 
ge1'al, 19 ; P atria. e Nação, 62 ; E c onomt:a nacional. 
4]. 

27. - (v. 11.
0 102].- Para traçarmos, porém, 

a nossa polit-ica, é mistér que o paiz forme a sua 
concien.cia nacional : PN, 32, 76, 148; ON, 90-91; 
FV, 30. [v. Pol1úca e Governo, 79; Patria e Na~ 
ção, 60]. 

28. - ( v. 11.
0 70] . - Forma·r conciencia signi

fica possuir, com os poderes ele sensação e per
cepção, o ele formar jm:zos; juizos concretos sobre 
as causas ; juizos abstrátos sobre as idéas; juizos 
morais soLre os sentimentos: PN, 32 a 33; ON. 
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XXXI-XXXII; AE. [v. Educação e Ensino, 10 
e 49]. 

29. - [v. ns. 3 a 5 J. - Como não póde pro
duzir indivíduos úteis uma sociedade qu~ ainda 
se não acamou em s.eu leito natural, nem coordenou 
a sua direção, nós nos dividimos em duas filoso
fias, ambas ~stereis : um optirrúsm.o extasiado com 
as aparencias da nossa .civilização, ~ um ceticismo 
destruidor, terrível de contagio e feroz de intole
rancia contra todo esforço de reação: PN, 39. 
[v. Educação e Ensz:rzo, 8; Nacionalidade brasilei
ra, 30]. 

30. - Para est~s, o mal está na raça e nos 
individu9s, e isto porque, logo adeante dos fátos, 
o que se lhes apresenta aos olhos são as imagens 
das pessôas: PN, 39, 75-76; ON, XL, 50; FV, 
7 a 8. [v. População Nacional, 11, 27 e 28; 
Moral, 21]. 

31. - Ora, entre a vida que o individuo vai 
fazendo, e as suas qualidades, ha um mundo de 
causas de variação, que se estendem do mais re
moto passado até ao momento atual, e sobre o qual 
se esbatem reflexos e refrações de todas as vidas 
e de todos os fátos que nos cercam. Os instrumen
tos e as possibilidades sociais di põem do futuro: · 
PN, 39. [v. Raça, 41; Sociedade e ind1:viduo, 36; 
Critica do Conhecimento, 50 e 203]. 

32. - [v. n. 0 11]. - O habito de trazer tudo 
ú barra do julga·nwnto leva-nos a não vêr os as
suntos publicas senão pelo dilema do bem e elo mal , 
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do hone·sto e do deshonesto; a avaliação do que é 
social apagou-se tanto no nosso criterio, que os 
pormenores pessoais e acidentes sobrelevam a pro
gramas e idéas: PN, 39-40, 77, 78; ON, XX, 50 
a 54; BM. [v. Moml, 21]. 

33. - [v. 11 .
0 103] . - De programas não se 

cogita senão para efeitos eleitorais; e de proble
mas e soluções não se chegou ainda a cogitar: PN, 
40; ON, X LI. 

34. - [v. ns. 47 e 103]. - Não ha, todavia, 
quem se não .emocione com a noticia da ultima 
desordem, numa provincia qualquer, onde um 
grupo de faânoras, que está no poder, enfrenta 
um grupo de salvadores, em oposição, embora 
ambas as atitudes se equivalham, exprimindo 
ambas o mesmo criterio: o da luta pelas posições: 
PN, 40, 85. [v. }lf oral, 17; Politica e Governo, 72]. 

35. - [v. ns. 16, 91 e 152]. - As lacunas e 
os erros da nossa vida pública, são apenas sinto
mas do mal profundo ela nossa desorganização; 
mas o fáto de as ter em fóco, como problema go
vernamental, mostra o estado rudimentar do nosso 
criterio politico e ela nossa capacidade reorganiza
clara: PN, 40; ON, XXII a XXIV, XXX, 
XXXVI-XXXVII, 264 a 265; AI. [v. Moral, 
18 e· 21]. 

36. - [v. ns . 43, 57 e 71). - O nosso pro
blema não é um problema ele moralidade pessoal; 
é um problema elo ca·ráter nacional: PN, 40 a 42 ; 
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ON, XXII a XXIV, 177; AZ; BE; BM; CQ. 
[v. Política e Gove1'n.o, 83; Moral, 19]. 

37. - (v. n.a 16].- Essa política de reparação 
só nos parece impossível, porque em regra, não 
concebemos reformas políticas senão como imita
ções, instantaneas e integrais, do cenario social: 
PN, 41 ; ON, XXIX-XXX. 

38. - As reformas não se realizam como edi
ficações materiais; iniciam-se com uma 1nudança 
de atitu.de, em face dos problemas, e proseguem, 
com um programa político firme, dentro de uma 
forma constitucional flexível: PN, 41-42; ON, 
224. [v. Organização constitucional, 1, 2 e 60]. 

39. - [v. n.a 126]. -Não basta encarar dois, 
vinte ou cincoenta aspéctos da nossa vida; é mistér 
abranger todas as suas faces, dependentes de 
fatores que se alternam ou sucedem ou interrom
pem, sem que ninguém possa predeterminar, com 
exatidão, os átos certos e as medidas proprias para 
cada momento e para cada logar, senão com firme 
conciencia do fim a obter, inteira mestria dos 
processos e posse completa dos meios : PN, 42; 
ON, XXX. [v. Polit·ica e Governo, 76 e 121; Or
ganização constitucional, 157]. 

40. - Importa não destruir, no que tivér raizes 
sociais, reconstruindo ao lado e para deante : PN, 
42. [v. Organização constitucional, 61]. 

41. - E ste progresso demanda apenas dois 
esforços: a repulsa definitiva dessa confiança no 
amanhã .e a troca do nosso humor objetante por 
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uma sincera disposição de fazer, ou de deixar de 
fazer: PN, 42, 61; ON, XXXI-XXXII. [v. Cri
tica do Conhecimento, 87]. 

42. - [v. n. o 141] . - A' nossa geração cumpre 
defender, preservar e melhorar um trecho de 
Terra e uma Sociedade, que representam o tipo 
mais aproximado da sociedade ideal do futuro : 
PN, 61; ON, XXIV, 101, 108, 193, 197 a 198; 
FV, 26 a 27, 38 a 39; AF. [v. Nacionalidade bra
silei1'a, 11 e 12 ; Politica mundial, 119 ; Q1rrstão 
social, 59]. 

43. - [v. n. 0 36]. - Ao fator moral da con
fiança na capacidade das nossas raças, cumpre 
juntar : a consolidação do caráter do povo, pela 
educação; a defesa da sua economia fisica, pela 
alimentação e pela higiene; e a defesa da sua eco
nomia, pela politica economica: PN, 65, 84 ; FV, 
35. [v. Nacionalidade brasileira.. 10, 32 e 33; 
Higiene, 6 a 9; Economia nacional, 31 e 32: Po
pulação nacional, 13]. 

44. - [v. n. 0 79]. - Atravessamos, neste mo
mento, a crise mais séria da nossa Historia. Poli
ticamente livres, com todos os atributos formais 
da soberania interna e da independencia ext~rna, 
encontramo-nos em situação melindrosa, perante 
fátos da nossa economia e da vida mundial, que 
põem em equação o problema do nosso futuro: 
PN, 83, 114 ; ON, XXXIX. 

45. - [v. n.0 153].- Toda a gepte, ·entre nós, 
passa a existencia sob o influxo de duas correntes 
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de estímulos: a dos conceitos e ideais teoricos e a 
dos fátos da época, - trabalho desorientado e sem 
objetivo, que domina, entretanto, as atenções, 
como se fôsse a expressão real da nossa vida: PN, 
85, 111. 

46. - [v. n.0 67]. - A nossa vida publica 
apresenta-se, em razão disso, confundindo duas 
correntes artificiais, ambas estranhas á vida posi
tiva da sociedade: de um lado, a ideação literm-ia, 
ou, pelo menos, teorica, dos intelectuais, e a juri
dú:a, ou formalistica, dos políticos; do outro, a 
força elos interesses, movendo as pessôas, distri
buindo-as, separando-as, ou reunindo-as, na mais 
desconcertante balburdia: PN, 85, 98, 110-111; 
FV, 10-11 , 25 a 26. [v. Educação e E 'rw·no, 12]-:-

47. - [v. ns . 34 e 103]. - A seperação da 
política e da vida social atingiu, na nossa patria, 
o maximo ela distancia. A' força de alheação da 
reaiidade, chegou a politica ao cumulo do absurdo, 
constituindo uma classe artificial, onde o brilho 
das fórmulas e o calor das imagens não passam 
de pretextos para as lutas em torno das posições : 
PN, 88; ON, XL-XLI, 116 a 118, 158 a 159; AA; 
AD. [v. Politica e Governo, 86]. 

48. - [v. n.0 94]. - A política é, entre nós, · 
de alto a baixo, um mecanismo alheio á sociedade, 
perturbador da sua ordem, contrario ao seu pro
gresso. Governos, partidos e políticos sucedem-se 
e alternam-se, levantando e combatendo desordens 

' 
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criando e destruindo cousas inúteis: PN, 88 ; ON, 
158-1 59, 221; AA; AC. 

49. - E é este estado de cousas que todos têm 
por manifestação normal da nossa vitalidade, 
quando, ao revéz, não representa senão a estagna
ção de um povo descuidado de si mesmo: PN, 88-
89; FV, 25-26. [v. Política e Governo, 55] . 

50. - Como tal espetáculo se verifica em todos 
·os paizes civilizados, não é caso para que nos 
vexemos dos nossos erros: PN, 89; ON, 116-117, 
223. [v. Política e Governo, 99; Organização 
constitucional, 39 a 41]. 

51. -- Mas se o mal não é somente nosso, o 
perigo desse estado de cousas não é o mesmo para 
todos; e, pois que, na liquidação das lutas políti
cas, a força impõe a sua lógica, através dos erros 
dos que governam, ha povos mais expostos do que 
outros aos riscos da ·crise comum: PN, 89-90, 
130; CI. 

52. - Nós estamos, por varios motivos, com
preendidos neste número : PN, 90; O N, 192. ] v. 
Política internacional brasileira, 19[. 

53. - [v. ns. 9 e 24]. - Manifestos, mensa
gens, programas, discursos .e átos dos nossos 
estadistas, como do nossos governos, são apenas 
documentos dessa estranha falta de adaptação do 
saber e do patriotismo ás peculiaridades da terra e 
do povo brasileiro: PN, 90; ON, XXXVII, XL
XLI, 273 a 275; FV, 19 a 20. 

54. - [v. n.o 9].- Os problemas que se agitam 
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são problemas de completa e neutra generalidade, 
traduzindo, quasi sempre, a influencia das ultimas 
idéas em voga num paiz europeu, e criando apar~
lhos e processos de governo que se encontram por 
toda a parte; PN, 90 a 91, 110 a 111; ON, 
XXXVII, 153, 274-275; AF. 

55. - [v. n. 0 25]. -Mas por entre esta orga
nização complicada, e, não raro, caríssima, a vida 
dos hom~ns, a sua alimentação, os interesses da 
economia social, debatem-se de encontro aos 
mesmos obstáculos das mais atrazadas sociedades 
e vão e·ncontrando maiores tropeços nas proprias 
contr.uções desta aparent~ civilização:: PN, 91; 
ON, 63: AA; CJ. 

56. - [v. n. 0 104]. - Ao lado de um certo, 
embora desorientado, empenho por melhoramentos 
materiais, não aprendemos a arte, primordial e 
muito mais dificil, de civilizar e cultivar o homem; 
PN, 91; ON, 167; FV, 29. [v. Evolução histon:ca 
e prog?'esso em geral, 65; Questão social, 42; Eco
nomia naciotwl, 7; Evolução historica e progresso 
nacional, 18 ; População nacional, 28 e 39]. 

57. - [v. ns . 36, 43 e 71]. -Não é nas escolas 
e nas academias que se cria o povo: é na educação 
pelos costumes, pela politica, pela circulação de 
idéas praticas, pela l~gislação economica e fiscal, 
pelo estimulo ao trabalho, pela segurança da remu
neração, pela supressão dos incentivos á ociosi
dade e ao ganho fácil e ilegítimo de empr~gos e de 
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fortunas: PN, 91; ON, 53; FV, 29 a 32; AB. 
[v. Educação e Ensino, 15; Economia nacional, 5 J. 

58. - [v. n. 0 76]. - Se na arte de obter. con
servar e aumentar riquezas consiste a politica 
ofensiva de outros povos, tal precisa ser a nossa 
política defensiva, pois a riqueza é o arbítr io dos 
destinos, neste momento historico: PN, 92; ON, 
208; AF; AP; CI. [v. Economia nacional, 59 e 79; 
Guerra, 77; Política internacional brasileim, 17; 
Defesa militar, 35]. 

59. - Obter, conservar e aumentar riquezas é, 
contudo, um vago objetivo, que cumpre submeter a 
exame, quando se trata da riqueza de uma nacio
naliuade: PN, 92 a 95. [v. Questão social, 37; 
Agricultura e peCLtaria, 21; Evolução historica e 
progresso e-nL geral, 57 e 76]. 

60. - Enquanto os nossos homens de saber e 
os nossos governos discutiam téses teoricas de im
portação, os espíritos praticas fundavam a vida 
facticia que levamos, onde forças mínimas de 
escasso capital instalaram um verdadeiro feudalis
mo argentario, com as mais imprevistas fo rmas de 
especulação: PN, 98-99, 111: ON, 7, 62, 96 a 98; 
AK; CD. l v. Critica do Conhecimento, 53 e 114; 
Questão social, 52]. 

61. - [v. n. 0 76].- E' aí que o problema bra
sileiro apresenta o seu aspécto mais grave: PN, 
99, 115, 129 a 131; ON, 69, 208 a 209. 

62. - Os Estados-Unidos e, em grande parte, 
a Argentina são paizes de terras semelhantes, 
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se·não iguais, ás terras que habitavam os coloniza
dores europeus. A colonização lhes é, assim; uma 
simples mudança da casa velha para a casa nova : 
PN, 99. f v. Economia nacional> 42] . 

63. - f v. ns. 24 e' 100]: -O Brasil é, por sua 
posição geografica, o unico grande paiz soberano 
de clima e constituição francamente equatorial e 
tropical. Ora, os problemas da adaptação do 
homem ao meio novo e estranho, os da cultura elo 
solo ignorado, os das instituições e dos costumes 
proprios para essa adaptação e para essa explo
ração nunca foram objéto de estudo. Os colonos 
e seus descendentes ficaram sendo, por isso, seres 
estranhos ao seu habitat> eternos desaclimaclos: 
PN, 99 a 101 ; ON, 4-5 , 148-14-9; FV, 13. I v. 
A g6cultura e pecua1'Ía, 1 e 4] . 

64. - Se Portugal não tivesse dado, para mo
delo ela nossa arquitetura, as suas vastas herdades, 
chatas e larg·as, com amplas varandas, é possível 
que se encontrassem, nos campos e cidades dos 
tempos coloniais, os eclificios agudos ~ esguios, 
contruiclos para o deslisar das neves; mas a to lice, 
que o primeiro colono não fez, está fazendo agora 
o bisonho civilizado, imitando os palacios de Paris 
e os cottages inglezes. E a este exemplo material, 
visível, de falta elo senso de adaptação, cor
responde, 110s habitos da vida, nos processos de 
trabalho, nos métodos de ação social, uma combi
nação ele maneiras, costumes, idéas, todas impor
tadas, que tornam o homem cada vez mais estranho 
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ao seu meio e a sociedade cada vez mais disparatada 
com o seu ambiente: PN, 99-100; ON, XXXVII, 
151; FV, 10-11. [v. Evolução historica e pmgresso 
nacional, 23]. 

65. - [v. ns . 9 e 53]. - Para explorar esta 
natureza, realizando a educação pratica dos pro
dutores, fazemos apelo á sabedoria dos europeus, 
como nos jornais, nas escolas, nos ginasios as icléas 
em circulação são as frases textuais dos livros elo 
velho continente: PN, 100; FV, 7, 19,:30, 37; AP; 
CC; CK. [v. Educação e Ensino, 4 e· 16]. 

66. - [v. n. 0 121]. - Os brasileiros estão di
vididos em duas sociedades, sem liga e· sem soli
dariedade alguma: a dos que exploram o patri
monio nacional á guiza dos estrangeiros e a mul
tidão que trabalha para não morrer, ou que se vai 
deixando e·xtinguir, porque não tem onde nem 
como trabalhar: P N, 101, 107-108, 143; ON, 152, 
192; FV, 26, 37 a 38; BE; BG; CK; CQ. [v. 
Questão social, 52; Educação e Cultura, 15; Eco
nmnia nacional, 34] . 

67. - [v. n. 0 46] . -- A análise das influencias 
dominantes na formação da mentalidade brasileira, 
e que preponderam na direção da nossa vida pra
tica, pertence ao numero dos problemas que mais 
se impõem á atenção dos politicos: PN, 108 a 
112. [v. Educação e Ensino, 30 e 33]. 

68. - As crises das nossas finanças arrastam 
os nossos governos a um verdadeiro estado de 
subalternidade, apavorados com o credor e·stran-
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geiro: PN, 112; AO ; BS; C]. [v. Polit,ica inter
nacional bmsilei1-a, 1 5 e 38; Organização . consti
tucional, 75]. 

69. - A soberania dos paizes avariados, como 
os denominou Leroy-Beaulieu, só não sofre os 
vexames das agressões diplomaticas, porque cor
retores e zangãos se incumbem de liquidar á custa 
dos interesses da nação devedora as contas usura
rias dos emprestimos: PN, 112. 

70. - [v. ns. 26 e 28]. - A independencia de 
um povo funda-se, antes de tudo, ·sobre a sua eco
nomia e sobre as suas finanças. Edificar sobre a 
nossa autonomia economica e sobre a mais severa 
exação das nossas finanças um pensamento nacio
nal, a r.espeito das cousas da vida humana, e um 
juizo nosso, acerca dos nossos problemas e acerca 
dos nossos destinos, - aqui está o guia do nosso 
esforço patriotico: PN, 112-113; AP. [v. Econo
mia nacional, 4, 31 e 59; Patria e Nação, 62]. 

71. - [v. ns. 36, 43, 57, 73 e 142].- Essa 
obra não é uma obra de pedagogia escolar; é uma 
obra de direção política. Nenhum povo tem a edu
cação necessaria para dirigir os seus interesses 
gerais: PN, 113; ON, XIII, 60 a 62, 273; AB; 
AN; A Y. [v. Politica e Governo, 55, 112 a 114; 
Econonúa naâonal, 79]. 

72. - [v. n. 0 83]. - Nest~ caso de renuncia 
nacional, em que ·vastas regiões do nosso solo, 
fontes naturais ele riqueza, importantes instrumen
tos ele crédito são expropriados por emprezas e 
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sindicatos estrangeiros, por um comercio sem séde 
no paiz, por estrangeiros em transito, ou ~stabck
cidos apenas o tempo suficiente pa ra enriyu cce
rem, é impossi\·el di ssimular o espanto que resulta 
do contraste ~ntre a g ravidade desses fá tos c a 
sing-ular atitnclc dos que têm governado o paiz e 
dirig ido a sua opinifto: PN, 123, 130-131 , 134: 
ON, 155: BD. lv. Econonúa naâonaJ, 101. 

73. - I v. n." 71]. -E' óbvio que o nosso povo 
não tem culpa ni sso, porque a função de prevenir 
cabe aos orgãos de governo e cabe aos hom~ns de 
estudo reclamar, para os fá tos, a atenção dos go
vernos: PN, 123 a 126, 148. l v. Economia nacio
nal, 10 e 11, 40 e 66; Poh'tica e Governo , 3, 56 e 
123 J. 

74. - [v. n. 0 28 J. - Para que a conciencia 
nacional s~ exerça sobre o drama político, que se 
lhe depara, precisa afastar dois equívocos : o que 
toca á ação dos governos e o que entende com 
umas tantas formulas vagas, mercê das quais o 
determinismo melhorista elos crédulos e o d~termi
nismo indiferente elos céticos substituem a provi
dencia divina, para a qual costumavam apelar os 
nossos avós: PN, 126 a 129; FV, 26. [v. Cr·Z:t-ica 
do Conhecimento, 59, 62, 90, 109 e 112; Sociedade 
e individuo, 29]. 

75. - A nossa fraqu~za resulta apenas da 
coinciclencia ela infancia nacional com o intenso 
surto expansionista das velhas e vigorosas nações : 
PN, 130; ON, 190 a 191; FV, 7 a 8; AL ; BP. 
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1 v . N aâonalidade brasileira, 37; Economia na
cional} 101 e 102 J. 

76. - I v. ns. 58, 61 e 118]. - Isso faz que a 
cri:::e ela sociedade contemporanea surja, entre nós, 
com o caráter ele uma luta social interna e de uma 
luta social externa: PN, 130; ON, XXVI
XXVlTT, 193 ; AE ; BC. l v. Econom·ia. em geral} 
3; Questão soe-ia!} 41 e 59] . 

77. - lv. ns. 26, 80 e 105J . - Não é um 
simples caso, embora notavel , de administração, 
nem um gra v c problema ecnnomico ou social, que 
está em jogo; é a propria síntese da nossa política, 
- um problema CJUe não admite divisões partida
rias : PN, 131.1 33-1 34, 148 ; ON, XVII, 51; FV, 
47; AB; AP. lv. Politicc e Covenw. 64: Patria 
c Nação} 62 e 63]. 

78. - Se o nosso paiz não teve política na
cional deliberada , - como nfto a tem, conciente
ment~, os povos l[Ue a fortuna exclue dos embates 
da concorrencia, - pertencia, entretanto, ao nu
mero das nações de incliscutivel soberania política: 
PN, 131-132. 

79. - I v. ns. 44 e 84]. - Mas hoje, nesse 
parlamen to universal, que tem em ordem elo dia 
todos os pos tulados, todos os princípios, todas as 
idéas da ciencia, da política e da filosofia, não ha 
estudante que dê por situação normal ele soberania 
a de um povo, cujo territorio é talhado em vastas 
zonas de influencia estrangeira, criando um Es
tado no Estado, - e um Estado que traz para as 
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lutas com os nossos estados de polit-iquice e com a 
nossa federação de caudilhagem a musculatura da 
vontade implacavel de povos habituados a vencer: 
PN, 132-133, 136; FV, 26; AE; AP. [v. Econo
mia nacional, 101]. 

80. - [v. n.0 77, 82, 165 e 173]. - Todos os 
aspéctos e todos os pormenores desse problema, 
que nos foi posto, e que foi aceito pela indiferença 
dos nossos governos, giram em torno de uma ques
tão prévia: a da existencia de uma política nacio
nal: PN, 133-134, 147; ON, VIII, XII-XIII, 
XVII, XXX, 106, 120, 130, 154-155; AB; AU ; 
BB; BV; CD; CI; CO; CR. [v. Patria e Nação , 
62 e 63]. 

81. - Esta política e a soberania são termos 
equivalentes, incompatíveis, sem dúvida, não só 
com o todo, mas com quasi todas as frações de 
conquistas que se estão consumando em nosso ter
ritorio: PN, 134; 149-150; ON, 208. 

82. - [v. ns. 150 e 165]. - Os arbitros dos 
destinos do povo brasileiro precisam compenetrar
se de que vivem alheiados da sua política e da po
lítica mundial da sua época: PN, 134; FV, 7. [v. 
Questão social, 20; Pohtica e Governo, 84]. 

83. - [v. ns. 44, 72 e 79]. - Não espanta, 
pois, que neste momento, em que o mundo inteiro 
oferece, como traço típico da política, o fenômeno 
de uma exaltação do nacionalismo, a gente que 
nos governa não veja que o nosso paiz, até hontem 
sobranceiro a duvidas sobre a sua autonomia 
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efetiva, vai sendo lançado para o nível das nações 
de segunda ordem: PN, 134 a 136. [v. Patria e 
Nação, 53]. 

84. - [v. ns. 13, 116 e 122]. -Por todo o 
planeta, os povos se preparam para vencer o impeto 
das competições; e, em meio dessa luta, os que nos 
dirigem preferem dar-nos a postura horizontal 
das hospitalidades condecendentes: PN, 136, 154-
155; AF . . 

85. - [v. n.o 145]. - O que, a esse respeito, 
se está fazendo no nosso paiz até parece que é feito 
para confirmar o anátema de raça inferior: PN, 
137; ON, 105-106, 177. [v. Economia nacional, 9 
e 32; População nacional, 13 e 30]. 

86. - [v. ns. 15 _e 16]. - O apelo ao patrio
tismo medieval, em cuja liga o sentimento adverso 
ao estrangeiro sobreleva ao sentimento de amôr ao 
compatricio, poderá fazer-nos aparecer com a in
trepidez de leões, mas sem a coragem de varões 
livres: PN, 129 a 131; ON, 15, 60 a 63; AJ. 

87.- [v. ns. 112 e 113].- Excetuando José 
Bonifacio, que foi logo repelido, os homens que 
fundaram a nação brasileira, embebidos de uma 
cultura quasi exclusivamente jurídica, não tinham 
o espírito dirigido para as observações praticas da 
política nacional: PN, 148; ON, XXIX, 5, 58 a 
59, 274; AG; BZ. (v. Direito, 1]. 

88. - [v. ns. 130 a 137]. - O ide·al nacional, 
corporificado na repulsa do sistema de exploração 
colonial do paiz, contém a mais pura das formas 
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do patriotismo. Contestá-lo equivaleria, para os 
estrangeiros que aqui pretendem f. i c ar, o repúdio 
da sorte dos seus filhos , e, para os que pensam em 
r~tirar-!'c, a confissão de que não sentem nenhum 
interesse pela sorte de um povo do qual r ecebem 
a hospitalidade talvez mais franca no mundo in
teiro: PN, 150: 08, XXXJ X, 76. I v. Politica in
ternacional bmsileira. 22: Econn·11n"a twcioua1. 7 
a 9 e 23; PatJ--ia e Nação. 60]. 

89. - [v. ns. 99, 110 e 165] . - Em tPda a 
nossa longa historia, o nosso meio político não nos 
deu um só documento de percepção sintetica do 
problema nacional: PN. IX, nota, XXIX. 274; 
BO. 

90. - l v. ns. 139 e 166J. -O vicio de querer 
sempre transformar em realidacl~s os principias 
faz que as nossas n'formas, inclusivé as de insti
tuições poliiicas, s urjam de improviso, pelo con-

, sorcio da ambição de renome dos nossos homens 
publicos com as teorias do ultimo livro lido, ou 
da escola em voga. Trazem elas, assim, o cunho 
de concepções doutrinarias, sem o fluido vital de 
uma inspiração pratica, filha do lagar e da oca
sião: ON, XXIX-XXX, XLT- XL!l, 141, 162-
163; AA; CR. [v. Educação e E nsino, 16 e 30; 
01cgawi2'ação Constú·ucional, 148 ~ 149] . 

91. - [v. ns. 16, 147, 148 e 172]. - Só a 
organização póde resolver o problema nacional; 
ON, XXX, XLI-XLII, 152, 208; AF; AI; AL; 
AR. [vs. Educação e Ensino, 89; Moml, 21]. 
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92. - E ' preciso qúe o esforço de todos e o de 
cada um convirjam no sentido do interesse geral , 
para que os interesses pesso<J.is sejam solvidos: 
ON, XXXIX . I'"· Pnlitira c Go7.1ernn . 33 : Patn:a 
e l'laçüo . 5:1 e 56J. 

93. - E'. sem dúvida, muito mais fácil do que 
resolver o nosso problema idear instituições, 
exercitar teori as, fazer r evoluções, sobrepôr, em
fim, á viela el o povo um mecanismo qualquer , 
rotnlaclo com o nome ele uma teoria ideologica, 
que passa a ser , para os destinos ela sociedade, 
como o tumulto de enfe rmarias de molestias men
tais para a realidade ordinaria da existencia : O N, 
XL-XLl; AC. 

94. - l v. n.u 48 J. - A nossa vida política é 
um cenario ele fá tos a lheios á realidade social: 
ON, XLI; AA. [v. Critica do Conhecúnento, 117]. 

95. - Os nossos juizos sobre os assuntos pú
blicos são <linda os mais superficiais; a opinião da 
praça., por exemplo, pésa mais, nas f inanças e no 
regime economico, do que os mais sever os e ma
duros estudos; os pm·ecercs de banqueiros mais do 
que o documento, vivo e fl agrante, da nossa eco
nomia: ON, XLI. [v. Economia Nacional, 66]. 

96. - Erros políticos á parte, o nosso paiz 
goza ela fortuna privilegiada de ter problemas sem 
ter dificuldades: ON, XLIT ; BD. 

97. - Só não .governa o nosso povo quem não 
sabe ou não quér governá-lo: ON, XLII; AF; BS. 

98. - [v. ns. 26, 91, 120, 137, 141 e 142]. -
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Todos os proble'mas do nosso paiz se resumem 
neste objetivo: formar, construir e d~senvolver a 
nação : ON, XIII, XLII, 64, 190 a 191, 242; FV, 
40 a 41; AA; AB; AE; AL; BM; CK; CP, CQ. 
[v. C 1'Ític a do Conhecimento, 106 e 138 ; P atria 
e N ação, 53 ; Sociedade e individuo, 16; Economia 
N aciona!, 60 e 61; 01-ganização constitucional, 
76 ; N aciona! idade brasileira, 24 e 27]. 

99. - [v. ns. 89 e 165] . - E' certo que os 
programas dos governos sumariam faces diversas 
dos problemas nacionais ; mas sem o espírito de 
conjunto, faltando-lhes a luz com que costumam 
verdadeiros estadistas concentrar, em traços níti
dos, o sistema da política pratica: ON, 6 e 140. 

100. - [v. ns. 24, 63 e 73]. - Estudar o 
Brasil, - eis aí o lema do nosso patriotismo, por
que o destino de um paiz é função da sua historia 
e da sua geografia: ON, 7. [v. Critica do Conhe
cimento, 16 e 207; Política e Governo, 75]. 

101. - [v. n.0 108]. - Não t~ndo ainda a 
sua Historia, o nosso paiz está com o seu destino 
dependente da sua geografia e do quadro da socie
dade contemporanea: ON, 8, 140; BO. [v. Ori
gens na nação brasileim , 6; Geografia, geologia e 
climatolog1:a, 4; Critica do Conhecimento, 208] . 

102. - [v. n. 0 27]. - A razão de um povo 
só se fórma com o conhecimento dos seus interes
ses; sua energia só se educa com a pratica firme 
de um programa de soluções; uma e outra, porém, 
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subordinadas á conciencia da realidade objetiva 
da terra habitada: ON, 16 e 130. 

103. - [v. ns. 33, 34 e 47]. - T odas as cri
s~s da nossa vida política resultam da concorren
cia entre grupos, em cujo seio se encontram as 
opiniões mais disparatadas e que não apresentam, 
para justificar as suas batalhas, nenhuma razão 
decente de div~rgencia: ON, 52; BB. [v. Patria 
e Nação, 55]. 

104. - [v. n.o 56]. - Antes de pedir mais 
homens e mais dinheiro ao velho continente, tra
temos de valorizar ·os hom~ns e as riquezas que 
possuímos: ON, 63 ; A. [v. Economia nacional, 
105, 120 e 133; Imigração 1 e 2]. 

105. - [v. ns. 26, 27, 70, 139 e 140]. - Sem 
traçar o nosso destino, na evolução da humani
dade, não podemos saber qual eleve ser a nossa 
polí tica : ON, 64, 190-191. [v. Política Mundial, 
90 e 152; Questão social, 41 e 59: Pat·ria e Nação, 
62; Economia nacional, 21] . 

106. - Ninguem pôde pôr em dúvida que a 
nossa viela social e economica traz o cunho da 
ação dos governos que temos tido: ON, 118 a 
119; AL. [v. Critica do Conhecimento, 111]. 

107. - E ' verdade que os nossos presidentes 
têm preferido o papel de órgãos de facção, em 
lugar de assumirem a posição de arbitras da 
orientação política: ON, 119; CC. 

108. - [v. n.0 101]. - Sem embargo dessa 
fraqu~za voluntaria , o fáto é que a classe gover-
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namental tem possuído a mais dilatada discreção, 
a ponto de o nosso paiz ser hoje mais um produto 
dos governos republicanos elo que um resultado 
de toda a sua evolução durante o regime monar
quico: ON, 119. [v. Critica do Conhecimento, 
111 e 208). 

109. - A ação dos governos republicanos. <t 

julgar pela valorização do caf é, tem sido mesmu 
audaci osamente socialista: ON, 119. I v. Socie
dade e indt:viduo) 33; Questão social) 4~ 1. 

110. - [v. n." 145 .1. - Nós não conh ece!llll~ 

até hoje senão as pol-íticas elas teorias partidarias: 
ON, 140, 162-163, 223-224, 263; AC; lil\1: .80: 
BU . l v. Patria e Nação) 62 e 63; Politica c Go
verno) 76 ; Guerra) 49; Critica do Conhecimento , 
39; Educação e Ensino ) 16 e 381. 

lll. - A monarquia foi um reg ime incompa
tível com as aspirações nacionais: ON, 142. 

ll2. - [v. n ." 87]. - A nossa independ ~nc ia 

proc~ssou-se por simples amôr á fó rmula da 
emancipação política ; de sorte que, desorganizan
do, erradamen te, as instituições já estabel ecida~ 
pela metropole, deixamos, entretanto, em ação os 
aparelhos e habitas, que nos submeteram, eco
nomicamente, a outras potencias: ON, 142 a 143; 
AE. lv. Organi.?Jação constitucional) 193]. 

ll3. - rv. ns. 91 , 98 e 139]. - Carecemos 
de' organização e precisamos nos organizar , não 
como instituição jurídica, procurando modeios, 
mas como nacionalidade, fazendo que as institui-
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çõ~s surjam dos proprios materiais do paiz, tra
duzindo em leis as suas tendencias e corrigindo os 
defeitos da nossa evolução: ON, 162-163, 215, 
219,232 a 234, 260-261, 264, 270 a 271; AB; AP; 
AQ; AU; AZ; BM: BP; BV; CD; CK; CM ; 
CR. l v. Di1·áto, 1, 19 a 22; Organização consti
tucional) 20, 150 e 179; Pol1;úca c Governo, 83 
e 91]. 

114. - l v. ns. 11.9 e 146]. - Não havendo 
forças morais capazes d~ conter as tendencias do 
individualismo capitalista, é óbvio que o nosso 
paiz só poderá resistir á dominação se opuzér 
obstáculos de natureza legislativa: ON, 193 ; FV, 
37, 39-40; AF; AI. [v. Questão social, 23; Polí
tica Mlt.-ndial. 78 e 126 ; Polít1:ca c Gove'rno .. 56 
e 57]. 

115. - jv. ns. 17 e 981. -A obra lJ.UC nos 
incumbe t~m de ser feita hoje, ou daqui a vinte 
anos, quando nos clispuzénnos a preparar uma 
nação. Emquanto a não fizérmos, estaremos 
sacrificando, com a geração contemporanea, a 
geração de vinte anos d~pois, porque a sorte desta 
depende do que houvér feita aquela que a prece
deu: ON, 198-199: Aj : AO: A V. i v . Oryani::.:a
ção Cmkçtituáonal, 1J . 

116. - [v. ns. 13, 16, 84 e 122J. - Ora, em 
nosso tempo, vinte anos de desídia, na política de 
um paiz, decidem da sua sorte, podendo anulá-lo, 
ou submetê-lo def!nitivam~nte, senão ao domínio 
político estrangeiro, pelo menos á posição subal-
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terna de um simples logradouro comercial: ON, 
199. [v. Questão social, 52]. 

117. - [v. ns. 6, 18, 108 e 168]. - Basta 
compararmos a nossa vida atual com a dos ultimos 
anos elo regime monarquico, para termos icléa da 
evolução, qu~ nos arrasta para esse declive: ON, 
199. [v. 01'ganização constitucional, 209]. 

118. - [v. 11.
0 76]. - Hoje as crises ela nos

sa natureza confundem-se com as ela anarquia 
politica, e, por fim, com as do intercambio mun
dial, conspirando todas contra a Nação, e, dentre 
desta, contra as classes que suportam, a par dos 
encargos elo trabalho e elo fisco, os pr~calços da 
pobreza: os produtores e o operaria rural, prin
cipalmente: FV, 31. [v. Economia nac-ional, 24]. 

119. - [v. n. 0 114]. - O nosso paiz está 
exigindo, neste instante, um tratamento legislati
vo e administrativo int~nsissimo, um estado de 
sitio de policia e de reconstituição economica: FV. 
31. [v. Critica do Conhecim.ento, 139; Política e 
Governo, 33] . 

120. - r V. n. 0 98]. - Os nossos dirigentes 
não sabem o que é uma nação: FV, 37. 

121. - [v. 11.
0 66]. - As camadas superio

res da nossa população formam uma soci~dade 
distinta, que o estrangeiro emprega, contentando
lhe as vaidades frívolas, emquanto exgota a nossa 
terra e emascula o caráter ela nossa gent~: PN, 
149-150 ; FV, 37-38. [v. Economia nacional, 34] . 

122. - [v. ns. 13 e 116]. - Ou resolvemos a 
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nossa crise permanente, organizando o paiz pela 
verdadeira democracia, ou iremos assim até ao 
momento em que uma agitação violenta convul
sionar esta sociedade, para lhe pôr á frente uma 
força artificial qualquer, surgida das trévas, ou 
até aquele outro em que ao interesse economico 
das nações estrangeiras se juntar um interesse 
político, que sugira aos seus governos a idéa de 
conquista: FV, 26, 39; AI. [v. Guerra, 78; Ques
tão social~ 24 e 59; Política e Governo, 56 e 57, 
107 e 119; Política internacional brasileira, 19]. 

123. - Não ha, no nosso paiz, nenhuma insti
tuição publica que funcione com regularidade e 
com seriedade: AA; AR; BS. [v. Organização 
constitucional, 209] . 

124. - [v. ns. 35 e 158]. - A idéa de pro
priedade domestica da cousa publica atingiu, entre 
nós, a proporções de escandalo: AB; A Y. [v. 
Economia nacional, 55 e 70]. 

125. - O nosso funcionalismo público está 
sendo constituído por hereditariedade: AB. [v. 
Organização constitucional, 147] . 

126. - [v. n.0 152]. - Em face da situação, 
o nosso problema não é o de ter h01nens porque 
tais homens não se improvisam. Precisamos é de 
aparelhos de governo : AB. [v. Organização 
constitucional, 1, 56, 60, 142 e 165]. 

127. - [v. ns. 39 e 98]. - Nenhum dos nos
sos problemas póde: ser solvido isoladamente. 
Temos problemas de economia e problemas de 
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espiri to insepara v eis. Nenhum deles indep~nde 
dos outros. Entrelaçam-se todos no tecido com
plexo da politica: AB; AF; AJ; AP; AQ; CR. 
[v. Critica do Conhecimento, 106]. 

128. - Têm-nos faltado as duas capacidades 
essencias á ação política: o ~spirito filosofico e o 
espírito pratico: AC; BU. [v. Politica e Gover
no, 121; Critica do Conhecimento, 71 a 75 e 160; 
Educação e Ensino, 46]. 

129. - [v. ns. 14 e 88]. - O problema na
cional brasileiro não colide absolutam~nte nem com 
os sentimentos e aspirações cosmopolitas ela nossa 
época, nem com os legítimos interesses da nações 
cultas: AE; AF. [v. PoHtica internac-ional brasi
leira, 2, 3, 16 ~ 21; Polit·ica e Governo, 117 ; Na
cionalidade brasileira, 11 e 12] . 

130. - Ao contrario, procurando crear a nação 
brasileira, protege um paiz novo contra possível 
eliminação, resultante das novas fo rmas ele con
correncia, e evitando que este paiz venha a ser um 
campo de lutas dos apetites que essa concorrencia 
gerará, serve aos interesses da especie e ás aspi
rações de paz : AE; AF; AP. [v. P olitica 1'111 tndial, 
79; Economia em geral, 20; Questão social, 28, 
41 e 44; Polúica internacional brasileira, 5; Guer
ra, 74; Economia nacional, 20 e 62; Pofmlação 
nacional, 39] . 

131. - Depois, a nação representa sem]Jrc ·a 
fórma incontestavelmente mais alta elo poder e da 
ação social; e não é possível sonhar com um orgão 
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de direção do mundo senão como sendo um élo 
de harmonia entre as nações: AE. [v. Pohtica 
mundial, 9, 119 e 152]. 

132. - [v. ns. 27, 71 e 162]. - A obra da 
fundação da nossa nacionalidade depende da for
mação de uma conciencia e de uma inteligencia 
dirigentes: AE; AL. [v. Politica e Governo, 56 
e 57]. 

133. - A oposição, no nosso paiz, é um estado 
quasi igual ao ostracismo grego: AF. 

134. - Tres grandes traços caraterizam, entre 
nós, a realidade pohtica: - uma constituição con
fessadamente nominal; varios agrupamentos par
ticulares lutando por interesses pessoais; e uma 
sociedade dissolvida, sem vinculo nacional, em crise 
de produção e crise de vida: AF. [v. Evolução 
historica e progresso nacio1wl, 19; Organização 
constitucion.al, 180 e· 197; Nacionalidade brasi
leira, 24]. 

135. - Ora, em face dessa realidade, discutir 
téses de direito público é sugerir a idéa de sermos 
um povo de mentecaptos : AF; AZ. 

136. - Podemos pôr em execução a nossa po
litica, certos de que obteremos o apoio de toda a 
gente que pensa e de toda a gente que sente: AF; 
AP; A V. [v. Politica 1:ntrnacional barsileira, 3 
e 16]. 

137. - [v. ns. 14, 88, 129 e 144].- Se forem, 
entretanto, de ordem externa os obstáculos, nenhu
ma razão ha para nos determos: não é gné'rra que 
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~m povo deve r ~cear; é a subordinação: AF; AL ; 
A V. [v. Política internacional brasileira, 17 e 22 ; 
População 1utcional) 29 e 39; Raças) 36]. 

138. - A ausencia ele espírito politico só póde 
provir ela falta ele instituições adequadas: AF. 
[v. Organização constitucional) 165; Politica eGo
verno, 111 e 121]. 

139. - [v. ns. 90 e 113]. - Para solver os 
nossos problemas é necessario que nos emancipe
mos ele qualquer força ou sugestão) que não re
sulte do seu estudo: AG. 

140. - [v. ns. 9, 53) 82 e 105].- Não é pos
sivel ignorar-se que os dados exclusivos de um pro
blema nacional contêm implicitamente os elemen
tos de relação com os fenómenos de outros paizes: 
AG; CR. 

141. - [v. ns. 25 e 91]. - O Brasil tem de 
realizar uma revolução reorganizadora, no seu in
teresse e no da civilização: AH. [v. Patria e 
Nação) 9]. 

142. - [v. ns. 71 e 114].- Se os nossos pro
blemas não forem solvidos governamentalmente, 
não será de surpreender que se invistam da com
petencia de os solver emprezas e sindicatos estran
geiros, que já exercem, aliás, muitos poderes de 
autoridade publica: AI. 

143. - [v. ns. 35, 45 e 153].- Não ha peor 
fórma de incapacidade, em dirigentes, do que su
bordinar o espírito aos sintomas agudos dos males 
públicos: AI; BB. 
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144. - (v. ns. 14 e 137]. - Se o nosso paiz 
tivér de ser esmagado pela onda da anarquia 
mundial de após-guerra, ainda assim uma causa 
é ser esmagado pela força de ciclones sociais, outra 
causa é renunciar preliminarmente á luta: AJ. 

145. - [v. ns. 66, 85 e 124]. - O nosso povo 
- toda a população que não vive nas capitais e 
nas grandes cidades, associada aos exploradores 
estrangeiros das nossas riquezas, nem da política, 
fruindo a coua pública - não tem voz, nem pa
trono, nem instrumento de ação nos centros que 
deliberam sobre as causas do paiz: AJ; A Z. [v. 
Patn:a e Nação, 65]. 

146. - [v. ns. 91 e 114 J.- Só o meio político, 
ou, em outros termos, o pode?' público tem elemen
tos para solver o problema da nossa organização: 
AL; AP; CI. [v. Política e Governo, 56 e 57].. 

147. - lv. n. 0 91].- No tocante á organiza
ção os dois problemas iniciais de governo vêm a 
ser : organizar o trabalho e organizar a opinião: 
AL. [v. Educação e Ensino, 18; Organização 
constitucional, 53 e 55 ; Economia nacional, 101 e 
114; Econ omia em geral, 4, 5 e 38; Politica eGo
·verno, 75 J. 

148. - [v. ns . 1 O e 25]. - O mundo inteiro 
conhece, melhor do que nós mesmos, a nossa desor
ganização, e interpreta-a contra nós. Explique
mos a verdade, mas iniciemos a ação reorganiza
clara : AL. [v. Nacionalidade brasileim, 37]. 

149. - A razão que aconselha evitar passos e 
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soluções impressionistas (como a do serviço militar 
obrigatorio, em 1915), quanto ao temor de perigos 
ev~ntuais, aconselha antes de tudo a solução dos 
problemas permanentes do paiz: AP. [v. Defesa 
militar) 3 e 4]. 

150. - [v. ns . 16 e 86J. - O problema da 
defesa Hacional é muito mais vasto que o da defesa 
milúar: AP; AZ. [v. Defesa milita-r, 30 e 35; 
Questào social) 20]. 

151. - l v. n. 0 11 ') J. - Como s.e podem enu
merar as soluções ne.cessarias á defesa nacional, 
em conjunto: AP; BA 

152. - [v. ns . 35 e 126]. - Se o nosso pro
bl~ma consiste em regenera'r) os governantes não 
o resolvem, porque vem deles a degeneração: AR 
[v. Moral) 18 e 21]. 

153.- [v. ns . 35 e 143J . - Os nossos esta
distas olham para os fátos com olhos de repórteres 
e legislam para os sintomas : A U. 

154. - [v. n. 0 28]. - O espírito dos nossos 
homens publicas ainda não alcançou nenhum poder 
de objetivação superior á objetivação corporea: 
BB. r v. Edncação e Cultura) 46]. 

155. - De sorte que o fáto, por me·nos que 
valha na sua realidad~ fundamental e no seu al
cance, acarreta c~esde logo todos os efeitos da fe 
nomenaliclacle necessaria : BB. 

156. - As nossas lutas políticas não têm, nem 
ao menos, o encanto emotivo, que faz a sedução 
do parlamentarismo: temos apenas as revoluções, 
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que é a fórma mais baixa dessa estezía: BA; BB. 
f v. Polt"tica e Governo) 125]. 

157. - [v. n. 0 161]. - As revoluções, todas 
elo alto, exatamente porque as mais fáceis, têm 
perturbado a nossa vida pública: BB. 

158. - [v. ns. 35 e 124]. - Aos governos que 
trazem por programa zelar os dinheiros públicos, 
o povo lhes diz que isso não é objéto ele política, 
ela alta administração, das magistraturas superio
res ; é objéto da le·i penal: BB. 

159. - Aos governos que se preocupam com 
as finanças, o povo responde que sendo as finanças 
apenas um meio de se e~ercerem, para o bem 
comum, os beneficios do poder, em nada lhe 
aeleanta que lhe prometam pôr em ordem apenas 
isso : BB. 

160. - :\os governos que lhe pedem socego e 
disciplina, o povo pergunta se a ordem ainda é, 
neste paiz, o unico direito de imporem os grandes 
a força da sua vontade á ignorancia e á miseria 
dos pequenos: 8B. [v. Direito, 15; Evolução his
torica e progresso nac·ional, 10; Organ1:zação cons
t-itucional. 202]. 

161. - [v. n.0 157 J. - As agitações de rua 
traduzem, entre nós, o estado de espírito de uma 
população forçada á r ebeldia: BB. 

162. - Somos dirigidos por homens que não 
têm preocupações, no sentido proprio desta pala
vra, aplicada aos altos problemas de uma nacio
nalidade: BO. 
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163. Não temos, por isso, estadistas, e nem 
mesmo o a que se dá, em outros paizes, a denomi
nação de politicos: BO. 

164. - [v. ns. 70, 105 e 131] . - As grandes 
nações e os povos fortes comandam - por entre 
os movimentos ainda anarquicos da sociedade 
mundial - os seus destinos. Nós poderíamos ter 
realizado um caso privilegiado de desenvolvimento, 
em meio ás agitações do nosso tempo : BO. [v. 
Política internaáonal brasileira, 21 e 22]. 

165. - [v. ns. 82, 89, 110 e 153].- Os nossos 
dirigentes nunca tivera!Jl, nem têm, ainda hoje, a 
mais leve compreensão do que seja a política de 
um paiz: BP; BU; BV; CG. [v. Patria e Nação, 
62 e 63] . 

166. - [v. ns. 90 e 110]. - A nossa vida 
pública é fictícia, artificial, palavrosa, pela impos
sibilidade de conciliar idéas preconcebidas com a 
realidade das cousas: BP; BU; CG; CI; CO; CR. 
[v. Política e Governo, 76; Critica do Conhecir
mento, 39 e 214; Guerra, 49] . 

167. - [v. 11.
0 110].- A o·rientação política é 

cousa diversa de 01'Íentação doutrinaria: BO. [v. 
Política e Governo, 76 e 130; Patria e Nação, 62 
e 63; Critica do Conhecimento, 210] . 

168. - [v. ns. 6 e 20].- Não ha grande erro, 
nem grave abuso governamental na Republica que 
não encontre o seu modelo, o seu antecedente, ou 
a sua raiz nas cousas do Imperio: BQ; BV. [v. 
Orgam:zação constitucional, 164]. 
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169. - Os nossos homens públicos vêm os 
quatrienios presid~nciais e os periodos legislativos 
como verdadeiras realidades objetivas de divisão 
do tempo: BR. f v. Politica e Govenw, 79]. 

170. - Somos um paiz de dirigentes sem filo
sofia, de divulgadores sem idéas e de governantes 
sem política: BU; CD. [v. Organização consti
tHcional, 56]. 

171. - [v. ns. 113 e 165] . - Não tendo tido 
a ação de estadistas que fundassem a nossa poli
tica, a politica foi substitu1:da pelo direito, que lhe 
tomou o lagar e apareceu, desde logo, como a ex
pressão mais alta da nossa cultura: BZ. [v. Polí
tica e Governo, 50; Di·reito, 1; Organização cons
titucional, 4]. 

172. - [v. ns. 91, 96, 126, 136 e 137].- A 
'nossa organização não é impossível, se a quizerem 
promover os chefes da politica nacional: C]. 

173. - [v. ns . 80 e 141]. - O nosso problema 
político, imposto pelo imperialismo, é este: temos 
ou não temos capacidade para gerir a nossa terra e 
para dirigir os nossos destinos, no interesse do paiz 
e no da civilização? CN. [v. População nacional, 
13; Poütica 1:nterna.âonal brasileÍ?'a, 22, 23 e 31; 
Econorn.1·a nacional, 60 e 61] . 



CAPITULO XIX 

POLITICA INTERNACIONAL 
BRASILEIRA 

1. - [v. n." 19] . - A economia nacional está 
não só ameaçada, senão atacada, pelas aventuras 
financeiras que se estão realizando na America do 
Sul: PN, XI. [v. PoHtica mundial, 169 ; Questão 
social) 41 ~ 44: Economia nacional, 19 e 25]. 

2. - Os governos recusam-se a submeter á 
decisão arbitral os litígios que tocam aos seus 
interesses vitais. Cumpre-nos invocar esse princi
pio, não contra a autoridade dessa justiça, mas 
contra a ~xploração colonial da nossa terra e da 
nossa gente: PN, XI. 

3. - Woodrow \Vilson, Bryan e Elihu Root 
elogiaram esse programa de emancipação do:
paizes sul-americanos: PN. XII-XIII. [v. Pohtica 
na'cion.al) 129]. 

4. - Esse programa de emancipação surpreen
d~u , em começo, a opinião brasileira, habituada a 
ter por dogmas idéas correntes e a adotar por 
criterio conceitos gerai. e fórmulas vag-as: PN. 
XIII; AB. 

5. - [v. 11.
0 21]. - O sistema de exploração 

colonial do paiz prolonga a corrente de fenómcnos 
flU~. havendo dado causa ás guerras e revoluçõe:; 
do passado, provocarão, daqui por deante, se não 
:forem tolhidos, ainda maiores e mais desastrado 
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conflitos: PN, XVIII, 106-107, 114, 120-121; ON, 
94--95; FV, 36 a 37, 39, 44. [v. Politica nmndial, 
78; Guerra, 73 e 74; Política nac-ional, 130; Eco
ttamia em geral, 16; Econo11'áa nacional, 19 e 25; 
População nacional, 39; Defesa militar, 29]. 

6. - -Os vícios da nossa retórica não nos dei
xam vêr as realidades que se escondem atraz de 
certas hiperboles, invocativas da fratenúdade 
·universal, em prejuízo da amizade que nos deve 
prender ao companheiro -e consocio na vida e no 
trabalho, perdendo nós assim a medida dos senti
mentos reais que nos ligam ao irmão no sangue, ao 
compatricio decendente dos mesmos avós, vizinho 
no só lo e conf r a de na I ingua : PN, 33-34; O N, 207-
208; AL. (v. Nacionalidade brasileim, 1 e 4 ; Po
pulação nadonal, 39]. 

7. - A síntese da política internacional brasi 
leira póde ser resumida em breves termos : política 
de paz, imposta pela identidade da evolução política 
e das instituições sociais dos paizes do continente 
americano ; dir eção dessa política de paz pelos 
Estados-Unidos; oposição a qualquer aliança in
ternacional: PN, 34-35; AP: CI; CS. r v. Politica 
mu.Y/.dial, 140, 144 e 150]. 

8. - Contra o pan-americanismo : PN, 35; 
AQ ; BL: BT: CS. [v. Polít-ica mundial . 158j. 

9. - Para com o estrangeiro o nosso dever está 
em oferecer-lhe hospitalidade : PN, 35, 57. 

10. - A veneração que devemos á metropole 
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dos nossos pnmttlvos colonizadores não deve 
influir na política internacional brasileira: P N, 36. 

11. - As emprezas aqui existentes, embora 
com denominações americanas, francezas e ingle
zas , representam principalmente capitais france
zes: PN, 95; ON, 142. 

12. - Contra a idéa de uma rêde ferroviaria 
de circulação continental interna: PN, 95, 123, 
133. 

13. - Nesta fáse da evolução humana, o ca
pital brasileiro está á mercê de tendencias sociais 
e politicas estranhas, ainda ha pouco difíceis de 
perceber, mas hoje patentes, até aos olhos dos que 
se dão ao simples trabalho de lêr telegramas e 
noticias de jornais: PN, 114, 134, 149. [v. Econo
mia nacional, 24 e 25; Política 1~acional, 46 e 67]. 

14. - · Contra a Doutrina Drago, deploravel 
reverso sul-americano da Doutrina de Monroe: 
PN, 132. 

15. - (v. n. 0 38). - E' com inteira justiça 
que, muitas vezes , os governos estrangeiros patro
cinam os interesses dos seus súditos contra os paize6 
remissos no cumprimento das suas obrigações, 
provenientes de emprestimos: ON, 24. [v. Política 
naáonal, 68 a 70; 01·ganização constitucional, 83]. 

16. - l v. ns. 5 e 21 ]. - Com a política de 
reparação das nossas terras já exgotadas e de con
solidação da nossa sociedade, o nosso paiz presta 
aos homens cultos e aos políticos previdentes de 
todo o mundo o apoio que elles desejam: ON, 193; 
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AL. [v. Politica nacional, 129; Agricultura e 
pecuaria, 6 ; Economia em geral, 12 a 14, 18; 
Questão soc:ial, 46; Sociedade e ind1:viduo, 16; Pa
tria e Nação, 53.]. 

17.- [v. n.0 )9]. - Cumpre-nos vêr que, 
obtendo a subordinação economica, nenhuma po
tencia arriscará a conquista política, porque esta 
se torna desnecessaria: ON, 205-206, 208; FV, 
26; AP. [v. Defesa militar, 29 e 35; Politica na
cional, 14 e 15, 58, 137; Guerra, 104; Emigração, 
23J. . 

18. - O advento da paz, desde que se opére 
sem um orgão de solução dos problemas humanos, 
não afasta os perigos que nos ameaçam: ON, 206 
a 208. [v. Política mundial, 23, 78,90 e 117]. 

19. - [v. ns. 1 e 17]. - A batalha real dos 
imperialismos trava-se em torno das terras novas 
e dos povos novos do mundo; e o nosso paiz está 
colocado na linha decisiva dessa luta: FV, 39; AE; 
AL; BO; CS. [v. Política mundial, 23, 35, 44 e 
45; Questão social, 41 ; Economia em geral, 11 ; 
Guerra, 108; Economia nacional, 8, 19, 25, 28 e 
62; Política nacional, 51 e 52, 79]. 

20. - Neste período da civilização as idéas de 
expansão e de atividade economica internacional 
são dimorfismos superficiais do espírito militar e 
do espírito de dominação: FV, 44. [v. Evolução 
historica e progresso nacional, 18]. 

21. - [v. ns. 5 e l o]. - Se a nossa organi
zação nacional tivesse sido empreendida antes da 
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guerra européa, talvez fôsse a origem de um .in
flu xo salvador, capaz ele desviar a corrente dos 
fá tos para outro curso: AH. [v. Polit1:ca muudial, 
149 : Politica. nacional, 129 e 164; Emigração, 1; 
I-migração, 7 e 8] . 

22. - Na concorrencia dos imperialismos de 
hoje está sempre imanente a idéa de respeito aos 
povos que reagem: AP. [v. Politica nacional, 14, 
129, 136, 137: Guerra, 82; População naà01zal, 
29] . 

23. - P or varias motivos, o nosso paiz está em 
melhores condições de r eagir contra o imperia
li smo do que outros povos mais fortes: AP. 

24. - Necessidade, para o nosso paiz, de fazer, 
ajudar e incentivar a propaganda pacifista nos 
paizes armados: AP. 

25. - A tenclencia do nosso pensamento para 
a logica dos contrarias levou-nos a antepôr ao 
pacifismo todas as atitudes e toda a dialetica dos 
partidarios da guerra: AP. 

2Q. - Ora, se aos fortes convém armar-se para 
o ataque, e, mais ainda, pregar a utilidade, a ne- ,, 
cessidade, a fatalidade da guerra, - aos f racos, , 
ao revéz, convindo tambem armar-se, mas para a 
defesa, convém, sobretudo, pugnar pela paz : AP; 
AR. 

27. - A guerra será, assim, a teoria do 
fortes; a paz, a teoria dos fracos: AP. 

28. - O nosso paiz nada tem que temer nessa 
franca posição de pacifismo: AP. 
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29. - Nada autoriza a hipotese de uma guerra 
com a Argentina, salva a incapacidade do nosso 
goYerno e da nossa diplomacia: AR. 

JJ. - Contra a falta de relatorios sobre as 
nossas relações exteriores : AR. 

31. - O inimigo a combater é o únperialismo 
e não e ta ou aquela potencia: AV. [v. População 
n.acional, 8] . 

32. - Era de desejar, para o nosso paiz, que 
a uerra européa terminasse por um empate: BD. 

33. - ~-\. nossa r~volta contra a inYsaão alemã 
era uma atitude de indignidade, em comparação 
com a que nos inspiram os brasileiros eliminados 
pelas secas no nordéste e os vitimados pela política 
de expansão colonial: BL. [v. Nacionalidade bra
sÜC>ira, 4 J. 

34. - A amizade que devemos manter com os 
E ados-Unido não impede que nos opunhamos 
á ua hegemonia, eminentemente perigosa para 
nó_ : BL. [v. Politica mundial, 140, 143, 169 ~ 171 J. 

35. - Não deúamo , em face da guerra 
européa. que era uma luta de imperialismos, dar 
prefc:rencia a nenhum dos contendores, e, muito 
m~nos , áquele que já dominava os mares, centra
lizan o comercio bancaria e a naverração, e se 
declarava formalmente decidido a manter a sua 
-up emacía sobre o.s oceanos, contra o imperialis
mo da po encia nova, que abria chança, n~sse pro
cesso de seleção, á vitoria final da li berdade das 



258 

\ 

AL CID L S GENTIL 

nações: BL; BO; CK. [v. Política mundial, 155 ; 
Guerra, 104 e 108]. 

36. - A Alemanha seria, talvez, num futmo 
mais ou m~nos remoto, candidata á conquista mi
litar do Brasil. Não era ela, porém, que, na ocasião 
da guerra . exercia a ditadura da sua vontade e 
do seu imperio sobre o mundo, nem a que envolvia 
o nosso paiz numa posição de subalternidade pro
tegida e de asfixia social e economica: BL. 

37. - Os debates de direito internacional, em 
face da guerra, eram apenas um meio de dissimular 
os imensos interesses e os ideais superiores, envol
vidos nessa crise: BO; CK. [v. Defesa militar, 
34]. 

38. - Contra o habito dos nossos governos de 
fazerem residir a honra nacional no pagamento 
dos nossos compromissos externos: BR. [v. Polir 
ti c a nacional, 68; Organização constitucional, 83] . 

39. - Contra a idéa de hegemonia militar a 
exercer-se pelo nosso paiz, na Anierica do Sul: CC. 

40. - Somos, por méra eventualidade, um paiz 
fraquissimo : CI. 



CAPITULO XX 

NACIONALIDADE BRASILEIRA 

1. - E xgotando a terra, peia exploração co
lonial, tambem não cuidamos ele formar a nação: 
PN, XVIII, 36-37, 124; ON, XII-XIII, 152, 182 
a 183, 190 a 191: AB. [v. Politica nacional, 26, 
98, 120 e 131 ; Poliéica internacional bm sileira, 6; 
População nacional, 39]. 

2 . - Ora abandonando a terra e não cuidando 
da nação, abandonamos a patria. Fóra disto a 
patria não exprime senão uma imagem supersti
ciosa: PN, XVIII. [v. Patr-ia e Nação, 31 e 34]. 

3. - A nação brasileira é a associação dos 
indivíduos e famílias que habitam o Brasil com 
anim.o de permanencia, protegidos pelo conjunto 
dos orgãos da sua política (o Estado), formando, 
sobre o s ~u territorio, o Paiz, graças á concien
cia de uma continuidade historica de heranças 
morais e materiais e de uma simpatia e comunidade 
entre os vivos (a Patria): PN, 5; ON, XLII, 190 
a 191, 197. [v. Patria e Nação, 31, 32, 34, 37, 41, 
52 e 53] . 

4. - A estima da nossa terra só será, pois, 
um sentimento real, quando fôr um reflexo elo sen
timento afetivo entre a gente, qu~ nela reside com 
animo de permanencia: PN, 5 ; O N, 196 a 197; 
FV, 40 a 41. [v: População nacional, 39; Polit·ica 
internacional brasile1:ra, 33; Patr1:a e Nação, 41 J. 
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5. - Praticamos, erradamente, o culto mítico 
de uma patria abstráta, que não é a do povo e do 
territorio: PN, 55. 

6. - Mas a fidelidade ao sangue, ao laço tribal, 
o zelo do totem gentílico, precede a todos os outros 
sentimentos sociais do homem. A sua força é tão 
profunda que teve o poder de reunir as primeiras 
hordas, e se firmou, através dos tempos, como o 
impulso permanente das energias coletivas: PN, 
56, 138; FV, 40 a 41. 

7. - [v. n.o 14]. - Esta bela noção de patria, 
a patria viva dos irmãos, dos pais e dos filhos, 
não é o símbolo do patriotismo brasileiro. Nós não 
exprimimos o interesse pela conservação nacional 
senão com a fórma dramatica do culto da bandeira 
e do ardor militar : PN, 56, 136, 138 a 141 ; ON, 
15. [v. Politica Nacio1J,al1 14, 15, 88, 130 e 131 ; 
Patria e Nação) 1, 8, 9, 28 e 36; Defesa militar1 

30]. 
8. - Tal desprendimento é que inspira o sim

bolo de Canaan para imagem do nosso ideal pa
triotico, como se essa imagem não envolvesse o 
sarcasmo de que seremos os canaanitas da tragedia 
gravada nesse símbolo - o povo condenado ao 
exílio, nos areais do deserto, ou á submissão per
petua, sob o jugo do conquistador: PN, 56. 

9. - Não póde ser esse o ideal da nossa nacio
nalidade. O símbolo do nosso ideal deve . traduzi r 
o paralelismo entre a vastidão do nosso territorio 
e a vastidão da nossa hospitalidade, entre a am-
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bição, que temos, como homens, e a ambição que 
respeitamos nos outros homens; a aspiração de 
receber, em troco do asilo que damos, e do coração 
que abrimos a todas as fronteiras, a mão estendida 
para as permutas leais: PN, 57. 

10. - [v. n.0 33]. - E' cousa diversa o que 
entre nós se está fazendo . Mas o povo brasileiro 
precisa ser i1nig1'ado á posse da sua terra e ao gozo 
dos seus bens: PN, 57; ON, 182; AZ. [v. Politica 
N aâonal, 43]. 

11. - A civilização que deve florecer em nossa 
terra figurará o inverso do mito de Babel: o re
gresso dos povos dispersos pelo mundo ao solo de 
uma patria formada sobre a base generosa ~ pratica 
elo amôr ao homem e do amôr á viela: PN, 57; ON, 
101 a 102, 190-191, 196-197; FV, 26 a 27. [v. 
Pol-itica Nacional, 129; Militarismo, 18; Política 
1nundial, 148; Emigração, 1; Imigração, 7 e 8]. 

12. - Esse é o emblema que deve ser utilizado 
pelos nossos poetas e pelos nossos estadistas: PN, 
57; ON, 76; AF. [v. Política Nacional, 42; Po
P11lação Nacional, 8]. 

13. - A solidariedade patriotica, fundada na 
conciencia de interesses comuns, é, em nosso paiz, 
por fo rça da sua conformação geografica, mais 
elificil e mais necessaria : PN, 84-85. 

14. - [v. n. 0 7]. - O patriotismo liturgico é 
bom apenas quando expresso com austeridade, 
para recordar os fátos do passado: PN, 142. 

15. - Dadas as varias causas de diferenciação 
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geografica do paiz, é ele perguntar se o nosso ter
ritorio possú~ as condições necessarias ao habitat 
de um povo unido pelo laço politico ele nacionali
dade : ON, 9 a 11. [v. Poh.tica Nacional, 98; Pa
tria e Nação, 53 J. 

16. - A' luz elo conceito moderno ele naciona
lidade e apesar ele certas teorias qu~ apenas siste
matizam os fátos do passado, o Brasil é uma nação, 
.embora seja evidente a força de elementos disper
sivos, qu~ a abalam: ON, 11, 152, 198; AB; AE; 
AF; AG; AK; AP; AZ; BR; BT; CG; CN; CO. 

17. - A colonização tende a afrouxar os ele
mentos organicos ela nacionalidade : ON, 11-12. 

18. - Tambem no ponto de vista ela inteligen
cia, do caráter e da atividade, a observação já 
d~nota traços distintos, entre os diversos tipos elas 
varias regiões elo paiz : ON, 12. [v. Espírito Na
cional, 9]. 

19. - Nos paizes vastos e despovoados, o 
homem tende para o individualismo, como nos de 
densa população tende para o socialismo. Isso con
corre para desunir, social e economicam~nte, o 
nosso paiz: ON, 12 a 14. 

20. - Para documento desse fenómeno de 
dispersão a politica oferece um quadro altamente 
sug~stivo, porque a base elas nossas organizações 
particlarias é a politiquice local: ON, 14, 144 a 
145. [v. 01'gawização constitucional, 106]. 

21. - O comercio cliréto das varias praças com 
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os paizes estrangeiros é outro fator ele desagre
gação : ON, 14. 

22. - T ambem é outro fator de desagregação 
a rivalidade entre as diversas s~itas religiosas: 
ON, 14. [v. Religião, 33]. 

23. - Por todos esses motivos, o problema da 
unidade nacional se apresenta como a questão 
culminante elo nosso futuro: ON, 14. [v. Critica 
do Conhecimento, 138] . 

24. - [v. ns . 34 ~ 35] . - Esse problema quasi 
não se define materialmente, porque a unidade 
política nos obumbra a vista á realidade da des
união moral, social e economica : ON, 14-15, 145, 
203 a 204,268 e 269; FV, 41 ; AA; AF; AK. (v. 
Organização constitucional, 106; P olitica N acio
na!, 98; OrigeHs da nação brasileim, 6]. 

25. - A un iclacl~ politica é que parece não só 
firmemente consolidada, como livre ele qualquer 
ameaça de separatismo: ON, 15. 

26. - [v. n. 0 34]. - Um paiz só possúe uni
dade quando cobre a sua terra e envolve os s~us 
habitantes um forte tecido ele relaçõe's e de inte
ress~s praticas; se estes interesses e essas relações 
não resultam espontaneamente ela natureza ela terra 
e elo caráter do povo, é indispensavel creá-los: 
ON, 16; FV, 40 a 41; BA. [v. Economia nacional, 
79; Patria e Nação, 33, 48, 52 .e 53; Origens da 
nação brasileim, 6 ; Politica Nacional, 98] . 

27. - As nações modernas, feitas sobre ter
renos heterogeneos, com raças distintas, não se 
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formam espontaneamente: são obras d'arte polí-
ticas, que exigem decadas de trabalho conciente 
e de calma elaboração, á luz de um programa: ON, 
16, 104, 182-183; AI; BD; BM; BP; BV; CD; 
CI; CQ; CS. [v. Política Naâonal, 17, 98 e 164]. 

28. - A pratica do nosso regime constitucional 
é nociva á unidade política do paiz: ON, 18, 269. 
[v. Organização constitucional, 11, 105 e 195] . 

29. - A nossa vida coletiva não traduz uma 
soma de esforços redutíveis, política e socialmente, 
a uma expressão homogenea; é um amontoado de 
orientações e vontades anarquizadas: ON, 62; 
AE; AF. [v. Critica do Conhecimento, 33; Pol-i
tica e Governo, 64; Evolução hist01'ica e progresso 
em geral 60; Política Nacional, 77]. 

30. - Uma nação que ainda se não adaptou ao 
seu meio fisico não póde ter constituído o seu meio 
social: AJ; BS; CQ. [v. Sociedade e ind·iv·iduo, 
16; Política Nacional, 29; População Nacional, 
37]. 

31. - Cada geração de brasileiros é uma ge
ração de bohemios sobre a ruina da sua terra: AJ; 
AM. 

32. - Ninguém conta, entre nós, com a possi
bilidade de deixar fortuna aos herdeiros, nem com 
as condições sociais precisas para formar a perso
nalidade dos filhos, ou assegurar-lhes carreira 
honesta e segura: AJ; AM. [v. Pat·ria e Nação, 
4 e 11; Economia N aciona!, 26]. 
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33. - [v. n.0 10] . - O brasileiro é o estran
geiro da sua terra : AM; AP. 

34. - [v. ns. 24, 26 e 29]. - A nação está 
dividida entre os interesses egoístas de cada indi
viduo e de cada grupo; esses interesses cristaliza
ram um sentimento bravio de despotismo perso
nalista, onde nunca a patria aparece integrada na 
sua forma total: AP ; AU. [v. Pat·ria e Na
ção> 56]. 

35. - [v. n. 0 24] . - Falta-nos completamen
te o espírito associativo, e essa falta é de origem 
política: BA ; CL. · 

36. - A nossa evolução historica não nos deu 
o processo de anabolismo seletivo, que distribúe 
os homens, senão rigorosamente nas posições, ao 
menos nas suas esferas proprias de atividade : BO. 

37. - O nosso paiz não tem culpa dos erros 
que se verificaram no inicio da sua formação his
torica: BM ; BP; CL; CP. [v. Politica Nacional> 
10 e 148]. 

38. - O idioma não constitúe, por si só, um 
elemento de coesão nacional; mas é fator que se 
deve zelar nos paizes novos : PM, 160, 164; ON, 
69, 85, 89-90; PN, 7. 



CAPITULO XXI 

POPULAÇÃO NACIONAL 

1. - Os fator::s mesologicos são det~rminan
tes dos caractéres étnicos. Produzidos pelos meios 
fisicos, estes caractéres assinalam, em cada um 
desses meios, os tipos mais aptos para aí vive
rem: os tipos sup~ri01·es, por conseguinte, para 
esses meios: PN, XIX, 73; ON, 7, 195; FV, 35. 
[v. Raças, 4 e 7] . 

2. - Do fenómeno ela seleção natural mesolo
gica resultaria que as raças autóctones tenderiam, 
por natureza, a fortal~cer-se e as outras a decair. 
Mas, como a perfetibiliclade destas está demons
trada pelos fátos, uma outra conclusão se impõe: 
se o meio artificial, formado pelas condições ele 
viela no estado d~ civilização, permi e a adaptação 
de indivíduos de outras raças, o conjunto de tais 
condições, cooperando com os fatores mesologicos 
naturais, deve favorecer particularmente as raças 
indígenas: PN, XIX, 195. 

3. - Ora, a nossa população, contendo, inf~

lizmente, pequena fração elos antigos povoadores 
elo sólo, mas podendo aproveitar ainda muito elas 
tribt1s em estado selvagem, conta grande numero 
de tipos ele raças oriundas cl~ meios identicos -
os negros, e, nas suas camadas superiores, possúe 
clecenclentes elas raças mecliterraneas, ele meios 
quasi tropicais, com m~scla elas raças trigueiras 
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do Oriente e do Norte da Africa : P , XIX; 
ON, 84. 

4. - Não ha motivo para crêr, outrosim, na 
degeneração das nossas populações, mesmo levan
do em conta a historia mesologica da nossa espe
cie; por onde se pode concluir que as raças atuais, 
contando seculos ele viela em sociedade, elevem ter, 
em circulação no sangue, germes ele quasi todos 
os males que assolaram a humanidade : PN, XX. 

S. - jv. n. 0 25] . - Se a crise ela adaptação 
climaterica não podia deixar ele provocar, nos 
indi\·icluos imigrados e na prole ela raça que colo
nizou o paiz, verdadeiras revoluções organicas, a 
fa lta ele adaptação ao meio fi sico ainda mais nos 
desviou do curso normal ela fo rmação progressiva 
ele todas as nacionalidades : PN, XX-XXI, 44 e 
nota. 

6. - Precisamos emancipar-nos elo ptreconcei
to da latinidade, afeição fictícia, ele méra suges
tão !iteraria, a repelir, dentro em nós, outras sim
patias munclais : P N, 7; BF. (v. Raças, 32; Polí
tica M undial, 158 ; Politica intenwcional brasilei
m, 8 : E d7tcat;úo c E 11sino, 4]. 

7. - A icléa de raça é uma elas mais abusíva
mente empregadas entre nós: PN, 8; ON, XL; 
Al\I. 

8. - Brasileiros, o nosso aféto patriotico eleve 
abranger, numa igual e completa corclialiclacle, os 
decenclentes dos portuguezes, dos negros, dos 
inclios, dos italianos, dos espanhóes, dos eslavos. 
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dos alemães, de todos os outros povos, que for
mam a nossa nação: PN, 9; ON, 196-197; AI: 
BM. [v. N aâonalidade brasileira) 11 e 12; Poli
t·ica 1;nternacional brasileira) 31] . 

9. - Razões pelas quais devemos simpatizar 
com o negro: PN, 10 a 12; ON, 8,143 e 196; BE. 

10. - O contraste entre o nosso inteiro des
preconceito para êom o caboclo e o desdém que se 
mostra pelo negro ilumina a feição !iteraria e con
vencional de alguns dos nossos sentimentos so
ctals: PN, 10-11. 

11. - Embora a doutrina da desigualdade das 
raças tenha perdido os seus pontos de apoio em 
todas as regiões da ciencia, ha, contudo, um paiz 
em que essa doutrina teve toda a força e autori
dade do mundo inteletual. Este paiz é o que pos
súe a população mais mesclada do mundo; o em 
que se verificam inumeros casos de miscigenação, 
cruzados entre varias estirpes; o em que a parte 
mais nobre do povo é formada por gente das 
raças tidas por inferiores: PN, 53. [v. Pol·itica 
nacional) 30] . 

12. - Esta singular abnegação seria uma 
interessante yirtude, se não exprimisse curiosida
de mais rara: a de um povo que os acasos da His
toria destinaram a ser orientado, sobre o oceano 
infinito das idéas, por uma das mais bizarras 
direções de que ha exemplo: PN, 53-54; FV, 7 
a 8. [v. Educação e Ensino) 8; Política Nacio
nal) 20] . 
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13. - [v. n. 0 29]. - A nossa raça é capaz 
do esforço de reorganização nacional: PN, 
XXVII, 57- 61-62; ON, XXIV, XLI-XLII; 
AH; Al\~ ; AP; BU. [v. Politica Nacional, 43, 
85 e 173]. 

14. - Considerações sobre os varias elemen
tos étnicos ela nossa população, - o índio, o 
negro, o alemão, o italiano, o espanhol e o portu
guez : PN, 61 a 65, 73 e 74, 137; ON, 84 a 85, 
196; AM. 

15. - Como se explica o nosso preconceito 
contra o mulato: PN, 62. 

16. - [v. n. 0 41]. - No estado atual dos 
povos, não ha motivos para que nos inquietemos 
com o problema das raças. Deixemos, nesse par
ticular, que a seleção faça a sua obra: PN, 66. 
[v. Sociedade e individuo, 37]. 

17. - Teremos apenas de resolver o problema 
do ponto de vista da dificuldade que ele apresenta, 
em face ela ciencia, quanto ao aperfeiçoamento 
futuro : PN, 66. 

18. - A tése mais delicada é a dos cruzamen
tos, assim no que respeita á fecundidade das 
uniões de indivíduos de raças distintas e dos pro
·dutos dessas uniões uns com outros, como á har
monia e equilíbrio elos caractéres dos pais, nos d.e
cendentes híbridos e mestiços: PN, 66-67. 

19. - Distinção entre especie e variedade: 
PN, 67-68. 
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20. Distinção entre híbrido ,e mestiço: 
PN, 69. 
. 21. - Da fecundidade, no hibridismo ~ na 
mestiçagem. A esterilidade do mulato é, entre 
nós, um fáto, que póde servir de base a uma polí
tica eugenica: PN, 69-70; AI. 

22. - O cruzam~nto, ou produza a degenera
ção organica do individuo, ou seja, nesse par ti
cular, indiferente, deve, em razão de tal dín·icla, 
ser evitado: PN, 69 a 71, 74-75; ON, 195-196; 
AI. [v. Imigração> 5; Raças, 28]. 

23. - E' preciso não confundir o cntzamento 
étnico com as uniões ent1·e individuas da mesllla 
raça, a titulo de aperfeiçoar a decendencia. Se a 
união de indivíduos normais com individuas pre
dispostos á molestia ou á decaclencia organica é 
um elos meios ele r~generação fis iologica ela estir
pe, não é possível dar por assentada a idéa ele que 
estas uniões elevem ou podem consistir em cruza
mentos entre raças di f ~rentes . A hereditariedade 
fisiologica e a hereditariedade étnica obedecem a 
processos distintos: PN, 71-72. 

24. - Não se trata, no caso, de nenhum argu
mento cl~ superioridade, senão apenas de capaci
dade vital: o fáto da esterilidade da progenie é 
um fáto ele hereditariedade, que não envolve de
pr~ciação alguma elo valor pessoal do individuo: 
PN, 72-73; AI ; AM; CB. [v. Raças> 1, 37, 43 
e 44]. 

25. - [v. ns. 4 e 27]. - Precisamos reagir 



AS IDÉAS DE ALBERTO TORRES 271 

contra o· habito de menoscabar do nosso sangue, 
dando-nos por um povo de degenerados. Se ha 
sinal de algum enfraquecimento nas nossas raças, 
isso provém elo proc~ssc de aclimatação dos imi
g rantes c da ausencia de meios de preservação da 
vida: P N, 75-76; ON , 84 a 85, 102 e 103; FV, 
35. [v. Raças, 5 e 28]. 

26. - A nossa população aumenta ; mas o 
valor social da população não se tem desenvolvi
do : P N, 101; O:t'-J, X X IX, XXXVTII , 105, 179-
180; FV, 34. [v. Econom:ia Nacional, 100]. 

27. - [v. ns. 4, 25 e 44]. - O nosso povo é 
caluniado pelos seus homens de letras e pelos seus 
homens de Estado: PN, 117-118 ; ON, 105-106; 
FV, 10-11, 43; AL. [v. Educação e E nsino, 8; 
Política Nacioual, 30]. 

28. - O sacrifício das gerações de brasileiros, 
nas lutas com as forças da imigração e do capital, 
não é um fáto étnico; é um fáto social, que se 
reduz, por f im de contas , a um fáto político, por
que é obra dos governos : PN, 118, 130; ON, 
XXVII-XXVIII, XXXVI, 102 e 103, 118 a 119, 
190 a 191; FV, 30 a 31,34 e 35. [v. Raças, 30; 
Polúica N acional, 55, 66 e 104; l11úgração, 1; 
E conomia 11acional, 24, 34, 40, 105 e 122] . 

29. - [v. ns. 13 e 39] . - As raças são jul
gadas pelo vigor, pela independencia e pelo brio 
com que sustentam a sua atitonomia: PN, 137-
138. [v. Política Nacional, 136, 137 e 164; Poli
hca 'internaáonal brasileira, 22] . 
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30. - Um povo que renuncía á. gestão dos 
seus bens, para confiá-la a mãos ~strangeiras, não 
póde prezar since~amente a capacidade política. 
Essa renúncia implica a idéa de comprar o ocio 
á custa da miseria ela prole : PN, 138. [v. Politica 
Nacional> 85 e 115; Economia nacional> 31]. 

31. - Como deve ser encarado o problema ela 
catequése dos índios: ON, XXVIII, 103. 

32. - A zona intertropical é o berço do ani
mal humano; aí floreceram as primeiras ,e mais 
luxuriantes civilizações. Só mais tarde uns tantos 
acidentes cons~guiram arremessar grandes massas 
de população para zonas frias . Mas é natural que 
o homem tente voltar para o seu berço. A essa 
luz são privilegiadas as condições elo nosso paiz: 
PN, 66; ON, 7. [v. Raças> 24 e 35]. 

33: - Não é apoiada em dados pos1t1vos a 
hipótese d~ que o nosso autóctone decende ele 
antiga civilização: ON, 84. 

34. - Precisamos cuidar das populações do 
nordéste, emquanto não se resolve o problema das 
secas: ON, 151. 

35. - Precisamos organizar um serviço per
manente d~ recenseamento da população: ON, 
178; AN. 

36. - Necessidade de um serviço permanente 
sobre os problemas da formação da população e 
da nacionalidade : O N, 178. 

37. - Esse serviço t~rá em vista as soluções 
destinadas a fazer elos indivíduos valores sociais 
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e ela sociedade um centro de cultura de elementos 
sãos : O N, 178; AF; AI. [v. Nacionalidade bra
sileira, 30]. 

38. - R~presentamos, na grande maioria da 
população, um tipo étnico que em curtíssimo pe
ríodo de acção livre e pessimas condições de 
competencia com outros, realizou uma brilhante 
civilização e uma alta cultura: ON, 196. [v. Ra
ças, 25} . 
J 9. - [v. 11.

0 29]. - Se alguma posição nos 
cabe, na obra da civilização, essa posição não 
pócle ser outra senão a da luta pelos nossos patrí
cios, porque esta clef~sa c01-responde á unica polí
tica imposta ao mundo, nos dias de hoje: ON, 197 
a 198; FV, 40, 42; AI; CI; CO. [v. Pat·ria e 
Nação, 53; Politica Nacional, 56, 98, 104, 129 a 
131, 144, 145 e 173; Pol!:tica lVhmdial, 79; Evo
lução historica e progresso nacional, 18; Política 
·internacional brasileira, 33; E11·ágrar;(ro. 6] . 

40. - Quando condenamos o nosso povo, não 
nos lembramos que estamos condenando a nós 
mesmos, individualmente: FV, 43. 

41. - [v. n. 0 16]. - Admitamos a existencia 
de raças inferiores, que se destinam a ser venci
das. Mas, por que prejulgar o litígio, ajudando 
os poderosos e aconselhando-nos a renuncia? 
FV, 41 a 42; AM. [v. Sociedade e individuo, 37]. 

42. - Deve caber á mais numerosa das nossas 
raças o direito de dirigir as demais na organiza
ção de uma pátria : AM. 
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43. - A teoria ela desigualdade das raças 
excita entre nós as duas qualidades carateristicas 
elos ~stados ele clecaclencia: - a antipatia á atitude 
objetiva elo espírito, que inclina a solver e a pro
duzir usando elas forças, elos meios e elos mate
riais ele que se dispõe, sejam quais fôrem, - e a 
vaidade ~ egoismo dos dirigentes, para os quais 
julgar e condenar os outros justifica sempre o 
fáto de não solver e de nada fazer : AM. 

44. - [v. ns. 4, 25 e 27] . - Está hoje aban
donada, na opinião culta, o preconceito da in fc
xioridacle das nossas raças: BM. 



CAPITULO XXII . 

EVOLUÇÃO HISTORICA E 
PROGRESSO NACIONAL 

1. - O qu~ realmente está em progresso no 
nosso paiz é apenas o movimento do comercio ex
terior, - as verbas de importação e exportação 
de mercadorias: PN, XVIII, 144-145; ON, 151, 
162-163, 180, 183, 248-249; BD; BQ. [v. Eco-
1t,omia nacional) 115 e 124; Viação e Transpor
tes) 3 J. 

2. - A evolução elos paizes cr~ados por áto elo 
homem (descobrimento), ou resulta de uma série 
de outras creações, tambem deliberadas, ou é re
flexo da atividacl~ dos outros povos, ativz:dade 
sempre contra·ria aos interesses dos paizes novos, 
cujo desenvolvimento é obstado, desviado, ou 
esmagado pelas correntes, mais poderosas, d~ssa 
atividade : PN, XXII, 111-112,117-118. lv. Eco
nomia Nacional) 24 e 25; Questão social) 41; 
Economia em geral) 11; Politica Nacional) 129 e 
130; Enrigração) 6]. 

3. -- Em nosso paiz, individuas, grupos e as
sociações agitam-se, enri quec~m-se e progridem, 
á custa ela fortuna, ela seiva e elas energias nacio
nais: PN, 37. [v. Pat1'ia e Nação ) 55 e 56; Ques
tão social) 42; Polüica e Governo) 62 a 64; N acio
nalidade brasilei1'a) 29 e 34]. 

4. - Os paiz~s americanos possúem uma 
g rande força civilizadora : a falta de tradições e 
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instituições aristocraticas, de espirito de hierar
quia, de tendencia para a disciplina e a autorida
de : PN, 98; ON, 71; FV, 26; AF; AL; AQ. 
[v. Questão social, 47 e 48; Politica Mundial, 84] . 

5. - Em comp~nsação, trazem uma fonte 
provavel de ruinas e desordens futuras : a vasta 
propriedade territorial, a exploração senhorial ela 
terra, o estimulo de intensa exploração, que ani
maram os s~us primeiros habitantes e animam os 
de hoje: PN, 98; ON, 57 e 58; FV, 13. [v. Patria 
e Nação, 52; Economia nacional, 25; Politica 
internacional braSZ:leim, 19; Questão social, 41 e 
52; E~onomia em geral, 12] . 

6. - A sociedade é uma realiclad~ complexa, 
que se estende, num dado momento, sobre o terri
torio nacional em que existe, e d~senvolve-se inde
finidamente elas épocas remotas da sua formação 
para o presente, projetando a sua vida e a sua 
evolução para o futuro, com uma logica necessa
riament~ previsivel: PN, 16. [v. Critica do 
Conhecimento, 16 e 75; Política e Governo, 3]. 

7. - O futuro apenas deixa de ser um fáto, 
por carecer de apresentação objetiva. O futuro 
d~ uma sociedade é, politicamente, uma abstração 
positiva, uma realidade antecipada: PN, 116; 
ON, 72 a 74, 186; FV, 41; CC. [v. Questão so
cial, 20; Critica dos Conhecimentos, 151] . 

8. - Quando se cogita de preparar o futuro 
de uma nacionalidade, qual o fim, o escopo, o 
ideal em mira, no espirito dos estadistas? Aquilo 
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qu~ se traduz, na vida pratica, pelas expressões 
ele bem estar, de felicidade, de contentamento: 
PN, 117; ON, 94 a 95, 99 a 100, 169, 250; AF. 
[v. Organização C onstitucional1 1] . 

9. - Ao envéz do conservantismo a Thiers, 
nós fazemos apenas o conservantismo das formas 
e das apar~ncias : ON, X, nota, 280. [v. C1-itica 
do Conhecimento) 51, 174 a 176]. 

10. - O que chamamos a ordem do Imperio1 

como a de hoje, era essa ordem paradisiaca, em 
que a nossa terra viveu a paz material das f~ito
rias : ON, 58, 177. [v. Politica Nacional) 160; 
Dú-eito

1 
15]. · 

11. - E' uma ilusão, supôr-se que os Estados 
têm prosperado graças ao regime federativo: 
ON, 148; BQ. [v. Organização constitucional) 
90 ; Questão social) 37]. 

12. - De fáto, relativamente prosperas são os 
Estados do extremo sul - Rio Grande e Santa 
Catarina, e, mais duvidosamente, o Paraná, dada 
a plena adaptação do colono ao meio fisico e dados 
os processos de produção a que eles estavam habi
tuados nos seus paizes de origem: ON, 139-140. 

13. - S. Paulo e Rio de Janeiro representam, 
ao contrario, casos de imprevidente exploração da 
terra, que vai sendo devastada pela monocultura 
do café: ON, ·149 a 150, 180; AF; AZ; CD. 
[v. Economia Nacional) 1, 7 e 116; Agricultura 
e Pecuaria) 6]. 
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14. - No mesmo sentido se processa a ativi 
dade economica ela Amazonia: ON, 149, 210. 

15. - De parte Minas, cuja prosperidade, em 
relação ao seu territorio e aos seus recursos, é 
contestavel, todos os mais Estados estão, de fáto, 
decadentes: ON, 150-151. 

16. -- [v. n. 0 1]. - Não tendo apreendido a 
feição organica do progresso, obumbra-nos a ilu
são de que a forma atual do desenvolvimento elos 
paizes mais adiantados representa o estado supe
rior da evolução humana: ON, 178, 186 a 187. 
[v. Qnestão social, 43; Evolução histo1'ica e j;ro
gresso e1n geral, 66 e 76; Economia Nacional, 17]. 

17. - Além disso, nessas velhas civilizações, 
o progresso material resultou do surto inventiva, 
que fez surgir a maquina, e, logo depois, a eletri
cidade; mas as forças que o produziram não sC>
mente viéram a ganhar proporções desmesuradas , 
como determinaram um retrocesso na evolução elo 
homem: ON, 187. [v. Patria e Nação , 46j. 

18. - Cada invasão disso, a que se chama, 
entr.e nós, civil,ização material, se tem traduzido 
pelo esmagamento .e pela eliminação de indivíduos, 
famílias e grupos nacionais: FV, 42 a 44. 
(v. População Nacional, 39; Politica Nacional , 
18 e 56; Economia Nacional, 115; Imigração, 
16; Política -internacional bmsileira, 19 e 20 ; 
Emig,ração, 6]. 

19. - O nosso paiz encontra-se num estado 
de plena dissolução: AB; AF; AL; AP; BD: 
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BT; CJ; CK; CN. [v. Polüíca Nacional) 18,25 e 
134; Organ·ização constúucional) 197]. 

20. - A nossa civihzação material põe em 
contraste o fausto da existencia, nesta cidade de 
avenidas luxuosas, com a barbaria, a miseria e o 
abandono de terras e populações elo interior: ON, 
XXXVIII; AB; BH; CC. [v. Economia, nacio
nal) 102; H ·igiene) 9; Questão social) 42; Polihca 
N acional) 145]. 

21. - As conquistas já alcançadas pelo espi
rito humano, quanto ao aperfeiçoamento do ho
mem, são puramente nominais no nosso paiz : A E. 

22. - Estamos no mundo inteiro, e mais ainda 
no nosso paiz, em época ele transição: AF; BH. 

23. - O ce1'enwnial é, entre nós, uma contra
fação da arte e do bom gosto, com que imitamos 
o parvenu e falsificamos o temperamento ela nossa 
civilização: BI-L [v. Politica Naáonal) 64] . 



CAPITULO XXIII 

ORGANIZAÇÃO CONSTITUCIONAL 

1. - [v. ns. 60, 156, 157, 184 e 197]. - O 
regime precisa de ser substituído por outro, capaz 
de levar a termo o encargo da geração presente 
para com o futuro do paiz: PN, XXVII; FV, 47 
a 48; AB; BM; BV. [v. Política Nacional, 17, 
115 e 116; Nacionalidade brasileira, 27; Q'Uestâo 
social, 52; Evolução hist01'·Íca e progresso nac-io
nal, 8]. 

2. - Necessidade de uma fórma constitucio
nal flexível : PN, 42, 114-115; AA. [v. Política 
N aC'Íonal, 38]. 

3. - [v. ns. 9, 11 e 90]. - A nossa federa
ção é uma federação de caudilhagem: PN, 133; 
ON, 221 a 223, 264; FV, 22; AB; AF; BQ. 

4. - Leis e regulamentos de todas as proce
dencias, repartições copiadas de todos os paizes, 
- essa montanha de preceitos legais, que não 
interessam ao individuo e á sociedade senão em 
momentos excepcionais ela existencia, e isso mesmo 
só em relação aos átos que têm origem e natureza 
jurídicas, - fundaram, em nossa existencia posi
tiva, uma vida ele teatro entremeada na vida real, 
com interpretações literais ele textos inglezes e 
norte-americanos: PN, 139-140; ON, 5-6, 143, 
255-256; BZ. [v. Politz'ca Nacional, 113, 165 e 
171]. 

5. - Dominando tudo 1sso, duas grandes 
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divindades garantem a segurança e mantêm, 
entre nós, o direito: a bondade e a probidade do 
povo, sem igual em qualquer parte do mundo: 
PN, 146; AA; BS. 

6. - [v. n. 0 169 e 197]. - Com a sua escassa 
policia e a sua insuficiente justiça, o Brasil é um 
paiz ,em estado de anarquia, com ordem e direitos 
espontaneamente mantidos pela honestidade popu~ 
lar : PN, 146; AA. 

7. - [v. ns. 105, 151, 152, 180, 183, 207 e 
212]. - A Constituição de 24 de fevereiro é 
absolutamente impraticavel, porque inadequada: 
O I, VIII-IX, 140 ; AB; AF; AP; AT; CO; CR. 
[v. Direito) 19; Politica N aáonal) 113 e 138] . 

8. - [v. ns. 149, 159, 162 e 197]. - O regi- _ 
me r epublicano foi obra de uma revolta, sem cul
tivo prévio na opinião e sem preparo organizador, 
surgida, inesperadamente, das trevas da conspira
ção política para a realidade, por força de um tra
balho subterraneo, favorecido por alguns aciden
tes da política imperial: ON, IX, 59, 141-142, 
143; AA; AF; AU; BQ. 

9. - [v. ns. 3, 11 e 90]. - O nosso federa
lismo é méramente nominal; ao envéz de federa
ção, temos desmembramento: ON, XXVI, 143, 
264, 269. 

10. - [v. n.0 147]. - Elogios ao zelo, á inte
ligencia e á honestidade do nosso funcionalismo: 
ON, XXXVII. 

11. - [v. ns. 3, 9, 90 e 106]. - No texto 
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constitucional somos uma federação; na pratica, 
entretanto, essa federação é desvirtuada, porque 
os nossos políticos são estaclualistas: ON, 18 a 21 , 
25, 144 a 145, 147 a 148, 203, 219, 221, 269 a 270 ; 
AF; A U . [v. N aáonalidade brasileim) 281. 

12. - [v. ns . 21, 25 e 27] . - D~mais disso, 
os interpretes elo direito constitucional, entregan
do-se á importação literal elos textos norte-ameri
canos, fizeram com que a aplicação ela nossa 
magna carta deixasse cl~ corresponder aos seus 
intuitos, truncando-se, dessarte, a eficacia das 
suas disposições capitais : ON, 21-22. 

13. - O nome ele Estados foi dado ás nossas 
antigas províncias por simples imitação da técnica 
norte-americana: ON, 18, 219, 269-270. 

14. _- [v. ns. 73 e 124] . - Contra os proces
sos de herm~neutica elos nossos constitucionalis
tas : ON, 21, 221 a 222, 225 a 226, 268, 274, 297 
a 298]. 

15. - Como clev~ ser compreendido o podei
de intervenção nas províncias : ON, 22 a 27, 147 
a 148, 203 a 204, 221, 224 a 251. 

16. - No que toca á responsabilidade dos em
prestimos ~xternos, os prestamistas não distin
guem entre "províncias" e "governo federal". 
Qualquer falta de exação passa a refletir-se sobre 
o crédito de todo Ó paiz : ON, 24-25, 249. 

17. - Como eleve ser compreendida a "fórma 
republicana federativa" : ON, 25 a 27, 145, 171, 
230. 
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18. - Natureza do sistema republicano: ON r 

26, 171. 
19. - Que vêm a ser "princípios constitucio

nais da União": ON, 26-27. 
20. - A nossa lei fundamental não é uma 

constituição; é um estatuto doutrinaria, composto 
de transplantações jurídicas alheias : ON, 29-30, 
39-40, 60-61, 219; AF; AG; AK; AQ; AY; AZ; 
BS. [v. Política Naci01wl1 110 e 113; Pohúca f! 

Governo) 89, 91 e 111]. 
21. - [v. n. 0 12]. - Por isso, no interpretar 

o seu pensamento intimo, precisamos recorrer ás. 
icléas, ás noções e ás doutrinas alheias, que diri
giam o espírito do legislador, no momento em que 
a elaborava: ON, 29. 

22. - Como obra de estética e de ideal politico 
é, talvez, o mais notavel documento da cultura ju
rídica contemporan.ea : ON, 30. 

23. - Não tendo tido por fim regular fátos 
da vida pública do nosso povo e necessidades po
sitivas do nosso paiz, o legislador abandonou 
inteiramente o criterio pratico, proprio de um tra
balho legislativo assentado sobre o terreno da 
observação e da experiencia, em que se refletem 
as fórmas da vida real: ON, 30; AF. [v. Politic.a 
Nacional) 113, 128, 139 e 167; Política e Gove?'no, 
76, 89 e 121]. 

24. - Haja vista, por exemplo, a discrimina
ção das esferas dos poderes estaduais e federais: 
ON, 29, in-pr., 32 a 38, 269-270. 
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25. - [v. n.0 12]. - Das diferenças entre a 
creação legal ela nossa federação e a formação 
historica ela federação americana: ON, 20, 31, 
225, 269-270; AF; AH; AQ._ [v. Or-igens da 
nação brasile·im) 2]. 

26. - [v. n. 0 170]. - De não se ter conside
rado nessas diferenças nasceu o deixar o legisla
dor constituinte que os poderes estaduais fôssem 
definidos por ~xclusão, como se eles preexistissem 
ao governo federal: ON, 31, 225 a 226, 297 
a 298]. 

27. - Essa fórma, além ele mais trabalhosa 
para os que tinham ele desenvolver o direito nacio
nal, trazia o perigo ele permitir aos Estados uma 
discrição mais vasta: ON, 31-32. 

28. - A constituição é a nossa lei suprema, ~ 
o instrumento dessa lei suprema é o governo fede
ral, em seu conjunto: ON, 32, 221 a 224, 230, 
232 a 234; AF; CR. 

29. - [v. ns. 71 e 107]. - Todas as suas 
disposições são necessariament~ constitucionais, 
e destinam-se, por conseguinte, a ter existencia 
permanente em todo o territorio do paiz: ON, 32, 
230, 251. 

30. - [v. n.0 107]. - Quando, pois, a consti
tuição diz que assegura tais direitos, isso quér 
significar, não sómente que os proclamará em 
leis, como tambem que os fará observar, respeitar, 
ou reparar, quando lesados: ON, 33, 235 a 236, 
290; AP; CM; CR. [v. Politica e Governo) 101 ]. 
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31. - Tal compromisso implica a certeza do 
apoio dos poderes federais ao individuo, quando 
as leis ou as autoridad~s estaduais não dérem 
cumprimento, ou se opuzerem, ás garantias da lei 
suprema: ON, 33, 232 a 236, 290. 

32. - [v. n. 0 122]. - Para assegurar a 
liberdade, temos o habeas-corpusJ com recurso 
para o Supremo Tribunal. Não temos, entr~tanto, 
com a mesma amplitude, nenhum instituto consti
t?tcional que proteja os direitos de segurança pes
soal e de propriedade : ON, 33 a 34, 236 a 237; 
CH ; CR. 

33. - l v. n. 0 120] . - Contra 
feita entre o direito substantivo e 
cessual, e contra a dualidade da 
ON, 34,269, 281; AB; AF ; BP. 

a s~paração 

o direito pro
magistratura : 

34. - Contra a competencia da justiça esta
dual nas causas sobre espolio de es trangeiros : 
o ' 34-35, 295. 

35. - No recu.no ext·raordinarioJ copiado 
quasi textualmente do Judicia·ry Act dos Estados 
Unidos, o legislador brasileiro esqueceu que na
que!~ paiz não ha unidade de direito substantivo: 
ON, 36 a 37, 239, 295. 

36. - Daí a interpretação vitoriosa até hoje 
na jurisprudencia federal, mas contraria á natu
reza das instituições, ao espirito da lei e á autori
dade política do paiz: ON, 37 a 38, 237 a 240. 

37. - E' principio fundamental do nosso regi-
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me qu~ os poderes politicos são equipolentes: 
ON, 38. 

38. - Que vem a ser uma constituição?: ON, 
29-30, 39 a 41, 221 a 223, 271, 299 a 300: AA; 
AB; AF; AI-I; AK; AY; BV; CM; CQ; CR. 
[v. Politica e Governo, 80, 83, 89 e 91; Politica 
Naâonal, 113; Direito, 1, 19 a 22] . 

39. - Em ve rdade, todos os paizes possúem 
um regime constitucional ostensivo e um regime 
constitucional verdadeiro, mas subterraneo: ON, 
40-41. [v. Poliúca e Governo, 99, 100 e 111]. 

40. - E stá é~; o terrivel problema da arte po
lítica: conciliar a realidade com a abstração, ou, 
pelo menos, aproximar a verdade das cousas do 
nivel ideal da lei: ON, 40, 221-222. [v. Soâeda
de e individuo, 19]. 

41. - Como este fenômeno é univ.ersal, s~ a 
arte politica manifesta nisso o seu atrazo, não é 
dela que 'resultam, em tése, os perigos e os males 
qu~ assoberbam os povos: ON, 41. [v. Politica 
N aciona!, 48 a 50]. 

42. - [v. ns. 2 e 15]. - A plasticidade elas 
fôrmas jurídicas é, ao contrario, um elemento be
nefico, quando o espírito político é plastico e o 
interprete pode adaptar as leis ás fôrmas sociais: 
ON, 41. 

43. - [v. 11.
0 170]. - A regra geral é qu~ a 

marcha das nações se opéra, atravéz ou apesar das 
instituições nominais, mas de acôrdo com as cor
rentes profundas que as impulsionam. Isso é que 
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explica a identidade de regim~s políticos em pai
zes diversos: ON, 41. [v. Sociedade e individuo, 
19; Critica do C onhccimcnto, 86; Politica e Go
'Uerno , 89; Dz:reito, 21] . 

44. - O problema cl~ maior interesse elo nosso 
sislema político é o da formação elos órgãos elo 
poder: ON, 41 -42, 272; CC; CP. 

45. - [v. ns. 59 e 167]. - O cunho ele 
representação é o verdadeiro fundamento ela legi
timidade elos governos; mas esta repr~sentação 

não é a representação convencional ela ficção ela 
soberania, nem a dos mandados eleitorais: é a que . 
resulta do acôrdo intimo entre as forças ela opi
nião ~ os seus órgãos, ele modo que os homens 
possam surgir espontaneamente elos sucessos: 
ON, 42, 117 a 118, 132, 275, 279; FV, 27; AF. 
[v. Politica e Go'l'erno, 6 e 1131. 

46. - [v. ns. 53, 98 e 112]. - Os políticos 
que ainda lêm pela cartilha do velho constitucio
nalismo inglez acreditam que a realidacl~ do regi
me representativo depende da existencia de parti
dos organizados; mas a verdade é qu~ as lutas 
modernas ela opinião transbordam dos antigos 
quad ros particlarios : ON, 42--1-3, 263, 266, 279. 
[v. Política e Governo, 44]. 

47. - Nos paizes novos, cujas constituições 
compendiam principias avançados, os partidos de 
programas politiCus só :-:c justificam quando existe 
uma opinião reacionaria : ON, 43. [v. Politica e 
Governo, 109]. 
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48. - Fóra daí, não passam de agrupamentos 
adventícios, que servem menos para congregar 
opiniões do que para estreitar solidariedades pes
soais e embaraçar iniciativas livres : ON, 43. 

49. - Outra ilusão dos políticos é a de crêr na 
eficiencia da verdade eleitoral como base da repre
sentação elas correntes de idéas, confundindo-se o 
ponto de vista da moralidade política com o da 
realidade representativa: ON, 43. 

50. - [v. ns. 153 e 164]. - No ponto de 
vista moral, um paiz ele constituição democratica, 
cujo processo eleitoral é fraudulento, repousa 
sobre uma mentira flagrante . Tal democracia não 
se distingue ele qualquer autocracia senão pela 
irresponsabilidade dos que exercem a ditadura : 
ON, 43; AB; AF; AT. 

-=si. - Mas . inverte-se a posição dos fátos, 
dando-se esse defrauclamente como causa do 
sofisma da verdade representativa. Esse defrau
damento não é uma causa; é um efeito. A verda
deira causa reside na inexistencia de um regime 
de opinião, pois as eleições mais sérias, que não 
exprimirem um resultado das lutas entre opiniões, 
não têm por efeito senão firmar o poderio dos 
individuas que se investem das delegações públi
cas, por uma das fórmas mais grosseiras da força 
bruta - a das maiorias inconcientes: ON, 43-44, 
115 a 118. 

52. - O regime ele opinião depende de um 
certo gráu de cultura e de um gráu maior de 
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c1v1smo. Se temos o civismo, não temos ainda a 
cultura indispensavel a esse regime: ON, 44; CC. 

53. - Para a realidade do regime representa
tivo, no s~ntido de expressão da nossa mentalida
de, é inclispensavel que se formem correntes de 
opinião; e para que estas se fórmem é necessaria 
a ~xistencia de um centro, ou de centros intele
tuais ativos, operando com energia e liberdade: 
ON, 45, 204; AC; AD; CP; CR. [v. Educação e 
Ensino) 18; Política e Governo) 19; Política Na
ciona!) 71; Critica do Conhecirnento) 62 e 63 ]. 

54. - [v. n. 0 47]. - Os partidos são órgãos 
ele repulsa das personalidades d~finidas e de esma
gamento da liberdade de pensar: ON, 45, 279. 
[v. Politica e Governo) 44, 69; Evolução historica 
e pyogresso em, gemi) 36]. 

55. - [v. n. 0 59 J. - Por varios motivos, o 
mecanismo do gov~rno é não somente um nucleo 
ele vida inteletual, mas o centro de onde nasce o 
estimulo e de onde sáem os recursos para a ativi
dade mental do paiz: ON, 45-46, 50. [v. Educa
ção e Ensino) 18]. 

56. - [v. n. o 142] . - O processo de escolha 
elo pessoal que nos dirige é o mais vicioso possí
vel : ON, 46-47, 50 a 51, 54, 272, 275; FV, 26; 
AA; AL; AO; BP; BU; CP. [v. Política e Co
vemo) 54 e 123 ; P olit1:ca N ac-iona!) 162 e 163; 
Educação e Ensino) 51]. 

57. - Um governo representativo, sincera
mente desejoso de fundar a nossa democracia 
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sobre a opm1~~o esclarecida, deveria começar por 
elevar ás posições públicas ~ animar para o traba
balho os homens que pensam, que crêem na efica
-t:ia elas idéas e que têm a coragem das suas opi
niões. Só da ação de tais individualidades póde 
surgir uma verdadeira democracia r~presentativa: 
ON, 47, 52-53. [v. Polit'Íca e Governo, 19]. 

58. - Dos elementos necessarios, entre nós, a 
e sse criterio ele s~ leção : ON, 49 a 54. 

59. - [v. ns. 45 e 55]. - Os governos de
mocraticos devem formar a sociedade governa
mental. O nivel ela sociedade d~ que se cercam dá 
a medida elo valor moral e da elevação de vistas 
dos dirigentes : ON, 54, 275. [v. Poliúca e Go
verno .. 19] . 

60. - [v. ns . 1, 142 a 144 e 157]. - E' im
possível pôr em prática o conjunto d~ medidas que 
a vida nacional reclama, se quizérmos manter o 
aparelho elas instituições vigentes : ON, 129, 147 
a 148, 203 a 204, 215; FV, 32, 47 a 48; AB; AF ; 
AH; AL; AY; BQ; BS. [v. Pohtica N acio
nal) 38] . 

61 . - Para reorganiz~r n paiz, no sentido de 
uma distribuição mais larga da riqueza e de um 
nivelam~nto mais completo das possibilidades e 
dos meios de ação, não precisamos atacar a pro
priedade, nem ferir direitos adquiridos: ON, 183. 
[v. PoHtica Nacional) 40;.Agricultum e Pecuaria, 
21; Questão social) 34 e 37]. 

62. - Substituamos a denominação "Republi-
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ca elos Estados Unidos do Brasil" pela de "Repu
blica Federativa do Brasil": ON, 219 a 220. 

63. - Em vez de "Estados", digamos "Pro
víncias Autonomas" : ON, 220. 

64. - Devem pertencer á União os territorios 
litigiosos, ao tempo da proclamação da Republica, 
e poderão vir a p::r tenecr-lhe outros quaisquer, 
que por necessidac1 :: ou utilidade nacional fôrem 
desapropriados, mediante indenizações ás provín
cias: ON, 220. 

65. - Esses territorios tambem constituirão 
províncias, administradas por çlelegados da 
União: ON, 220. 

66. - Como deve ser declarada, no texto 
constitucional, a liberdade de conciencia: ON, 
220; AS; CD. (v. Política e Governo, 69]. 

67. - Faculte-se á União o direito de sub
dividir as "províncias autônomas" ele grande á rea 
territorial, ou o de reunir em uma só as de menor 
extensão : ON, 221. 

68. - A União poderá privar de autonomia 
as províncias incapazes de exercer as respetivas 
funções constitucionais: ON, 221. 

69. - Como deve ser compreendida a autono
mia das províncias : ON, 143-144, 229; AA; AB. 

70. - Como se deve fazer a intervenção para 
apoiar o funcionamento normal e livre exercício 
dos poderes e autoridades federais: ON, 231. 

71 . - [v. n. 0 29]. - E' impossível, muitas 
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vezes, distinguir a área da autonomia da área da 
soberania : ON, 229-230, 232, 251. 

72. - A intervenção f~deral deve 
1111Clar-se amistosamente : ON, 231 
292; AT. 

sempre 
a 232, 

73. - [v. ns. 14 e 124]. - Precisamos 
substituir o estilo fr ancez de legislar, prefe rindo 
sempre ao texto sintético a fórma ~xplicativ a, 
onde a idéa se expressa com todos os seus desen
volvimentos. Os habitas do nosso espírito reco
mendam antes a reclunclancia qu~ a lacuna: ON, 
234 a 235, 257 ; AA. 

74. - Como eleve ser expressa a liberdarle de 
comercio no texto constitucional: ON, 245 a 249, 
281, 288 a 289; AF; CI; CO. [v. Economia N a
cional) 7, 24 e 31; Politica 111undial1 121]. 

75. - Necessidad~ ele um órgão permanente 
de fiscalização federal nas províncias, em pról da 
efetividade da autonomia, da verdade do regime 
representativo ~ ela ordem administrativa : ON. 
249 a 250, 290. [v. Economia Nacional) 55]. 

76. - [v. ns. 1 e 112]. - E' necessaríu 
fixar, no texto ela constituição, que a organização 
do governo não obedece apenas aos inter,esses 
im~diatos ela sociedade contemporanea; cumprt>
nos solver todos os problemas, prevendo sempre o 
seu desenvolvimento- futuro e levando em conta l1 

principio ela continuidade social: ON, 250, 279: 
CC. [v. Economia em. geral) 12; Soáedade e indi
viduo) 15; Polit-ica 11111ndial1 79; Politica e Govcr-
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no) 3; Critica do Conhecimento) 16, 75 e 151; 
Politha N aciona!) 42; Evolução historica e p·ro
gresso nacional, 6] . 

77. - Como se deve lançar o imposto sobre as 
operaçõ~s de cambio: ON, 252. [v. Econornia N a
cional) 50 e 61] . 

78. - Deve passar ao governo federal o im
posto de exportação : ON, 252-253. 

79. - O imposto de consumo deve tocar ás 
províncias: ON, 254. 

80. - A's províncias deve cab~r tambem o 
territorial, que pócle vir a ser muito útil, se inteli
gentemente aplicado: ON, 254. 

81. - Contra a autorização, concedida aos 
Estados, de taxar a importação, r~vertendo o pro
duto do imposto para os cofres federais : ON, 254 
a 256. 

82. - Necessidade de assegurar aos estrangei
ros todos os meios de fiscalização dos capitais que 
aqui aplicarem: ON, 258. [v. Política internacio-
7lal brasileira) 15; P olitica N acional1 68 a 70; 
Economia N aciona!) 59]. 

83. - Contra o habito de opôr, como idéas 
antagonicas, o regime unitario ao regime federa
tivo: ON, 259 a 262. 

84. - [v. n. 0 117]. - O poder coord~nador 
não é nm invento da imaginação; é um órgão 
integrante do regime federativo presid~ncial, su
gerido pela observação da nossa viela e pela expe-
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nencta das nossas instituições : ON, 259, 275 a 
276. 

85. - O regime unitario é, hoje, um anacro-
11ist110, e s.eria, entre nós, um erro político: 
ON, 260. 

86. - As confederações são tipos institucio
nais tendentes a desaparecer: ON, 260. 

87. - A carta g~ografica do nosso paiz é um 
imperativo de autonomia provincial: ON, 263. 

88. - Essa autonomia tem sido, aliás, expres
sa não só na constituição da sociedade nacional 
como em vanos fátos da nossa historia : ON, 
261, 263. 

89. - [v. ns. 3 e 11]. - Ha um erro em 
atribuir o mal elas nossas cousas públicas á fede
t·ação, que não temos, como não viríamos a ter o 
r~gime uni tario, se mudassemos apenas ele fórma 
jurídica: ON, 264. [v. Evolução histo?'Íca e pro-
91'esso nacional, 11; Direito, 1]. 

90. - O regime unitario foi, na monarquia, 
órgão ele uma polí tica opressiva que, em troca de 
favores eleitorais obtidos para os amigos elo poder 
central, prestigiava as figuras mais nulas elos gru
pos políticos: ON, 264. 

91. - Entr~ as duas fórmas - a unitaria e a 
federativa - a artificial, para nós, era a unitaria: 
ON, 264. 

92. - Não é da autonomia que resulta a nossa 
desordem. A noss politiquice é um fruto da nossa 
economia e da nossa educação, que produziram, 
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desde a monarquia; o polüico ,e o candidato a em
prego público: ON, 264 a 265. [v. Politica Na
dona!) 35, 57 e 66]. 

93 . . - [v. n. 0 208].- O parlamentm·ismo 
corresponde ainda menos ás solicitações da polí
tica nacional do que o regime unitario. Restaurá
lo seria darmos a maior demonstração de incapa
cidade política: .ON, 265, 268, 279; BP. [v. Polí
tica Nacional) 156; Polit·ica e Governo) 125]. 

94. - No regime republicano o parlamenta
rismo é uma superfetação : ON, 265. 

95. - Na propria Inglaterra, seu paiz de ori
gem, começa a tornar-se obsoleto: "ON, 265; 
BS; CR. 

96. - Origens historicas do parlamentarismo 
inglez : ON, 265; AH. 

97. - [v. n.0 46] . - O parlamentarismo 
supõe tambem a existencia de dous partidos na
cionais, e hoje os problemas da sociedade ultra
passam as divisões partidarias: ON, 266, 279. 
[v. Polúica e Govenw) 108 e 131]. 

98. - O parlamentarismo é tambem incompa
tível com a necessidade, imposta pelos problemas 
políticos contemporaneos, de governos fortes: 
ON, 266-267 ; BU. [v. Polit1·ca e Governo) 13, 
14 e 102] . 

99. - DU:rante a monarquia não tivemos do 
parlamentarismo senão as suas manifestações su
perficiais; foi um regime de ditadura moderada, 
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nas mãos de um monarca de espírito abstráto e 
vontade indecisa : O N, 267; AH. 

100. - [v. n. 0 196]. - No regime republica
no, longe de executar-se o governo presid~ncial, o 
que se tem feito realmente é prolongar os abusos 
do parlamentarismo: ON, 267 a 268. 

101. - O nosso apelo ao parlam~ntarismo, 
como ao regime unitario, exprime apenas a ten
dencia naturaí do espírito humano para oscilar 
entre moides já conhecidos de pensar e d~ agir : 
ON, 268-269. [v. Critica do Conhecimento> 15, 
47 e 153]. 

102. - [v. n. 0 1911. - Se todos tivesselll 
justa noçã.o dos problemas praticas compreencl:'
riam que substituir r.egimes políticos raro impor ta 
dar-lhes solução. Transformar é mais facil que 
corrigir, aperfeiçôar e completar; dispensa o estu 
do; a fórmula está feita ~ basta adotá-la: ON, 
269. [v. Política e Governo> 76; Direi to> 18 a 22; 
Pohtica Nacional) 90, 110 e 166]. 

103. - A descentralização e o g-overno presi
dencial são fórmas que convêm á índole da nação 
e ao temp~ramento político do nosso povo: ON. 
269. 

104. - [v. ns. 7, 171 e 182]. - Se o regime 
não foi executado, o ensaio ele realização, por que 
passou, serviu para mostrar as suas lacunas, na 
adatação das instituições ás condições obj etivas 
do paiz: ON, 269. 

105. - [v. ns. 3, 11 e 90]. - Tres grandes 
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defeitos destacam-se desde logo. O primeiro é 
que, organizada no sentido favoravel ao desenvol
vimento da autonomia, a federação agravou o mal 
organico da nacionalidade - a falta d~ solidarie
dade economica e social, necessaria á homogenei 
dade nacional, base da união politica; ON, 269. 
[v. N acio·nalidade brasileira, 24, 28 e 29]. 

106. - [v. n. 0 11]. - O segundo defeito 
consis t~ no enfraquecimento do governo nacional, 
quasi anulado como poder político: ON, 269; AA; 
AB. [v. Nacionalidade brasileira, 20]. 

107. - [v. ns. 3, 30 e 31] . - O terceiro de
feito está na insuficiencia dos seus aparelhos para 
realizarem o principio da soberania abstráta da 
lei, na vida d~ um povo habituado, de longa data, 
ao regime da autoridade: ON, 269; AA; AF; AP. 

108. - Fez raizes na opinião política a idéa 
de que um poder executivo federal e poderes ~sta
duais fortes são da índole do regime ; mas a força 
que se lhes atribuiu não fo i a força governamental, 
senão uma força cliscrecionaria, para o abuso e 
para a malversação : ON, 269; AF; BU. [v. Poli
tica e Governo, 13, 102 e 110]. 

109. - [v. n. 0 168]. - As camaras legislati
vas não devem verificar os poderes elos seus m~m
bros : ON, 277. 

UO. - Os ·candidatos elevem apresentar um 
programa em que se contenha um estudo sobre os 
probbnas nacionais e as providencias que o can-
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didato julgar necessanas á solução deles: ON, 
277. 

111. - Como se devem constituir a Camara e 
o Senado: ON, 277 a 279, 310. 

112. - [v. 11.
0 76]. - Impõe-se a organiza

ção do poder legislativo como o expoente da m~n
talidade do paiz, onde todos os órgãos do espírito 
e da atividade nacional tenham voto, para apurJ
rem o modo de solver as aspirações e as n-=cessi
dades do presente, mantendo o desenvolvimento 
dos fatores gerais e p-=rmanentes ela evolução elo 
paiz: ON, 279; FV, 39. [v. Politica e Gover
no) 44]. 

113. - Com a refórma, a icléa ele representa
ção das minorias perde toda a significação : ON, 
280. 

114. - Tambem perde toda a significação ;! 

idéa de substituir tri '=nalmente os membros do 
Senado : O N, 280. 

115. - Em que termos se consideram dissol
vidos a Camara e o .Senado: ON, 283. 

116. - Como se perde o mandato presiden
cial: ON, 285. 

117. - [v. n. 0 84] . - Da consttiuição, com
posição e atribuição do poder coordenador: ON, 
286 a 291. 

118. - Como devem ser definidas as funções 
dos Procuradores da União: ON, 291 a 292. 

H9. - Das funções dos Del'=gados Federais: 
ON, 292 a 294. 
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120. - [v. n.0 33]. - Como deve ser organi
zado o Poder Judiciario e quais devem ser as suas. 
atribuiçõe~: ON, 294 a 295; AF. 

121. - O Procurador Geral da Republica. 
deve ser escolhido entre os advogados : ON, 294 

122. - [v. n .0 32]. - Do mandato de gamn
tia; que direitos protege e como deve ser conce
clido: ON, 295. 

123. - [v. hs. 14 e 172] . - A nossa juris
prudencia constitucional ainda não produziu causa.. 
alguma que demonstre conciencia da finalidade· 
politica da lei: ON, 268, 274, 297 a 299; AA; 
AD: AE;AF; BO; BS; CD. 

124. - [v. ns. 14 e 73]. - Da interpretação. 
das leis: ON, 299. 

125. - Da organização da lei ele meios : ON,. 
300 a 302. 

126. - [v. ns . 66 e 128]. - Proibição do· 
voto de obecliencia : ON, 303 a 305. [v. Política 
c Governo) 69]. 

127. - A favor dos títulos honoríficos; em. 
que sentido e para que efeitos podemos admiti
los : ON, 303-304. 

128. - [v. n.0 126]. - Contra os contrâtos e 
os átos perpetuas: ON, 304-305. 

129. - A instrução pr·imaria e o exercido df? 
uma profissão . devem ser condições necessarias 
para o exercicío dos direitos: ON, 305; AF. 

130. - Deve converter-se em ret·ribuição pe-
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cunia·ria a isenção do serviço militar ao estrangei
ro: ON, 306. 

1.31. - Como devem ser entendidaS' as relações 
da Igreja com o Estado: ON, 290, 306; CC. 
[v. Politica e Governo, 119; Religião, 28, 29 
e 33] . 

132. - Não se deve consagrar em texto 
constitucional, deixando para a lei ordinaria, o 
direito de entrar no territorio brasileiro e dele sair 
livremente: ON, 306. 

133. - Como se deve prescrever a liberdade 
profissional: ON, 307. 

134. - Como s~ d~vem regular as acumula
ções remuneradas: ON, 307. 

135. - Da organização e das atribuições do 
Instituto de Estudos dos Problemas Nacionais: 
ON, 308. 

136. - Proíbem-se as associações de fins se
cretos, bem como o uso do hipnotismo: ON, 309. 

13 7. - A justiça dev~ ser gratuita, pagando 
as partes uma percentagem, depois de dada a sen
tença: ON, 310. 

138. - Da necessidade ela assistencia judicia
ria aos pobres: ON, 310; AF. 

139. - Cumpre decidir sumarissimam~nte as 
causas ele pequeno valor : ON, 310. 

140. - Precisamos substituir o sistema de 
emolumentos pagos aos notarias públicos: ON, 
311. 
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141. - Proibição dos jogos de azar, das lote
rias, bem como de todas as operações aleatorias: 
ON, 311. 

142. - [v. ns. 1, 2, 56,60 e 165]. -O nosso 
problema político divide-se em dous outros : o pro
blema das instituições e o problema das pessôas : 
FV, 47; AA ; AF; AH; AL; AR. [v.ltlforal, 18; 
Politica Nacional, 126 e 152; Polit·ica e Govenzo, 
54 e 123] . 

143. - A nossa organização política demanda, 
neste momento, duas ordens de regimes: um reg i · 
me definitivo e um regime transitorio: FV, 47 : 
AH; AL; AU. 

144. - O regime transitorio compreende tam
bem duas ordens de providencias : providencias de 
solução ás crises presentes e providencias de adap
tação do novo sistema político: FV, 47 a 48; 
AD; AF. 

145. - [v. ns. 23 e 199] . - Os textos da 
nossa constituição, apresentados por qualquer es
tudante a um professor de direito, seriam recebi
elos como disparates : AA; CR. 

146. - Contra a eleição do P residente da Re
publica pelo Congresso : AA. 

147. - [v. n. 0 10]. - Contra a má escolha 
do nosso funcionalismo, os privilegias legais de 
que goza, e o seu excesso: AA; AB ; AJ. [v. Poli
tica Nacional, 125 ]. 

148. - [v. ns. 43 e 170]. - Precisamos es
tudar os métodos e os criterios que habilitam os 
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dirigentes elos povos cultos a dar a cada terra as 
instituições adequadas: AA; AF; BZ. [v. Poli
tica Ntlâo11al) 9, 53, 90; Educação e Ensino) 4, 16, 
30 e 38'; Critica do C onheâmento) 86]. 

149. - [v. ns. 8, 159 e 197]. - Não tendo o 
nosso paiz, até hoje, r~alizaclo nenhuma reforma, 
por obra ela opinião pública, a refórma elo regime 
republicano será, ele fáto, a nossa primeira consti
tuição: AA; AU. [v. Pohtica Nacional) 90]. 

ISO. - [v. ns . 4, 23, 170 e 179] . - Se nós 
tivessemos uma evolução hütorica) a nossa consti
tuição clev ~ria basear-se nela; como não a temos, 
porque não temos vida nac-ional) nem vida social. 
os determinantes ela nossa constituição são a nossa 
terra, a nossa gente, com os seus problemas e inte
resses, qu~ não pódem encontrar modelos: AB; 
AE; AF. [v. Política e Governo) 83 e 89; Politica 
Nacional) 9, 53, 101, 102, 108 e 113; Origens da 
11.ação brasileira) 6; Direito) 21]. 

151. - [v. ns . 60 e 194]. - As nossas útsti
tu.ições co11.stitucio11ais são visivelmente repugnan
tes ao nosso t~mperamento político: AB; AF. 

152. - [v. n .o 194]. - Desse motivo, e não 
do fáto de se não praticar a constituição, é que 
resulta a nossa anarquia: AB; AF; BM; BV. 

153. - [v. n. 0 50] . -A maioria dos cidadãos 
não consta dos alistamentos eleitorais : AB. 

154. - Entre nós, o governo é o partido que 
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do 11vina e o partido é, na r~alidade, o umco go
verno : AB. 

155. - Razões contra o Ministerio da Agri-
cultura : AB. 

156. - [v. n. 0 197] . - Contra a idéa de pregar 
a revisão sem um programa definido: AC; BP. 
r V. Política Nacional, 8, 26, 39, 69, 80, 102, 105, 
132; Patn·a e Nação, 62. 

157. - [v. ns. 1, 60, 184 e 197]. -A revisão 
deve ser apenas wn meio de tornar posúuel a rea
lização ele um objetivo e de nm programa determi
nados : AC; BP. [v. Pohtica N aciona!, 39] . 

158. - [v. n.o 197]. - A necessidade da re
visão resulta, não de ter-se opinião a favor dela, 
mas dos fá tos e elo estudo das nossas cousas : AD ; 
AL; AZ; BM; CQ. 

159. - [v. n. 0 149]. - A revisão não impli
cava uma nova conciencia elas nossas realidades em 
face elas instituições, porquanto a r espeito das 
instituições vigentes não tínhamos nenhuma con
ciencia feita: A D; AF. 

160. - As naçõ_s sul-americanas se dizem re
publicas; mas nenhuma realizou a liberdade e a 
democracia existentes em certas monarquias euro
péas: AD. 

161. - [v. n. 0 187]. - E' uma dificuldade 
encontrar á venda ex~mplares da constituição : AE. 

162. - [v. ns. 8, 49 e 59]. - Para se dar idéa 
exáta da concepção que os republicanos historicos 
tinham do regime, basta o fáto, muito significa-
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tivo, de ter sido o projéto elaborado pelo sr. Ruy 
Barbosa, monarquista até ás vésperas: AF. [v. 
Política e Governo) 47]. 

163. - Nos trabalhos da constituinte repu
blicana só uma palavra se destacou, com a apre
ciação de alcance político, - a do sr. Ubaldino do 
Amaral: AF. 

164. - [v. ns. 50, 166 e 167].- A nossa farça 
eleitoral está abaixo da educação e dos costumes 
do nosso povo, que teve, durante o regime monar
quico, algumas eleições perfeitas: AF. [v. Política 
Nacional) 6]. 

165. - [v. ns. 56, 60, 142 e 192]. - Não é 
licito atribuir os nossos males ás pessôas, porque 
as pessôas, ligadas ao sistema político, refletem 
apenas a fórma de agir, de que o regime é a ex
pressão sintética: AF; BP; BQ; CQ. [v. Politica 
Nacional) 138]. 

166. - [v. ns. 151 e 164]. - Se quizérmos 
atribui-los ao povo, então é porque o regime não 
regula a representação eleitoral de acôrdo com a 
indole e o estado do povo: AF. 

167.- [v. ns. 45,112 e 164].- E' inadmis
sível a idéa de dar ao paiz outro regime que não 
o representativo) o melhor progresso até hoje con
quistado pela liberdade política e para o qual ele 
está tão preparado como qualquer outro povo do 
mundo: AF; CC. [v. Politica e Governo) 6 e 133]. 

168. - [v. n.o 109]. - Contra o nosso pro
cesso de reconhecimento de poderes: AF. 
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169. - (v. n. 0 6] . - A justiça, no nosso paiz, 
só a não evitam os que de todo não pód~m: AF. 

170. - [v. ns. 26, 43 e 148].- Para desculpar 
o fáto de termos copiado o regime norte-americano 
não vale de nada o argumento da analog1~a ent?'e 
as constituições dos povos contemporaneos, mais 
ou menos inspiradas na fonte anglo-saxonia, -
porque essa analogia não suprime em nenhuma 
delas os traços de diferenciação local e ha, sem 
dúvida, entre essas varias soci~dades, quanto ao 

172. - [v. ns. 14 e 123] . . - A nossa jurispru
dencia só conta, até hoje, uma s ~ntença de alcance 
po1itico : a de Macedo Soares, declarando livres os 
africanos importados depois da proibição do tra
fico : AF. 

173. - Contra o nosso sistema tributaria: ON, 
177; AF; BP. [v. EconomiaNaâonal, 38]. 

174. - O nosso regime creou uma serie infin
davel de qu~stões sobre competencia de juizo, -
unica expressão da vida pública no nosso paiz: AF. 

175. - O nosso regime não creou nenhum 
poder supremo, de sorte que, na pratica, os pode
res se d~stróem pela neutralização reciproca dos 
esforços : AF. 

176. - No nosso paiz a lei é a força que menos 
meio geografico e no -tocante á formação historica, 
muitos pontos de aproximação: AF. [v. Politica 
Nacional, 9 e 53; Patria e Nação, 53; S ociedade 
e individuo. 16; Critica do Conhecimento, 86; 
Di1·eito, 21] . 
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171. [v. ns. 1, 7, 180 e 212].- Como pode-
mos demonstrar que, no nosso paiz, o regime 
norte-americano está apenas no papel: i\.1~ ; 1\G. 
vive, que menos comanda e que menos dirige: AF. 

177. - No nosso paiz a posse ela autoridade 
importa ;:t crcação ele um privileg io para o indivi
duo que a exerce: AF. 

178. - A UnifLO não tem força para assegurar, 
em todo o Lcrritorio, o direito el os estrangeiros, 
obrigação em que, ali;is, está empenhada a sua 
responsabilidade no exterior: AF. 

179. - I v. 11.
0 150 J. -Só ha um criterio pos

s ível para definir a extensão el os poderes el e g-o
verno: é o criterio pratico ela necessi dade: AF. 

180. - l v. ns. 7, 104, 171 c 212 J. -A 1Íossa 
constitu ição é confessadamente nominal: AF. 

181. - Contra o argum~nto ele que a revisão 
wnst itucional agitaria o paiz: AF ; AU. 

182. - [v. ns. 7, 104 e 204J. - O funciona
mento legal elas instituições é um fáto ele ncccssi
'Claclc, .c se a legali dade é impossível por cfeil'o ela 
propria lei, cumpre que esta se refórme: AF; AG; 
A L. 

183. - [v. n s. 7, 171, 180 e 212] . - O que 
-existe entre nós, em ma teria de organização polí
tica, é imprcstavel: AF. I v. Política Nacional) 91]. 

184. - [v. ns. 1 c 157 J. - A rev isão constitu
cional não é, de per si só, toda a solução aos nossos 
probl~mas: AF; BV. 
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185. - r v. ns. 7 e 192]. -A imprestabi lidade 
ela nossa constituição está demonstrada pelo fáto de 
não ter sido cumprida, apesar dos hom~ns eminen
tes que governaram o paiz: AF; AG; CV; CQ. 

186. - Ora, a atual geração nfw é superior ás 
que a precederam; logo, não é mais possível esperar 
que <I ccmstitt1i çfto rev~lc as suas virtudes: AF. 

187. - I v. n. 0 1611. - A nossa constituição, 
pa r ~1 ser úLil, precisa ainda de ser estudada, eles
cn volvida c pnlpagada: A l~. 

188. - Ora, o tempo necessario para esse 
c::> Luclo s~d. provavelmente menor do r1uc aquele 
que se di spcnclerá com a J citura ele uma nova cons
tituiçãu adequada ao nosso pai z: AF. 

189. - l v. ns. 7 c 184] . - Mas se a futu ra 
constituição assentar os seu iundam~ntos na 1"etl
lidude brasileira, resultando, é claro, Ja observação 
elos nossos cosltuues c elos fátos ela nossa hisloria 
cons titucional, vcnclu o brasileiro e a sua terra 
al r a v és ela v e ·da de c nfw atra vPs de J\clam Smith 
ou c.J~ i \ ugustfJ Com L , - o seu estudo, o seu cles
~nvulvil11cnlo c <1 sua execução decorrerão espon
taneamente elos seus tex tos, por simples leclução 
rigorosamcnt~ lúgica : J~F; CR. I v. Po/itica No
L·iona!, i 13; Direito, 19 a 21; Politica c Governo, 
~9 j . 

190. - l v. n." 201 j. - Toda a res istcncia á 
revi sft n nacc do rlcmcnto psíquico da incrcia, -
COJllO em Loclas as idéas novas , porque as forças 
retwgraclas são mais polcnt~s que as J orças ele 
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ação, e as energias que deviam promover as refór
mas estão justamente com os privilegiados das 
instituições velhas, e porque o espírito humano se 
habituou a ligar a idéa de conservação ás tradições 
subjetivas da mentalidade social e não aos seus 
elementos objetivos: AF; AY; BV. [v. Critica do 
Conheci·mento, 51, 174 a 176; Evolução historica 
e progresso nacional, 9] . 

191. - Essa resistencia á revisão complica-se 
ainda mais, porque os espíritos estão menos pre
parados para solver e porque os problemas são 
hoje muito mais complexos, sem fórmulas em li
vros estrangeiros: AF. [v. Critica do Conheci
mento, 39; Politica ,e Governo, 76; Guerra, 49; 
P olitica N aâonal, 11 O] . 

192. - [v. ns. 7, 171, 180 e 212]. -As cons
ti tuições, que realmente o sejam, são naturalmente 
cumpridas: AG. 

193. - [v. n. 0 195].- A constituição impen:al 
aproveitou as doutrinas em ebulição na política 
militante, mas doutrinas que não eram o melhor 
fruto, nem o fruto proprio da cultura européa, por 
aqueles tempos: AG. [v. Política Nacional, 87 e 
112] . 

194. - [v. n.0 100] . - As inovações que 
introduzimos, durante a monarquia, no regime 
parlamentar, e, no regime presidencial, durante a 
republica, não honram as nossas faculdades inven
tivas, porque foram desastradas: AG; BP. [ \'. 
Direito, 19 e 21]. 
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195. - (v. ns. 7, 193 e 199].- A nação bra
sileira foi dissolvida pelos dois regimes politicos 
que lhe outorgaram: AL. [v. Evolução hist01·ica 
e progresso nacional, 19; Nacionalidade bras1:
leira, 28]. 

196. - [v. n.o 207]. - As administrações do 
Imp~rio caraterizavam-se pela "descontinuidade" 
·e pela "frouxidão": AP. 

197. - [v. ns. 1, 6, 7, 60, 149, 156, 184 e 212). 
- A revisão nada resolverá, se não tivérmos o 
intuito de crear a lei, o governo e o direito, que 
não existem: AU; BQ; CD; CK; CR. 

198. - O melhor elogio que se podia fazer da 
nossa constituição era o de ser profundamente 
demagogica, no espírito e no alcance dos seu~ 
principias gerais, como na estrutura dos seus apa
relhos de governo : A U; A Y; BA. 

199. - [v. ns. 193 e 195]. - Não se póde 
condenar a con3tituição republicana pelo fáto de 
não haver levado em conta as instituições da mo
narquia, pois que estas não crearam raizes: A Y. 

200. - Para as chamadas classes conservado
ras, a refórma das instituições politicas é indife
rente, porque presumem que ela não atinge os seus 
interesses gerais : BA. 

201. - [v. n. 0 190]. - Como a verdadeira 
razão ela sua antipatia a refórmas é mais uma 
antipatia pelo movimento, sucéde, não raro, que 
os seus interesses são comprometidos pelas refór-
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mas políticas: BA. [v. Critica do C onhecimento
1 

174]. 
202. - O legalismo} em sua fórma ainda ma

t~rial de objetividade hierarquica, - pelo respeito 
aos depositarias do poder - eis o mais alto gráu 
a que chegou na pratica o nosso ideal de ordem 
política: BB. [v. Polúica Nacional} 160; Evolução 
historica e progresso nacional} 10; D1:reito 1 15]. 

203. - [v. ns. 154, 165, 189 e 192] . - Contra 
o argumento de que a refórma da constituição não 
t~rá 'influencia corretiva} como se o regime não 
estabelecesse uma orientação e a refórma não 
visasse exatamente uma orientação diversa: BP. 

204. - [v. ns. 7 e 182]. - A exist~ncia da 
constituição vigente, como a de quasi todas as 
nossás leis, são méros atestados de anarquia: 
BP; BS. 

205. - Constituição e leis representam um 
simples titulo de dominação ou ele sust~ntação de 
caprichos : BP. 

206. - A nacionalização da cabotagem foi a 
única disposição de natureza constitucional da 
nossa lei basica: BP. [v. Viação e Transportes} 
11; Economia N acional1 32]. 

207. - Não ha uma só função da nossa vida 
que não mostre diferença para peor com o que já 
foi: BQ. [v. Politica N acional1 168]. 

208. - [v. 11.
0 93]. -Contra o argum~nto de 

que o parlamentarismo instituiria, entre nós, o 
regtme da responsabilidade, quando, ao revéz, o 
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nosso parlamento nunca fez a tomada de contas 
ao Presidente da Republica : RS. 

209. - O congresso nacional cleceu tanto que 
era até ele supôr estivesse agindo, para essa desmo
ralização, algum sorrateiro inimigo: CC. 

210. - [v. n. 0 214]. - Nós não possuímo~ 

aquilo r1ue em direito público se chama E stado : CC. 
211. - A favor do imposto sobre a renda. Ne

cessidade de medidas preliminares para a sua 
adoção : CC. 

212. - [v. ns. 7, 145 e 183]. -A nossa cons
tituição contém, sem dúvida, muitos dislates ele 
senso comum e de razão natural. Não é, porém, a í 
que está a necessidade da revisão: é na imensidade 
elo absurdo e no incalculavel elos disparates ele todo 
o sistema constitucional em conjunto: CK. 

213. - Os desastres elas administrações ele 
!Jerviços públicos têm resultado, entre nós, de 
causas me;:amente governamentais: CL. 

214. - [v. n. 0 10]. - O Estado é, no nosso 
paiz, um fator ele dissolução. A inf luencia cleleteria 
dos interesses anti-sociais, creaclos e alimentados 
em torno elo poder público, tem, entretanto, pas
sado despercebida : PN, XXVII; ON, 125. 

215. - Não te.mos estatística, e tanto basta 
para nos colocar em nivel inferior, na escala elas 
civilizações : ON, 152, 178; AN; CR. 



CAPITULO XXIV 

ECONOMIA NACIONAL 

l . - [v. ns. 7, 13, 30 e 112]. -Toda a nossa 
aparente vitalidade consta de extração de produtos 
e de limitado esfôrço de exploração extensiva, com 
que saqueamos a terra, emquanto o comercio, o 
trabalho estrangeiro e o crédito de usura drenam, 
em capitais, para o exterior, quasi tudo o que se 
apura dessa brutal destruição, que não deixa entre 
nós, em obras e bens volutuarios, senão fraçfto 
minima do seu valor: PN, XVII, 144; ON, XL, 
63; A]. [v. Evolução historica e prog1·esso nacio
nal, 1 , 5 e 20] . 

2. - Pertence ao número das mais perigosas 
ilusões da nossa imaginação a da riqueza do nosso 
paiz: PN, XXIII, 104; ON, 149, 178 e 212; FV, 
41; AI ; BG; BQ; BT. [v. Polit,ica Nacional, 5 e 
29; Agricultura e Pecum·ia, 37]. 

3. - Em abstráto, a questão da riqueza ou 
pobreza do nosso territorio é um problema sem 
interesse, pela simples razão de que, na pratica, a 
nossa terra é pobre para a nossa gente: PN, 
XXIII. [v. Nacionalidade brasileira, 10 e 33; Po
pulação nacional; 28; Evolução histon'ca e pro
gresso nacional, 2; Política N aciona!, 66]. 

4. - Temos de fundar a economia da nossa 
patria, porque a nacionalidade é a vida de um povo, 
feita pelo calor e pela energia de um espirito, sobre 
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a saúde de uma economia : PN, 32, 116-117; AP. 
(v. Economia em, geral, 19]. 

5. - [v. n.0 73].- Ha uma tendencia, em to
das as sociedades, para o abandono do trabalho e 
para a ~speculação. A sorte do brasileiro é, em 
face dessa tendencia, um bilhete de loteria, pen
dente do arbítrio governamental, de negocias fictí
cios e d~ transações imorais, que se fizeram indus
trias preferidas na nossa soci edade : PN, 38, 117-
118; FV, 42 a 43; CD. [v. Viação e Tmnsp01·tes, 
5; Questão social, 17 a 22; Politica Nacional, 57] . 

6. - A causa principal do exito de quasi todo 
imigrante, nos paizes novos, é o estimulo da espe
rança de enriquecer em terras ricas, prometedoras 
e ferteis. Cumpre que a nossa sociedade mantenha, 
nos herdeiros, e estimule, nos indígenas e nos d~

cendentes dos colonos forçados que foram os 
escravos, a mesma ambição laboriosa : PN, 65; 
FV, 35, 46 a 47. [v. V1:ação e Transportes, 6]. 

7. - [v. ns. 1, 13 e 30]. - A ~xploração 
colonial elos povos sul-americanos foi um assalto 
ás suas riquezas ; toda a sua historia economica é 
um prolongamento desse assalto: PN, 93, 101 a 
103, 117, 147-148 ; ON, 57 a 58, 97, 149 a 150, 
156, 162, 189 a 191 , 248-249; FV, 10, 28, 30. [v. 
Evolução historica e prog1·esso nacional, 16; Agri
cultura e Pewa1·ia, 32]. 

8. - [v. n~o 58] . - No momento em que o~ 
governos de outros povos com~çam a zelar pelas 
suas riquezas e a repará-las, nós corremos prcs-
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surosos a oferecer vastas e generosas concessões. 
Para os nossos estadistas, esse a taque ás reservas 
da nossa natureza por sindicatos estrangeiros re
presenta auspiciosas colocações de capitais : PN, 
94, 105; FV, 21, 33. [v. Economia em geral, 20]. 

9. - Povos semi-barbaros possuem vivíssima 
a sensibilidade do dono da terra, vibratil até á re
volta, aos p~imeiros estudos dos engenheiros. Nós, 
que não sentimos pressa, e, com razão, ele raspar 
o seio ela nossa terra, f azemos, ao contra rio, com 
delicias, o lenocínio do nosso solo : PN, 94-95. [ Y. 

Polt"tica Nacional, 85 e 88]. 

10. - Conhecemos apenas, durante o período 
colonial, o r egime elas explorações por feitorias. 
Foi preciso que a r epi-1blica atingisse a maioridade 
para que se nos apresentasse a perspetiva ele Yêr 
instalarem-se aqui emprezas estrangeiras, domi
nando todos os canais da nossa atividade econo
mica : colonias ele mineração, estr adas de ferro, 
inclustria pastoril , comercio ele exportação e bancos 
hipotecarias: PN, 95-96, 134, 149; A I. r v. Politico 
N acional, 72 J. 

11. - [v. 11.
0 84 j. - Se essas emprezas se 

viessem fo rmando paulatinamente, no correr da 
nossa vida, seri a agora oportunidade para que ·o 
governo brasilei ro se dispuzesse a examinar o 
estado da propriedade industrial estrangeira no 
paiz, ele fórma a impedir, por algum tempo, senão 
a sustar o seu desenvolvimento: PN, 96, 149-1 50; 
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ON, 155-156, 208; AP. (v. Política Nacional) 7Z 
e 73]. 

12. - Pela nossa historia economica se vê que 
:1 vitalidade da nação brasileira representa o pro
duto ele tres fórmas de atividade: a exploração 
colonial extensiva das riquezas do sólo; o desen
volvimento elo comercio; e, recentemente, um certo 
surto industrial , creaclo e animado pelas tarifas. 
protecionistas: PN, 96; FV, 12 a 13; BT. 

13. - [v. ns. 1, 7, 30 e 112]. -Ora, se o 
trabalho elo senhor de vastas terras tem sido um 
saque brutal ás nossas riquezas, o comercio que ele 
provocou, instalou e animou, foi e será o mais 
eficaz instrumento elo exgoto, ela exportação e elo 
exoclo de seus frutos: PN, 96, 101-102, 107-108r 
11 5, 144; ON, XXXIX-XL, 149-150, 247; FVT 
34; AZ. [v. Econonúa em geral) 7 e 21]. 

14. - Em nossa era, os povos novos, rapida
mente civilizados, são um tanto megalomaníacos: 
PN, 98. 

15. - Diferenças fundamentais entre a nossa 
formação economica e a formação economica dos 
Es tados-Unidos, face a face das possibilidades de 
um e de outro paiz : PN, 102 a 105; FV, 28. [v. 
Polit·ica N aáonal, 62]. 

16. - Nas velhas nacionalidades, o comercio 
Ü1terno precede ao comercio ele exportação; de 
sorte que, ao iniciar-se este ultimo, o povo está 
habili tado a preservar as suas riquezas. O surto 
elas nacionalidades americanas obedece a uma 
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orientação inversa: PN, 101-102; ON, 107. (v. 
Viação e Transportes, 10; Questão social, 41 e 42 
Patria e Nação, 52; Evolução historica e progresso 
em geral, 54]. 

17. - O caso norte-americano não se póde re
produzir mais no estado atual da civilização, em 
que ao surto do progresso material hão de suceder 
novos estímulos e nova posição do problema 1m
mano, se quizermos evitar as mais graves pertur
bações da ordem e a perda das mais preciosas con
quistas da evolução sociJ.l: PN, 105. [v. Quest ão 
social, 43; Evolução historica e progresso nacio
nal, 16; Politica mundial, 78]. 

18. - E quando essa repetição fôsse possível, 
o nosso paiz seria, com o seu meio insuficiente
mente conhecido, o t erreno menos apto ao novo 
ensaio: PN, 105. [v. Política Nacional, 42]. 

19. - [v. n. 0 251. - No estado de desequili
brio entre a distribuição das populações e o apro
veitamento das terras, que carateriza uma das faces 
mais graves . do problema mundial, o destino do 
nosso paiz não póde ser o de abrir novas regiões 
e novas riquezas ás ambições imediatas dos povos 
superpovoados ou excessivamente ricos: PN, 105-
106, 119; ON, 190, 192; FV, 21, 25; AI. [v. 
Questão social, 41, 44, 46 e 59; Emigração, 1, 20 
a 23; Política Útter-naáonal brasileira, 5 e 19; 
Guerra, 74; População nacional, 39; Inúgmção, 
1, 14 e 16]-. 

20. -- [v. 11.
0 44]. - Cabe ao nosso paiz ir 
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realizando, á medida que o estudo dos problemas 
da sua natureza o permitir, - com a instalação 
quasi patriarcal, a principio, dos colonos, e com o 
estabelecimento agrícola de caráter mais indus
trial, depois - a solução do problema fundamental 
da sociedade contemporanea, que consiste em fazer 
regressar o homem ao trabalho da produção, ás 
industrias da terra : PN,. 106, 115; ON, XXVII
XXVIII, XXXVIII a XL, 103 a 105. [v. Viação 
c Transportes, 5 e 6 ; Questão social, 22 ; Econo
n'tia em geral, 8, 11, 38 a 42; Política Nacional, 
66J. 

21. - [v. n. 63] . - O Brasil tem por destino 
ser um paiz agrícola ; toda a ação politica tendente 
a desviá-lo desse destino é um crime contra a natu
reza e contra os interesses humanos : PN, 106; 
ON, 104,211 a 214, 244; FV, 24. [v. Política Na
cional, 42 e 105; Questão social, 60] . 

2.2. - Será, dessarte, o paiz ela regeneração 
do homem pelo trabalho, ou representará, na his
teria da civilização, um roubo elas gerações con
temporaneas ao progresso humano: PN, 106; FV, 
48. (v. Política N acionai, 42; Questão social, 46]. 

23. - Para realizar esse destino, cumpre-lhe 
reagir contra o açodamento elos que procuram 
fazer a exploração extensiva das riquezas natu
rais, jogando com os capitais disponíveis nos gran
des mercados monet.1rios do ni.unclo: PN, 106, 130; 
ON, 182, 191 a 192, 208; FV, 21, 28 a 29, 36 a 
37; AL. [v. Questão social, 41; Politica intenw-
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ciona.l brasileira, 19; l 'm.igração, 16; Economia em 
geral, 11; Política N acionai, 88; Defesa militar, 
29]. 

24. - N as sociedades novas, como nas socie
dad:>s feudais, os elementos parasitas, protegido5 
pela força, - que, em nosso tempo, está principal
mente, no capital, - associam-se contra os produ
tores. Se a forç::t do capital está no estrangeiro, a 
produção nacional é sempre vencida: PN, 107 a 
108; AP; BR. lv. Entigração, 6; Organizaçüo 
constitucional, 74 : Politiw N aciona/, 118; Guerra. 
74]. 

25. - r v. n. 0 19]. - Não é licito duvidar ele 
que, na atual situação economica ela Terra, os in
teress:>s elos g-randes centros de negocias estão 
naturalmente em conflito com os interesses uog 
paizes novos, que eles exploram mercantilmente: 
PN, 111; FV, . 14 ; BR; BU. [v. Questão social, 
41 e 44; Imigração, 16; Econornia en-z geral, 11 ; 
Patria e Nação, 52]. 

26. - Os capitalistas, se volvessem os olhos 
para o passado, verificariam que o capital e a 
riqueza, no nosso paiz, raramente passam ele uma 
geração. Os herd :>iros são educados para a dissi
pação elos haveres: PN, 113, 143 ; CD. [v. Imi
gração, 20; Nacionalidade brasüeira, 32]. 

27. - Razões pelas quais é difícil formar-se, 
no nosso paiz, a economia nacional : PN, 113-1 14; 
BR. [v. Pohtica Nacional, 25; Questão social, 51]. 

28. - A luta entre o imperialismo financei ro 
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e lib~rdade economica dos paizes fracos; a luta do 
imperialismo militar com a independencia , ou, pelo 
menos, com a autonomia destes paizes, - que será 
o capitulo seguinte; a luta do capital e do trabalho; 
a forma particular do problema social no nosso 
paiz, d~spercebida de observadores superficiais; 
tudo são elementos a se precipitarem com uma cele
ridade e com um impeto que podem, de um instante 
parél outro, subvert!:r todos os nossos valor.es so
ciais : PN, 114. [v. Pohtica Nacional, 50. 51, 122; 
Politica Ú1temarional braúleira, 17 e 19] . 

29. - P recisam convencer-se os homens ele 
dinheiro ela necessidade ele aclcrir!:m a uma poli
tic;'. previdente, que, sem a esperança vã ele resistir 
á eYolução in!:vitavel dos problemas do trabalho e 
ào capital, defenda a economia brasileira elo risco 
de ser imoiada, em proveito ele interesses alheios, 
e prepar !: a nossa sociedade para ir substituindo, 
->em sacrifícios, as suas instituições e os seus cos
tumes : PN, 114-115. r v. Questão social, 43, 32 

55 ]. 

30. - r v. ns. 1, 7 e 13]. - Como seria pos
sível avaliar o aumento da nossa riqueza em con
fronto com as perdas colossais, que sofr!:mos, em 
ric1ueza exportada : PN, 115, 144-145; ON, 123; 
BQ. [v. Evolução h1.storica e jJrogresso na
cional) 1]. 

31 . - [v. 11 .
0 .2-J.]. - Para manter indepen

dente a nação, é imprecindivel pres!:rvar os orgãos 
vitais da nacionalidade, dentro da mais ampla li-
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herdade de comercio e de industria: PN, 115-116, 
129 ; ON, 208, 245 a 247, 257 a 258; FV, 28 a 29, 
37; AE; BP; CI; CL; CQ; CR. [v. Organ·ização 
constitucional, 74; Politica Nacional, 44, 60, 72, 
79, 83 a 85; População nacional, 30]. 

32. - Uma nação póde ser livre, ainda qu~ 
. barbara, sem garantias jurídicas; não póde ser 
livre, entretanto, serri o domínio das suas fontes 
de riqueza, dos seus meios de nutrição, das obras 
vivas da sua industria e do seu comercio: PN, 122: 
FV, 28 a 29. [v. Organização constitucional, 206]. 

33. - Não é uma reação nativista, que se nos 
está impondo ; é a méra demonstração da nossa 
conciencia sobre a realidade: PN, 122, ISO ; ON. 
IX e nota, 155. 

34. - [v. ns. 10 e 102] . - Nação, sem nacio
nalidade, o estrangeiro, trazendo a educação para 
a luta na concor rencia , assentou aqui os seus ne
gocias, e a sociedade naci onal, formada com os 
decendentes dos antigos colonos, com os pretos ~ 

com os indígenas, vai sendo relegada, nas classes 
baixas, para a miseria, nas classes medias, para o 
funcionalismo e as profissões liberais, e nas elas· 
ses elevadas para o capitalismo parasita: PN, 142-
143; ON, 60, 102-103, 179-180, 208 a 209; FV, 
37-38, 44, 46 ; AG; AP. [v. Polít-ica Nacional, 66 
e 121; Educação e E nsino, 15]. 

35. - O produtor brasileiro foi sempre depen
dente da pressão do custeio, quanto ao capital, e 
da pressão das colheitas, quanto ao trabalho: PN, 
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143-144; ON, 208-209; FV, 46. _ [v. Imigração, 
17]. 

36. - Poucos serviços deve a produção ao 
crédito aberto por comissarios, e, nos ultimas 
tempos, por exportadores, situação anormal, cujos 
efeitos se refl -=tem em taxas que atingem á usura: 
PN, 144; ON, 209. . 

37. - [v. n.0 107]. - Sem organização do 
trabalho, sem capital e sem crédito, encontrou 
sempre a nossa produção adversarios tremendos 
no sistema onerosissimo do com::rcio de exportação 
e no dos mercados de importação do estrangeiro, 
sujeitos ás vicissitudes dos negocias de produtos 
exóticos, de difícil senão impossível pauta: PN, 
144; ON, 122 a 124. 

38. - A politica fiscal, motivada unicamente 
pelas necessidades dos tesouros públicos, foi sem
pre adversa á produção : PN, 145; ON, 125, 177, 
204, 209; AF; AP; BR; CC. [v. Organização 
constitucional, 173]. 

39. - Sobre essa vida social pratica, a nossa 
política e os nossos legisladores edificaram, pri
meiro o cast-=lo da monarquia parlamentar ingleza, 
depois o presidencialismo federativo americano; 
leis e regulamentos· de todas as procedencias, re
partições copiadas d-= todos os paizes : PN, 145. 
I v. Organização constitucional, 4; Politica N acio
na!, 9 e 53]. 

40. - [v. ns. 8 e 28]. -A supremacia do co
mercio e das colonias estrangeiras sobre a socie-
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dacle nacional , o enfeuclamento economico das 
nossas populações a ~strangeiros são fátos já 
-antigos, de que muitos se ocuparam, como Syl;io 
Roméro, mas a que não deram importancia os go
vernos : PN, 146. [v. População nacional) 28]. 

41. - Não ha, no nosso paiz, nenhum melho
ramento material que não tenha sido iniciado por 
brasileiros. Só a desorganização geral ela soci~dade 
e a desorganização política explicam que hoje 
esteja o brasileiro vencido: ON, XXXVI
XXXVII. [v. Iispi?'ito nacional) 6]. 

42. - Diferenças fundamentais entr~ a nossa 
evolução economica e a evolução economica ela 
Argentina: P I , 99; ON, 63-64. [v. Politica lVa
cional) 62] . 

43. - Em varios paizes as populações prospe
ram graças ás cooperativas agrícolas, que se ~m

pregam em compra e venda ele terras e instru
mentos de lavoura, cedidos a in di vicluos sem ca
pital. O que a mutualidade tem feito nesses paizes, 
.o governo póde e eleve fazer aqui: ON, 104-105, 
214, 290, 309; CI. [v. Qnestão social) 35 ~ 60]. 

44. - [v. ns. 5, 20, 88 e 107] . - Ao lado ela 
grande cultura das produções que se exportam, 
podíamos crear a pequena cultura, para as :woclu
ções ele consumo interno; incorporaríamos, assim, 
os nossos párias á sociedade, e t~riamos um ali
m ento melhor: ON, 105, 107, 123, 182 a 183, 185, 
189 a 190,211,213 a 214; FV, 28-29, 47; AJ; AP; 
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BD; BR. [v. Hig1:ene) 3; Viação e Transportes, 
5; Q11estão social) 35]. 

45. - Dessarte, á proporção que os imigrantes 
estrangeiros vi~ssern aportando ao nosso territo
rio, ·iriam eles encontrando um povo digno, da 
nobre dignidade do trabalho, cuja sociedade não 
lhes repugnaria e ~t qual se uniriam, em vez de s~ 
manterem isolados em colonZ:as: ON, 105, 181. 

46. - E se os governos velassem pela educa
ção ~ seleção intelectual da sociedade, facilitando 
aos capazes menos afortunados o acésso aos cursos 
superiores e dificultando, quanto possível, o curso 
acaclemico aos que só o alcançam graças ao privi
legio ela riqueza paterna, estaríamos, então, em 
Yesperas cl~ realizar uma verdadeira democracia 
moderna, onde nenhum braço corno nenhum cere
bro se perderia: ON, 105, 245, 282, 305. [v. Ques
tão social) 35 ; Educação e Ensino) 18]. 

47. - [v. ns. 1 e 83]. - Contra o preconceito 
de que o problema ela riqueza nacional está 
circunscrito ao nosso papel de unidade comercial 
exportadora: ON, 107, 123, 211 a 212, 217 a 248; 
AB ; AJ; AP; A U; BQ; BR. [v. Questão social, 
41]. 

48. - A política de valorização é audaciosa
mente socialista, e, além disso, as mais vez~s, con
traria aos interesses nacionais: ON, 119, 124, 210, 
273; BQ. [v. Eco.nomia em geral) 33; Politica Na
ciona!) 109; Esph~ito N aciona!) 11]. 

49. - f v. ns. 13 . 95 e 107]. - Necessid::J.cle de 
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m~didas destinadas a eliminar, nas transações co
merciais, e, sobretudo, nas de exportação, os inter
mediarias inúteis e as despesas superfluas: ON, 
122 a 124, 181-182, 204, 209 a 210, 214, 248, 289; 
FV; 28 a 29; BQ; CJ. [v. Economia em geral, 
7 e 21]. 

50. - [v. n. 0 87]. - O regim~ de exploração 
colonial do paiz é uma causa permanente de desor
dem monetaria: ON, 143, 189-190; AJ; BR; CI; 
C R. 

51. - [v. n. 0 80]. - A importação do trigo e 
do xarque demonstram a nossa subordinação á 
economia estrangeira, porque o pão e a carn~ são 
generos imprecindiveis á alimentação dos povos 
contemporaneos : ON, 146; FV, 23 a 25. 

52. - JVIas um paiz, como o nosso, que t em 
condições para produzir carne e trigo, se os não 
produz, não póde imputar essa falta, depois ele um 
século ele viela inclep~nclente, senão á inconciencia 
ela política nacional: ON, 146, 213 a 214. [v. Agri
cultura e Pecuan:a, 23 e 42 ]. 

53. - Essa subordinação toma caráter graví s
simo, na hipotese de uma guerra: ON, 146-147. 

54. - A respeito elo cavalo ele guerra fizemos, 
um dia, essa observação ; mas ela experiencia não 
veiu precaução alguma: ON, 147. [y. Agricu.ltwra 
e Pewm-ia, 41 ]. 

55. - N ecessidacle ele medidas tendentes a 
assegurar a honestidade financei ra : ON, 77, 249; 
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AF; BS; CJ. [v. Política Nacional, 35,68 e 124; 
Organização constitucional, 75]. 

56. - Toda a nossa política economica gira 
em torno deste dilema: ou tencionamos crear uma 
nação, fazendo da nossa terra um novo plezo da 
civilização mundial, - um paiz válido, prospero e 
feli z, onde os seus filhos e os que com eles vêm 
cooperar gozem os frutos do trabalho e ela inteli
gencia, na saúde, na paz e na cultura, ou tenciona
mos envolvê-lo na onda de aventuras que vai asso
berbando o mundo, e tende a fazer ela exploração 
im~diata elas riquezas materiais o premio elas 
cobiças, nos desportos colossais da especulação: 
ON, 190 a 191; CI. [v. Politica Nacional, 44, 88, 
173 ; Politica internacional bTasileira, 5 e 19; Pa
tria e Nação, 56; Questão social, 20 a 22,40 a 42 
e 52 ; Evolução historica e p1·ogresso nacional, 6]. 

57. - Se o nosso objetivo é este último, cum
pre-nos ir a duas conclusões necessarias : renunciar 
á aspiração de sermos uma nacionalidade e fazer 
ela nossa patria um simples campo de feitoria, onde 
cada geração se contente com extrair as riquezas 
ela terra, para entregá-las á especulação estran
geira : ON, 191. [v. Polú,ica nacional, 98 e 116]. 

58. - [v. ns. 8, 19, 25 e 47]. - Quanto mais 
se aplicarem os outros povos em restabelecer as 
condições de produtividade e de habitabilidade dos 
seus territorios, mais expostos ficamos nós aos 
apetites da exploração colonial: ON, 192; CB. [v . 
. -"lgriwltura e Pecuaria, 6; Economia em geral, 
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20 ;Política mundial, 79; Vt.ação e Tmnsportes, 
10; Questão soâal, 41 e 44]. 

59. - [v. n. 0 79]. - Na base ela organização 
nacional está a política economica, porque sem 
valor economico o homem não pócle ter personali
dade : ON, 208; CS. [v. Política Nacional, 26, 
58 e 70]. 

60. - Precisamos 1m por aos la vraclores o 
regime comercial ele escrituração, ele forma que 
lhes seja fácil o exáto conhecimento elos seus ne
gocias e elo estado elos seus haveres: ON, 209-210; 
A L. 

61. - [v. n. o 65]. - Precisamos tambem com
bater o absenteismo: ON, 209, 252 a 253, 258, 
293; AP; AZ; BQ; BR. [v. 01'ganização consti
tucional, 77]. 

62. - [v. ns. 67 e 106]. - Precisamos outro
sim ele crear um severo regime ele liquidações: ON, 
209-210; AL. 

63.- [v. n. 0 21].- Em que sentido o nosso 
paiz deve ser um paiz agrícola: ON, 212. 

64. - O governo não eleve incumbir-se da 
.propaganda elos nossos produtos ele exportação : 
ON, 248. 

65. - [v. ns. 61,88 e 124].- Necessidade de 
ret€r a riqueza local nos centros onde ela se produz : 
ON, 293; BR. 

66. - A política ele expansão economica agra
vou-se entre nós por efeito da nossa adoração quasi 
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idilica pelo estrangeiro, adoração qu~ assim como 
nos prostra deante dos juizos de celebridades 
transitarias, tambem nos ~ntrega á pericia de fi
nanceiros e caixeiros viajantes, obstando á forma
ção de uma conciencia nacional, á educÇJ.ção da 
nossa iniciativa, á consolidação do nosso senso de 
r~sponsabilidade: FV, 80. [v. P olitica Nacional> 
73 e 95]. 

67. - [v. ns. 62 e 107]. - Condições neces
sarias ao crédito, na economia nacional: AA; AE; 
AP;CI. 

68. - [v. ns. 88 e 124]. - Precisamos resol
v~r o problema da circulação: AF; BR; CQ. 
[v. Econom·ia em geral> 24]. 

69. - Não é possível acudir ás necessidades 
financeiras sem solver os problemas da produ
ção: AF. 

70. - A situação das nossas finanças impõe 
um severo regime de economias : AF; AP. 
[v. Polit1:ca Nacional) 70, 124 e 159]. 

71. - Sobre o nosso meio circulante, em 
geral: A]. 

72. Contra as emissões de papel-moeda: 
AJ. 

73. [v. n. 0 5]. - As nossas maiores for-
tunas derivam de negocios aleatorios e transações 
susp~itas com os governos: A]; AY. [v. Política 
Nac·ional, 124 e 158]. 

74. - [v. n.o 79]. - Só pela revisão consti-. 
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tucional poderemos crear os órgãos conservadores 
da economia brasileira: A U; BA. 

75. - Chama-se classe conservadora, entre 
nós, a essa formação social dos que têm o que 
perder: BA. 

76. - A nossa classe conservadora é consti
tuída apenas pelos que detêm apolices da di v! da 
pública e possúem predios: BA. 

77. - Ora, é óbvio que tais indivíduos não 
representam realmente classes ou elementos con
servadores de uma sociedade : BA. 

78. - O banco, o comercio, a industria e a 
produção rural são eixos conservadores da socie
dade; a propriedade predial e o gozo de dividen
dos são, ao contrario, situações mais do que indi
vidualistas. São posições estranhas á vida social 
do paiz: BA. 

79. - [v. n.0 74]. - Precisamos crear as 
bases conservadoras desta sociedade, e isto é uma 
obra política: BA. [v. Politica N acionai, 71; 
N acional·idade brasileira, 26]. 

80. - [v. ns. 51 a 53]. - Contra a exporta
ção atual de carnes e de gado: BD. 

81. - Contra a livre exportação de madeiras : 
BD; BQ. [v. Agricultum e Pecuaria, 11 'e 30] . 

82. - [v. n.0 89]. - Precisamos socializar a 
nossa economia, reagindo .contra a aventura co
mercial, que é o mais nefasto impulso da civili
zação contemporanea: BP; BU. [v. Econ01nia 
em geral, 12, 14 e 16; Questão social, 41 e 42]. 
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83. - [v. ns. 1, 7, 13, 25 e 47]. Não po-
dendo atribuir á má-fé, havemos d~ atribuir á 
ignorancia a idéa de que a exploração das nossas 
riquezas naturais por capitalistas estrangeiros dá 
proveito ao paiz: BQ; BR. 

84. - [v. ns. 11 e 31]. - Precisamos proibir 
a cessão de terras a estrangeiros: BQ. 

85. - [v. n.0 92]. - Contra o erro de atri
buir as nossas dificuldades á guerra européa: 
BR; CL. 

86~ - Se as desordens comerciais da guerra 
européa nos têm demonstrado alguma causa, con
siste esta no fáto capital de pôr em relevo os vícios 
da nossa economia, absolutamente anarquica: BR. 

87. - [v. n. 0 50]. - Contra as medidas 
administrativas, necessariamente artificiais, para 
crear o equilibrio monetario : BR. 

88. - [v. ns. 1, 13, 24, 44, 68 e 124]. - Para 
corrigir a saída do ouro, devemos desenvolver as 
produções de consumo interno e ativar a circula
ção no interior do paiz: BR; CR. 

89. - [v. n. 0 82]. - Exploração é o que, 
entre , nós, existe com o nome de produção; 
e especulação é o que se chama comercio: BR. 

90. - A favor do protecionis·mo agrar·io: BR; 
CJ. [v. Agricultura e Peéuaria, 22]. 

91. - Contra a idéa de venda dos proprios 
nacionais: BS; BT. 
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92. [v. n. 0 85] .- Em que termos a guerra 
européa terá influído na nossa economia: BT. 

93. - Contra o erro de atribuir á ação 1·ndivi
dual iniciativas de organização economica; eco
nomicamente o individuo não tem existencia real: 
BT; CQ. [v. Economia em geral} 32]. 

94. - Como se pó<>le avaliar a relação entre a 
tributação e a capacidade do contribuinte : CJ. 

95. - [v. ns . 1, 13 e 49]. - A anarquia eco
nomica permite ao comercio auferir, no nosso 
paiz, lucros de 70 % ·sobre os generos que vende: 
CJ. [v. Economia em, geral} 28]. 

96. - No nosso paiz o meio economico se 
reduz a uma fração muito pequena da população : 
C]; CQ. 

97. - A escravidão foi uma das poucas causas 
com visas de organização, que este paiz jámai 
possuiu. Deu-nos por longos anos todo o esforço 
e toda a ordem de que então gozavamos, e fundou 
toda a produção material que ainda temos : PN, 
11 a 12; ON, 196; FV, 29; BE. [v. Politica 
N aciona!} 25; Evolução historica e P1'ogresso 
nacional 1 1 O] . 

98. - Ao trabalho escravo não fizemos suce
der a organização elo trabalho livre, ele sorte que 
o negro saíu elo cativeiro para o aviltamento, para 
o alcoolismo e para a miseria : PN, 143 ; O N, 
XLII, 59, 143, 181, 190 a 191, 244, 264-265, 290, 
305 a 306; 1:. v, 29 a 31, 33 a 34. [v. Politica 
N aâonal1 147]: 
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99. - Tudo o qu~ temos feito pelo trabalho 
se resume na importação oficial de colonos e no 
serviço tambem oficial de colonização : Pl:J, 143; 
ON, 59-60, 63, 143, 179-180, 244; FV, 28 a 31. 
[v . Imigração) 2, 18 e 21; População nacional) 28] _ 

100. - Não é a densidade das populações que 
desenvolve as iniciativas ~ estimula o amôr ao· 
trabalho : ON, 194. [v. População nacional) 26 ~ 
lmigmção) 12]. 

101. - [v. n. 0 34] . - O trabalhador dos 
velhos paizes é o produto de um cultivo multi
secular de varias fatores sociais, e, sobretudo, dos. 
de natureza politica. A vantagem do colono euro
peu ~stá apenas nisso: ON, 195; FV, 20 a 21 ,. 
29, 30, 34 a 35, 43-44; AE; CC; CD; CH; CS _ 
[ \.. P olitica Nacional) 7 5 e 79] . 

102. - A tinge a proporções de escandalo o 
ardor com que os nossos governos se têm empe
nhado por instalar colonos estrangeiros, ao passo 
que abandonam á ociosidade não pot1cos milhões 
cl~ patricios nossos : ON, 244; FV, 29 a 30, 46; 
BM; CH. [v. h nigração) 4; Evolução historica 
e progresso nacional) 20; H igiene) 8 e 9; Questão 
social) 42]. 

103. - Todo cidadão tem direito aos meios.. 
ele trabalho, mas tem, por outro lado, o dever de 
trabalhar, exerc~ndo uma profissão: ON, 305. 
[v. Economia em geral) 5] . 

104. - O nosso paiz não tem trabalhadores 
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rurais porque as nossas classes superiores nunca 
tiveram interesse p~lo patrício proletario: FV, 30. 

105. - [v. ns. 34, 93 e 101]. - Este egoísmo 
é, porém, mais imputavel aos governos, porque o 
problema da organização do trabalho não poderia 
ser solvido pela iniciativa espontanea d~ particula
res, e os governos não fizeram outra cousa senão 
solvê-lo contra o homem brasileiro e contra a eco
nomia nacional, quando importou escravos e 
quando importou colonos: FV, 30 a 31, 33 a 35, 
46 a 47; CH. [v. Politica Nacional} 71, 121 e 247 ; 
População nacional} 28, 30 e 39; Imigração} 9]. 

106. - [v. n. 0 62]. - Para reorganizar a 
produção precisamos promover a liquidação da 
atual situação financeira dos lavradores e crear
lhes novas bases de vida: FV, 32-33; AA; AB. 

107. - [v. ns. 49 e 67]. - Adotada essa me
dida de alivio, e promovida a política de r ~staura
ção da produtividade elo sólo, a ela reorganização 
elo comercio de produtos nacionais ele consumo e 
exportação, e a ela organização do crédito, os nos
sos lavradores poderão reencetar os s~us traba
lhos com probabilidades ele exito: FV, 33, 46 a 
47. [v. Agricultura e Pecuaria1 6; Política Mun
dial} 79] . 

108. - Como se explica a suposta indolencia 
do nosso trabalhador: FV, 34 a 35. [v. Espi1·ito 
Naciona~ 6). 

lú9. - O colono estrangeiro será s~mpre, 
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pela avidez de ganho que o move, indiferente ou 
hostil a tudo quanto nos interessa: FV, 36. 

110. - Se a lavoura precisa de trabalhadores 
não é por falta de gente estabelecida no paiz, -
gente que conhece ou póde rapidamente conhecer 
os trabalhos usuais da nossa agricultura, e fazê
los com regular perícia : FV, 46 ; AB. 

111. - Necessidade de regulamentação do 
trabalho rural : FV, 47; C I. 

112. - [v. ns. 1, 13 e 30]. - As duas verbas 
da exportação e importação equivalem, para a 
nossa economia, a verbas de um passivo colossal
mente precario, enormissimamente lesivo: PN, 
XVII-XVIII, 96-97, 101, 144-145; ON, 141, 156, 
163, 186, 248-249; AA; AB;' AJ. [v. Evolução 
historica e progresso nacional) 1]. 

113. - Contra a exploração imediata da meta
lurgia, visto como tenderá a perpetuar a aplicação 
de atividades e capitais, muito provavelmente es
trangeiros, numa industria impropria á consolida
ção da economia nacional: PN, XXIII; ON, 212. 

114. - Industrias ha que pódem ser explora
das, mas não corresponderão a interesses e neces
sidades da nossa vida: PN, XXIII. 

115. - O nosso protecionismo apenas favore
ce limitado número de industriais, excluindo, 
absurdamente, do regime das trocas produtos que 
ao comercio estrangeiro competia naturalmente 
fo rnecer: ON, 212 a 214, 248; BP. 

116. - O comercio estrangeiro, aliáz, desfor -
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' ra-se, introduzindo mercadorias que deviamos 
produzir e só não produzimos porque todas as 
forças lhes s.ão adversas: ON, 212-213. 

117. - Contra a passagem das minas para as 
províncias, e como eleve o governo federal rehavê-
las: ON, 297. · 

118. - As nossas industrias se estabelecem 
por obra exclusiva elo protecionismo: AN; BQ ; 
C L. 

119. - O nosso protecionismo tocou as raias 
do absurdo : CC; CI; CL. 

120. - [v. n. 0 128] . - A necessidade de 
capitais estrangeiros é um dos abrigos do nosso 
despreparo, em face dos problemas ela nossa eco
nomia, que não sabemos solver: PN, XIV, 94; 
ON, XXXVIII, 63; AP; BM; BQ; CD. (v. Poli
tica Nacional) 104]. 

121. - Ninguém concebe o crédito como solu
ção ás crises ela prodigalidade e ela desorganiza
ção economica: PN, XIV; AB. 

122. - [v. n. 0 73]. - Esse recurso ao cré
dito é um méro expediente protelatorio, explorado 
por intermediarias que vivem nas capitais e cer
cam os goven1os : PN, XIV; O N, XXXIX. 

123. - Por não haver organizado o trabalho 
é que o nosso paiz não recebe, sem solicitação, 
capitais estrangeiros: PN, 116; ON, XXXIX. 

124. - [v. ns. 19, 24 e 68]. - Aqui, como 
em toda a parte, os capitais, frutos da produção, 
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fluem para as grandes cidades, e os capitais, con
centrados nas cidades, resistem á volta á circula
ção: PN, 142-143; ON, 150-151, 180; AJ; BR. 
[v. Economia eH'L geral> 24]. 

125. - Até hoje não atraímos senão capita
listas, causa muito diferente ele atraír capitais: 
ON, XXXVIII, 180; AB; CL. 

126. - O capital que atualmente viér para as 
nossas inclustrias não será senão o preço anteci
pado da cessão a estrangeiros elas propriedades a 
que se aplicarem: - efeito fatal ele um crédito 
forçosamente de usura, prestado a inclustrias c•n 
situação precaria: ON, XXXVIII. 

127. - Esse capital, por outro lado; só acucliri 
aos que dispõem ele prestigio para se recomenda
rem aos bancos: ON, XXXVIII-XXXIX. 

128. - [v. n. 0 1] . - Condições necessarias á 
fo rmação do capital nacional: AA ; BR; CI. 

129. - O nosso paiz não tem renda nacional: 
CC; CQ. 



CAPITULO XXV 

ESPIRITO NACIONAL 

1. - O espírito brasileiro é ainda um espirito 
romantico e contemplativo, ingenuo e simples: 
PN, XIV-XV, 96, 101. 

2. - O habito da vida em desordem varreu de 
nós a .sinceridade. - virtude profunda e ingenita 
nos nossos maiores: PN, XV. 

3. - Quanto a pendores emotivos as nossa5 
raças denunciam as melhores tendencias huma
nas: PN, XX, 42, 43, 54, 55, 61, 83, 84, 96, 112, 
113, 117, 118, 138, 141-142, 146; ON, XXIII
XXXIV, XXX, XLII , 15, 53, 195, 196; AJ; 
AK;AL. 

4. - Não fôsse a ingenita honestidade deste 
povo e a sua claríssima intelig.encia, o seu bom 
senso e o seu extraordinario espírito de ordem, e 
este paiz não contaria mais um só coletor probo: 
PN, 28-29, 41. [v. Moral, 15; Politica Nacio
nal, 124]. 

5. - Apreciar os fátos politicos e soc1a1s 
á barra do julgamento é a fórma predominante, 
no nosso espírito, da conciencia moral: PN, 40. 

6. - Contra a idéa corrente de que o brasileiro 
é preguiçoso. Razões que explicam a aparente 
ociosidade dos brasileiros: PN, 43 e nota; ON, 
XXXVI-XXXVII. [v. Economia nacional, 108]. 

7. - Vindo, com laivos de desanimo, da ocio
sidade a que foi habituado, o nosso povo, ao con-
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tacto da civilização, nas grandes cidades, transfor
ma esse desanimo em d~scrença da raça e da 
pátria, e adota por cr.edo de ação a fót~ma nega
tiva da virtude e elo patriotismo, que consiste em 
proclamar e exagerar os nossos cldeitos: PN, 43-
44. [v. Raças, 28; População Nacional, 27 e 28; 
Educação e Ensino) 8; Pohtica Nacional> 29, 30 
e 41]. 

8. - Essa atitude inteletual é apenas um éco 
do modo de pensar dominante, até ha pouco 
tempo, nas letras dos povos de qu~ somos refle
xos. O cansaço dos esforços e elas lutas ela civi
li zação mecliterranea fermentou no levedo elo ceti
cismo. A atividade vitoriosa elas · civilizações do 
norte da Europa d~ixou as sociedades do meio-dia 
sem obj etivo; e os povos que não anelam ficam 
sem sentimento fortes, sem icléas positivas e sem 
energias úteis: PN, 44-45. [v. População Nacio
nal) 11; Questão social) 43; Crit·ica do Conheci
mento) 87]. 

9. - Diferenciação psicologica elo brasileiro 
entre as varias regiões elo paiz: ON, 12. [v. Na
cionalidade brasileira) 18]. 

10. - Defeitos elo nosso espírito: ON, 30, 45, 
62, 207; FV, 19; AB; AI; AP. 

U . - A nossa raça é inseparavel cl~ um certo 
gráu ele socialismo ele Estado: ON, 45. [v. Eco
nomia, nacional) 48; Pohtica nacional) 109]. 

12. - Como se explica a paixão elo nosso povo 
pelo carnaval: BE. 



CAPITULO XXVI 

EDUCAÇÃO E ENSINO 

1. - Nunca chegamos a possuir cultura pro
-pria, nem mesmo uma cultura geral. As duas pri
meiras gerações posteriores á Ind~pendencia 
eram, entretanto, compostas de espíritos de certa 
solidez e firmeza: PN, XVI. 

2. - [v. ns. 10, 13 e 35]. - Mais variada e 
muito mais vasta, a nossa ilustração é, hoje, vaga, 
fluida, sem assento, incapaz de habilitar os espíri
tos a formarem juizos e incapaz de lhes inspirar 
átos: PN, XVI, 76, 110, 113. [v. Politica e Go
·venw, 76; Politica Nacional, 28 e 70; 1\11oral, 22] . 

3. - [v. ns. 17]. - O aplauso e as satisfa
ções da vaidade . faz~m toda a ambição dos espí
ritos; ninguém procura atingir a verdade, ser 
capaz de uma solução, formar a mente e o cará
ter, para resolver e para agir: PN, XVI, 110. 
[v. Critica do Conhecimento, 134] . 

4. - A nossa aspiração de fusão na soci~dade 
1nental da nossa época deve conduzir-nos a dilatar, 
-para além da latinidade, o circulo das nossas co
lheitas de saber, substituindo a atitude passiva, 
que nos tem trazido a r.eceber idéas exportadas 
pelo acaso ou pelo instinto político de outros. povos, 
por um trabalho autonomo de escolha e seleção 
conciente: PN, 7-8. [v. Politica Nacional, 9, 53, 
54 e 63; Organização constitucional, 148; Critica 
.do Conhecimento, 86; População nacional, 6]. 
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5. - [v. n. 0 30]. - Aprender com alemães, 
com americanos, com franc~zes e com brasileiros, 
quando fôr possível, a sermos brasileiros: eis a 
fórmula ideal do nosso cosmopolitismo mental: 
PN, 8. [v: Organ·ização constitucional, 148]. 

6. - Influencia do romantismo, do positivis
mo e elo realismo na formação da nossa mentali
dade : PN, 13 a 15, 45 e 54. 

7. - Análise da influencia franceza na for
mação da nossa m~ntalidade: PN, 14-15, 55, 109. 

8. - Com a literatura romantica ela primeira 
fáse não aprendemos a maldizer das nossas cau
sas; mas quando o naturalismo francez e portu
g uez começou a circular, ambos impotentes para 
assimilar a grave filosofia emancipada do século, 
o contagio pessimista acirrou a sev~ridade dos 
escritores em sentenças de inexoravel condenação: 
PN, 16, 45. [v. Politica Nacional, 20 a 24; Po
pulação nacional, 12] . 

9. - Contra a formação méramente !iteraria 
·da nossa cultura : PN, 44 e nota, 54, 109, 140; 
ON, X e nota, 44, 155, 264-265, 268; AB; AE; 
AF; AM; AN; AP; AU; AX. [v. Pohtica Na
.áonal, 22] . 

10. - [v. ns. 2 ~ 13] . - A nossa mentalida
de produziu exemplares superiores de ilustração ; 
nunca, porém, espíritos dirigidos para os traba
lhos pacientes da observação, do descobr imento, 
do exercício do pensam~nto sobre os fátos de ex
peri.encia : PN, 54, 109, 113; ON, X e nota, 5-6, 
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44, 59, 152, 163 a 164,273. [v. Critica do Conhe
Ó1nento, 132; Politica N acionai, 12] 

11. - A vida do nosso pensamento reflete 
uma histeria de conflitos entre as idéas decaden
tes e os impulsos de uma terra e de um povo que 
tendiam a crecer: PN, 54. 

12. - A vida cerebral brasileira gira em torno 
de dous centros: o mundo dos inteleLuais e o do 
governantes. E esta ·vida, inteiramente alheia ú 
vida da sociedade, reflete-se, entretanto, no pen
samento de todos: PN, 85-86; ON, 5-6. [v. P o
litica. Nacional, 46]. 

13. - [v. ns. 2 e 10]. - Temos ilustmção, 
não temos cultura: PN, 109-110; ON, 44. 

14. - [v. n. 0 30]. - Muitas das idéas em 
voga nos povos adeantados expressam um estado 
de sentimentos e de aspirações estranhas, senão 
hostis, aos nossos interesses vitais: PN, 111-112 ; 
FV, 7. [v. Crit·ica do Conhecimento, 91; Politica 
N acionai, 9] . 

15. - Nunca tivemos um serviço de propa
ganda e de estimulo, para a aplicação das ativida
des. Organizamos, pelo contrario, uma instmção 
pública que é um sistema de canais de exodo da 
mocidade elo campo para as cidades e da produção 
para o parasitismo: PN, 145; ON, 102-103, 204 : 
FV, 31 a 2. [v. Economia nacional, 34]. 

16.- [v.ns.14,30e41].- Contraonosso 
vicio ele querer transformar em fátos as nossas 
·,:~o nas e, especialmente, as teorias que importa .. 
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mos: ON, XXVII-XXVIII, XXIX; A Y; CI. 
[v. Questão social, 50; Política Nacional, 90 e 
166; C?'itica do Conhecimento, 214]. 

17. - [v. n.0 3]. - Os inteletuais brasileiros 
consideram o pr.eparo que possúem como um sim
ples meio de exito pessoal: ON, 44; AK. [v. Criti
ca do Conhecimento, 134]. 

18. - Um paiz precisa desenvolver as suas 
fo~as inteletuais com a mesma solicitude com que 
desenvolve as suas forças economicas; daquelas 
depende a eficiencia de tudo o mais: ON, 45 a 47, 
50, 290, 292-293; AF. [v. Organização const-itu
cional, 54 a 57; Economia nacional, 46; Politica 
N aciona!, 147]. 

19. - Incumbe ao govemo federal o ensino 
exclusivo do nosso idioma nas escolas primarias: 
ON, 85. [v. Nacionalidade brasileira, 38]. 

ZO. - Deve ser gratuito o ensino primario, 
bem como o ensino profissional no campo: 
ON, 305. 

21. - Contra a tendencia habitual ao nosso 
espírito para isolar em abstrações e conceber em 
fórmas geometricas as questões praticas da reali
dade : FV, 19. [v. Critica do Conhecimento, 234]. 

22. - Como deve · ser encarado o problema do 
ensino profissional no campo: FV, 31 a 32. 

23. - Fóra dos labo.ratorios experimentais o 
nosso espírito não recebeu ainda a mais leve edu
cação da realidade: AE; CG. 

24. - Princípios e idéas não passam, entre 
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nós, de bandeiras de discussão e ornatos ele pole
mica: AE. 

25. - Terra onde pouco se estuda e onde os 
que estudam não são os que mais inflú~m na 
direção do pensamento, toda a nossa vida pública 
se inspira na imprensa periodica, que é a fonte 
única de informação que possuímos: AE; AF. 
[v. Politica e Governo, 37 e 38] . 

26. - [v. n." 34]. - A impressão recebida 
dos ~studos que entre nós se publicam é a de uma 
série de monologos, sem continuidade e sem apli
cação: AE; AK. 

27. - As conquistas já alcançadas pelo espí
rito humano, quanto ao aperfeiçoamento da espe
cie, são, no nosso paiz, puramente nominais: AL. 

28. - [v. ns. 5 ~ 30]. - O nosso paiz não 
possúe organização que lhe dê, sem perigos para 
a liberdade, instituições pr,ivadas de ensino: AF; 
AI; CF; CR. 

29. - Em materia de ensino temos positiva
mente r~trogradado: AF; CD. 

30. - [v. ns. 5, 14, 16 e 18]. - Deixar o 
ensino sem uma direção nacional é sujeitar o pen
samento brasileiro a ser divido entre as muitas 
corrent~s de idéas importadas do exterior, idéas 
na sua generalidade nocivas ao nosso paiz : AF; 
AI. [v. Política N aciona!, 9, 53 e 70]. 

31.- [v. n. 0 28].- O favor da instrução 
concedida pelas seitas religiosas á parte do povo 
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por elas privilegiada salienta o estado de avilta
mento geral da população: AF. 

32. - Contra o ensino exercido pelos grupos -
religiosos : AF; CD. 

33. - [v. n. 0 28]. - No nosso paiz a educa
ção estrangeira só é contrastada pela .educação 
clerical: AI. [v. Política Nacional, 67] . 

34. - [v. n.o 26]. - Não ha paiz onde a 
opinião se divida em maior número de côres, por
que não ha teoria que entre nós não tenha 
adeptos : A]. 

35. - [v. ns. 2, 10 e 13]. - Precisamos edu
car o nosso povo na arte varonil de transformar 
idéas e sentimentos em á tos: AL. [v. Critica do 
Conhecimento, 68, 132 e 155]. 

36. - A vacuidade é ainda aqui a fórma 
comum da atividade mental: AM. 

37. - Vingam entre nós facilmente todas as 
fórmulas e frazes feitas: AM; AZ. 

38. - [v. ns. 2 e 10]. - Precisamos fazer a 
educação do senso das causas e a do senso das 
idéas, aprendendo a vêr e aprendendo a pensar : 
AN; AP. [v. Política Nacional, 9, 28 e 154; 
01'ganização constitucional 148; Critica do 
Conhecimento, 91]. 

39. - Toda educação só é possível mediante a 
organização, de que é um efeito: AP; CP. [v. Po
lítica Nacional, 91; Moral, 21]. 

40. - · E' impossível conciliar a educação com 
o instantaneo: AP. 
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41. - [v. ns. 14, 16 e 38]. - A inteligencia 
doutrinaria revela-se pela capacidade de com
preender que as idéas não se realizam pela simples 
decretação das suas téses, -mas pelos instrumentos 
que, no meio estranho aos em que elas surgiram, 
tornam iguais ao deste último as condições de 
realização: BP; CM. 

42. - Se o analfabetismo é o estado mental 
de quasi toda a população, o nivel da nossa men
talidade superior deceu até á incapacidade para o 
raciocínio: BQ; CG; CP. 

43. - Precisamos fundar a hierarquia demo
cratica pela ht"erarquia das capacidades: CP. 
[v. Organ1:zação constitucional, 53; Politica N a
cional, 147; Questão social, 17]. 



CAPITU LO XXVII 

VIAÇÃO E TRANSPORTES 

1. - As estradas de ferro satisfizeram, entre 
nós, até certo ponto, a necessidades, e realizaram 
progressos; mas seria erro supôr que o desenvol
vimento da viação implica sempre incremento do 
progresso do paiz: ON, 185. [v. Evolução h-isto
·r-ica e progresso em geral, 65; Evolução historica 
e prog1·esso naâonal, 1, 16 e 18]. 

2. - [v. n.0 10]. - As estradas de ferro 
cream transportes, mas não promovem a distri
buição da riqueza. O que realmente fazem é esti 
mular a exploração extensiva: O N, 185, 188; 
FV, 30. [v. Agricultu-ra e Pecuaria, 12; Economia 
em geral, 22]. 

3. - Além disso facilitando o intercurso das 
praças comerciais para o interior, contribúem 
para a falsa troca economica, introduzindo, em 
grande escala, mercadorias de luxo, pagas com o 
desbarato elas nossas riquezas naturais: ON, 185, 
188 a 189. 

4. - Habituados a imitar, não vemos que a 
viação ferrea foi estabelecida, na Europa, afim 
de ligar densas populações já existentes, e se foi 
desenvolvendo, nos E stados Unidos, conjunta
mente com a população: ON, 187; FV, 22. 
l v. Economia nacional, lS; Evolução histor·ica e 
progresso em geral, 54]. 

5. - Além de que, nas velhas civilizações, o 



346 ALCIDES GENTIL 

progresso ma.terial desmoralizou o trabalho, e 
excitou as ambições, destruindo uma das melhores 
bases da civilização: a existencia de populações 
estaveis, vivendo na paz e no conforto dos labores 
da terra: ON, 187 a 188; BD. [v. Evolução h.is
torica e progresso nacional) 16 e 17; Econo-rrz:ia 
1taáonal) 20; Questão social) 22; Economia em 
ge·ral) 8, 16 e 22]. 

6. - Foi sobretudo o deslocamento dessas 
populações laboriosas que produziu as correntes 
imigratorias; prolongar, por conseguinte, até os 
paizes novos aquele mesmo falso progresso é des
truir a esperança que move os imigrantes e ;:~gra
var a inaclaptação deles: ON, 187 a 188. [v. Imi
gração) 14, 17 e 18; Economia nacional) 6; Erm·
gmção) 14]. 

7. - As estradas de fe rro tambem acarretam 
a decaàencia das zonas intermeclias: ON, 188. 

8. - Com a nossa viação ferrea o que .l~:: ve
rifica é que só temos, de fáto, intercambio entre 
as zonas de produção exportavel e os ernporios 
de exportação : ON, 189 a 190. 

9. - As localidades elo interior póden1 atingir 
alto gráu de prosperidade, florescimento e cultura, 
sem estradas ele ferro; condenam-se, porém, á 
ruina, qu:mclo atingidas por estradas ele fc,To, 
sem as condições fundamentais de segurança eco
nomica: ON, 190 ; FV, 22. 

10. - [v. n. 0 2]. - O comercio e a viação, 
sem educação elas populações para o trabalho ~ 
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~m desenvolvimento da produção e da circulação 
:onomica interna, prestam apoio á obra de con
uista social e de aniq.uilamento nacional, que se 
fetúa mediante a exploração crecente de novas 
egiões e de povos atrazados pelos povos mais 
.vançados na pratica dos processos e no uso dos 
nstrumentos de concorrencia: ON, 191, 248-249. 
v. Política Mundial) 79; Economia em, geral) 11 

~ 20; E ntigração) 23 ; Questão social) 41 ; P olitica· 
:nternacional brasileira) 19 ; Economia nacional, 
16 e 58). 

11. - Precisamos manter a nacionalização da 
cabotagem: FV, 37; CL. [v. Organização consti-
tucional) 206]. 



CAPITULO XXVIII 

IMIGRAÇÃO 

1. -- [v. n. o 15]. - A necessidade de braços 
estrangeiros é um dos abrigos do nosso despre
paro, em face dos problemas da nossa economia, 
que não sabemos solver: PN, XIV; ON, 63; FV, 
35 a 37, 45 a 47; AI; CL. [v. Militarismo, 18 ; 
Politica nacional, 104; População nacional, .28] . 

2. - Ninguém concebe a importação de gente 
como solução ao problema da desorganização do 
trabalho: PN, XIV, 116; ON, 59 a 60, 101 a 102, 
143, 179-180; FV, 36. [v. Economia nacio
nal, 99] . 

3. - P or não hav,er organizado o seu trabafho 
é que o nosso paiz não recebe, sem solicitação, 
imigrantes: PN, 116. 

4. - Como se Gcve encarar o problema do 
povoamento: PN, 116 a 119; ON, IX e nota, 11-
12, 59-60, 178 a 184; FV, 36; AP. [v. Economia 
nacional, 102]. 

5. - E' erro crasso admitir que a colonização 
seja meio racional de povoar regiões deshabitadas, 
descongestionando, efetivamente, outras, por 
quanto o cruzamento das correntes imigratorias 
reduz a capacidade procreadora das raças: PN, 
118-119; ON, 152, 183, 194; FV, 36; AI; BM. 
[v. População nacional, 22; Raças, 28]. 

6. - Contra a existencia de nucleos coloniais, 
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onde se perpetuam línguas e costumes alheios, e 
onde governos estrangeiros começam a exercer 
uma especie de fiscalização política: ON, 63; AP. 

7. - As migrações colonizadoras são um fáto 
da historia contemporanea, que os paizes novos 
devem aceitar; não são, porém, solução á escassez 
ele gente dos paizes novos nem ao excesso ele po
pulação dos velhos paizes: ON, 101 a 102, 179, 
181 a 182, 194; FV, 38. (v. Emigração, 1 e 22 ; 
Economt:a nacional, 19]. 

8. - Essas migrações resolvem apenas o P1' 0-

blema individ,ual do emigrante, mas levantam 
outros, em relação á vida social dos povos : ON, 
101-102, 180; FV, 36. [v. Questão social, 41; 
P olitica internacional brasileim, 19; Emgiração, 
1 e 22]. 

9. - Contra a únigmção oficial : PN, XIV; 
ON, 102, 179; FV, 36, 38; AE; AI. [v. Economia 
nacional, 105 e 110]. 

10. - Contra as facilidades concedidas á imi
g-ração de japonezes, hindús e outras raças seme
lhantemente proliferas: ON, 179; FV, 37. 

11. - Se no século passado o nosso paiz não 
recebeu fartas correntes emigratorias foi por 
causa da sua natureza tropical e em virtude de os 
europeus o ignorarem: ON, 181. 

12. - Se o nosso atrazo economico proviesse 
da escassez da · população, de que resulta a facili
dade de vida, em vez da luta pela existencia, a 
solução estaria no povoamento mais denso das 
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regwes já exploradas e nunca na exploração das 
terras ainda virgens: ON, 194. [v. Agricultura e 
Pecuan:a) 5; Economia nacional) 100] . 

13. - Precisamos IniCiar uma política de 
fixação def initiva dos trabalhadores: ON, 182 a 
183; FV, 46. 

14. - Atraír imigrantes é alterar o processo 
de formação natural do nosso povo, em equilíbrio 
com os meios físicos e com as condições sociais: 
FV, 36; AI; AP; EM. 

75. - [v. n. 0 1]. - Atraír imigrantes é um 
expediente sugc;·ido pelo descuido inteletual dos 
políticos, não para solver o problema da organi
zação do trabalho, mas para acudir á sua cris::: 
permanente, cada dia mais grave, por efeito da 
propria panacéa adotada: FV, 36, 46. 

16. - As grandes civilizações não nos expor
tam senão agentes dessa obra espuria, que é a 
civilização material: F V, 42 a 43. [v. Questão 
social) 41 e 44; Em1:gração) 17, 21 e 23; Evolução 
historica e progresso nacional) 18]. 

17. - A colonização Jamais correspondeu, 
entre nós, a necessidades do trabalho; correspon
deu sempre a necessidades da produção, ou, mais 
precisamente, a necessidades das colheitas, que dá 
o dinheiro fácil e o dinheiro pronto: FV, 46; AB. 
[v. Economia naáonal) 35]. 

18. - O que nós temos chamado colaboração 
do braço estrangáro é apenas uma fórma imora
lisima do contráto de sala·rio) com que se sacrifica 
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o trabalhador estrangeiro, alheiando-o do habito 
e da educação do trabalho : A B ; CD; CL. 
[v. Economia nacional, 99]. 

19. - Dos milhões de imigrantes que temos 
recebido, poucos se naturalizaram: AZ; CD. 

20. - A decadencia manifestada nas gerações 
dos decendentes dos nossos colonos evidencia a 
falsidade da doutrina de que o simples convívio e 
vizinhança com os colonos estrangeiros tem 
influencia educativa sobre os nacionais: ON, 80, 
156, 179-180; BM; CI. [v. Raças, 28; População 
nacional, 25; Econ01nia nacional, 26: Emigra
ção, 8]. 

21. - Nós tivemos e temos tido imigração; 
a inda não tivemos colonização: CD. [v. Economia 
nacional, 99]. 



CAPITU LO XXIX 

AGRICULTURA E PECUARIA 

1. - A nossa terra, como a de todos os paizes 
intertropicais, é avessa á exploração agrícola 
pelos processos europeus : PN, XXIII, 30, 32, 44 
nota: FV. 20, 35. [v. Politica nacional, 63[ . 

2. - A zona intertropical tem, contra a sua 
~xploração. o precako climaterico da falta de 
geleiras e de neves : PN, XXIV, 104; FV, 13, 17. 

3. - Contra as culturas secas: PN, 31. 
4. - A nossa terra está por ser estudada : 

PN. 31 -32, 41, 44 e nota; ON, XXVII, 63-64, 
244-245 ; FV, 10; AB ; AF; CC. (v. Politica na
cional, 24. e 63]. 

5. - Necessidade d~ concentrar a produção 
nacional em determinadas zonas, poupando as 
ainda não exploradas : PN, 31-32, 94, 105, 117 : 
ON, 183, 194; AI. [v. Imigração, 12; Economia 
n.acional, 19; Geografia, Geologia e Climatologia. 
3 e 11]. 

6. - [v. n.0 32]. - Necessidade de restaurar 
a capacidad~ de produção das terras depredadas : 
P N, 31, 94, 105; ON, 156, 290; FV, V, 18 a 19. 
32. [v. Economia nacional, 16, 19 e 107; Geogra
fia, Geologia e Cli1natologia, 3; Polit·ica Mundial, 
79 ; Economia em geral, 20 e 23; Politica inte1·
naáonal brasileira, 16] . 

7. - Tendo caminhado para o oceano, preci 
samos regressar ao centro: PN, 41. 
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8. - Plantamos sem~ntes importadas e aind2. 
1ão sabemos produzir sementes: PN, 41. 

9. - Importamos e cultivamos frutos alheios, 
tbandonando os frutos do nosso clima: PN, 41. 

10. - [v. n. 0 21]. - A grande propriedade 
>Óde ser útil, se obedecer a um tipo ad~quado ás 
1.ossas necessidades: PN, 44 e nota. [v. Organi
:ação constitucional, 62]. 

11. - [v. n.o 32] . - Necessidade de sustar 
t devastação das nossas matas e flor~stas : P N , 
\.XIV, 93-94, 104-103: ON, 150, 293; FV, 12, 
~ 1, 32; AF : AG; BD; BQ. [v. Geografia, Geolo
{ia e Climatologia, 2 e 3 ; Economia nacional, 58 
: 81; Economia em geral, 20] . 

12. - Contra as culturas extensivas : PN, 93-
)4, 96, 105 a 107; ON, 149-159, 185, 192; FV, 12. 
:v. V iação e Transportes, 2] . 

13. - Como se explica a insignificancia da 
wssa cultura intensiva: PN, 96. 

14. - A qu~stão do valor intrínseco do sólo é 
:m problema tão complexo - dependendo ainda 
te dados, por emquanto insuficientes, ele geologia 
· agronomia, e do estudo comparativo das utili
:ades, - que toda a pretenção de formular sobre 
-la juizos categoricos é, pelo menos, prematura: 
)N , 104. 

15. - Da nenhuma regularidade, por força do 
1osso clima, na quéda anual das folhas, origem da 
~rra v~getal: PN, 104; FV, 17. 
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16. - [v. :1. 0 38]. - O lavrador brasileiro 
..ainda não sabe cultivar a sua terra: ON, XXVII, 
XXXVI; FV, 12. [v. Politica nacional, 24 e 63]. 

17. - [v. n. o 1] . - A nossa terra é ingrata 
para o trabalho agl"icola, em virtude ela irregula
ridael.e elos seus climas e das suas estações : O N, 
XXVII; FV, 17. 

18. - Contra o velho sistema d~ emprestimos 
.á lavoura: ON, 60; FV, 31. 

19. - Sobre o problema da borracha: ON, 63, 
210; FV, 25, 32. 

20. - Seria insensato abandonar as produções 
atualmente exploradas: ON, 18t 184 a 185, 211, 
29Q I 

21. - [v. n. 0 10]. - Precisamos aproveitar 
as liquidações .e as execuções para dividir a pro
priedade, de fórma que se disperse a riqueza : 
ON, 182, 209, 211, 212; FV, 29-30; CI. [v. Orga
nização constitucional, 61; Economia em geral, 
27; Questão social, 37 e 52] . 

22. - Podemos ainda admitir um .p-rotecion-is
mo agrar-io, em beneficio da nossa produção, 
desde que procedamos com a maior cautela: ON, 
211. l v. Economia nacional, 90]. 

23. - Sobre o problema do trigo: ON, 146, 
213 a 224. [v. Economia nacional, 51 e 52]. 

24. - Se o exodo rural se manifesta entre nós 
com a fórma de uma verdadeira repugnancia ao 
trabalho do campo, isso vem de que as condições 
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economicas e sociais da vida agrícola repelem os 
habitantes: ON, 244; FV, 46 a 47; AB. 
[v. Questão social, 60; Economia em geral, 42]. 

25. - Necessidade de fazermos a policia da 
caça e da pesca: ON, 293. 

26. - Contra a passagem das terras qevolutas 
para as províncias , e como deve o governo federal 
rehavê-las: ON, 297. 

27. - Classificação economica das nossas ter
ras: FV, 11 a 12. 

28. - Situaçã.o g·eografica e valor economtco 
dos nossos campos: FV, 11-12; BD. 

29. - Situaçã:J geografica e valor economico 
das nossas f lorestas: FV, 12, 17, 21; AG; AH. 

30. - [v. n. 0 41]. - Situação geografica e 
causas economicas dos nossos desertos: FV, 12; 
AB; AP. 

31. - Das possibilidades economicas da nossa 
lavoura : FV, 12. 

32. - [v. ns . 6 e 11]. - A nossa atividade 
agrícola, desde os tempos coloniais, tem sido um 
processo de devastação da terra, sem protesto de 
ninguém: FV, 13, 22-23, 42; AI; AP; BM; CD; 
CQ. [v. Economia nacional, 7]. 

33. - As nossas terras são as que sofrem, em 
todo o mundo, a mais intensa irradiação solar: 
FV, 17 a 18; AB. 

34. - Quanto á terra, como corpo de uma 
nação e como habitat de um povo, o primeiro de 
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todos os problemas é o problema higronomico : 
FV, 17 a 19, 22; AF; AG; AR; AN. 

35. - Só a Amazonia tem uma situação pri 
vilegiada quanto ao suprimento de agua: FV. 18. 

36. - Da irrigação, em face do probl ema 
higronomico: FV, 20 a 21; AH. l v. Geoqrafia, 
Geologia e Chmatologt:a, 9]. 

37. - As nossas terras já hoje mal compen
sam os trabalhos da lavoura intensiva: FV, 22 ; 
BS. [v. Economia nacional, 2]. 

38. - [v. n. 0 16). - Não resolvemos ainda 
os dous problemas praticas ligados á alimentação 
popular: saber quais os generos proprios para o 
nosso meio, para a natureza do trabalho e para a 
vida social, e quais os processos de cultura desses 
generos: FV, 24 a 25; AA; AB. [v. Higiene, 3; 
E c O'i'b01tn:a nacional, 5 1 ] . 

39. - Necessidade imediata da extinção das 
formigas: FV, 32. 

40. - Do valor economico dos nossos cavalos : 
FV, 35; AP. [v. Economia nacional, 54]. 

41. - Do valor economico do nosso gado : 
FV, 35; BD. fv. Economia nacional, 51 e 52]. 

42. - [v. n. o 30] . - Em tres séculos de ati
vidade economica transformamos em desertos 
regiões equivalentes a grandes paizes : AB. 



CAPITULO XXX 

GEOGRAFJ A, GEOLOGIA, 
CLIMATOLOGIA. 

1. - O resecamemo das terras e do ar já se 
manifesta até nas grandes cidades, com as crises 
de falta de agua de ano para ano mais penosas : 
PN, XXIII; ON, 293; AF. 

2. - Se as montanhas, (JS rios e as florestas 
são, em toda a parte, fontes ele fertilidade, e 
conseguintemente, ele viela, nas zonas intertropi
cais assumem valor extraordinario, como unicos 
mananciais de aguas corr~ntes, de chuvas e de 
humidacle atmosf erica: PN, XXIV ; ON, 150; 
FV, 13-14, 17; AB: AG; CL. 

3. - Não tendo estudado os meios de conser
varmos tão preciosas riquezas, precisamos, dora
vante, poupar as que nos restam em estado virg~m 
e l-estabelecer as que já estão comprometidas: 
PN, XXIV. [v. A gricultura e Pecuaria} 5 e 6]. 

4. -- N ecessidade de estudarmos a nossa geo
grafia, no seu aspécto dinamico: ON, 8, 140. 
I v. Pol-itica. nacional} 23, 63, 100 e 101]. 

5. - Dada a sucessiva gradação do nosso 
clima, torrido, tropical e · temperado, possuimC's 
um terri torio dividido no ponto de vista físico, e . 
portanto, no economico, em regiões assinalada
mente distintas: ON, 9-10. 

6. - Por efeito ele sua curiosa estrutura oro-
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grafica a quasi totalidade do territorio eleva-se 
em taboleiros ; assim, desde os vales de depressão 
mais fórte até ás cumieiras das montanhas mais 
elevadas, as altitudes contribuem para multiplicar, 
no nosso sólo, caractéres diversos de clima e de 
natureza : ON, 10. 

7. - Ainda outras causas de diferenciação, 
quanto á habitabilidade e á · fertilidade: ON, 
10-11. 

8. - O nosso clima oferece condicões de vita-
• > 

lidade talvez superiores ás dos cli(11as frios : 
ON, 84. 

9. - O problema das secas parece que não 
será resolvido com a irrigação, ainda que em 
obras de vulto : ON, 151; AH; BT. [v. Agricul
tura e Pecum--ia, 36]. -

10. - A fundação de cidades nos altos e nos 
vales superiores das serras revela inteira ignoran
cia do nosso g rave problema climaterico : FV, 13-
14; CL. 

11. - As terras tropicais não comportam po
pulações densas: AH; CL. [v. Agricultura e 
Pecuaria1 5]. 

12. - Nem a ciencia, nem os cientistas estran
geiros, que nos têm visitado, dão exáta noticia do 
nosso meio físico : AH. 

13. - Não ha, para nós, propriamente, esta
ções solares; as nossas estações são obra virtual 
das chuvas, ou melhor, do ven tos que trazem e 
dos ventos que levam as chuvas: AH. 



CAPITULO XXXI 

DEFESA MILITAR 

1. - [v. n. 0 29]. - A defesa militar implica 
uma hipótese de guerra, provavelmente impossí
vel, o que torna essa defesa, por sua vez, prova
velmente desnecessaria: PN, 141; ON, 205-206. 
[v. P olitica nacional, 14 e 1 5 ; P olitica 1:ntenwcio
nal brasileira, 17] . 

2. - [v. n. o 35]. - Admitindo porém a hipó
tese da guerra, dada a continuação dos armamen
tos, confiar a nossa segurança á defesa militar é 
quasi uma ingenuidade: ON, 203. 

3. - A nossa melhor defesa é a que consiste 
em evitar os motivos, Otl, se quizerem, os pretex
tos de conflitos: ON, 203; AP; AR; AV. 

4. - Mas isso só é realizavel em uma austera 
reorganização do paiz, num regime de estreita 
legalidade: ON, 203. [v. Política nacional, 91]. 

5. - [v. n. 0 12]. - No tocante á organiza
ção militar, não precisamos mais do que melhorar 
a eficiencia das nossas forças: ON, 204-205; AP; 
AR; AV. 

6. - As classes militares são, não sómente 
grupos representativos das melhores virtudes da 
nossa índole, mas tambem: o mais genuíno nucleo 
do espírito .e do sentimento nacional no nosso 
paiz: AP. 

7. - Essas classes não podiam, entretanto, 
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fugir á regra da dissolução, num paiz que ainda 
não assentou as bases ela sua viela social: AP; 
AR: AZ. r V. E7!0lução histon:ca e P1'0gresso na
ci01~al, 19J . 

8. - [v. n." 28 ]. - Nem o exercito, nem a 
armada, se aproximam de forças permanentes de 
defesa, capazes de aç~to eficaz. Esse despreparo 
vem desde o Imperio, embora a rmada e exercito 
fôssem reconhecidos como necessidades ele primei
ra ordem : AP; AR. 

9. - O serviço militar obrigatorio, não sendo 
toda a organização ela defesa militar , visa apenas 
a função de suprir o gr-osso elo pessoal ativo; pre
supõe, clessarte, a existencia elo exe?'cito incumbi
do de prover ao comando, á administração, á dis
ciplina, á instrução, ao exercício, á mobilização : 
AP. 

10. - Ora, o nosso exercito não tem este ulti
mo elemento; de sorte que o serviço militar obri
gatorio nfto exprime uma bôa expectativa: AP. 

11. - Argumentos contra o movimento de 
Bilac a favor do serviço militar obrigato1:'io : 
AP; CN. 

12. - lv. n .0 5]. - A defesa militar pócle 
ser organizada com mais eficiencia, e sem o ser
viço miiltar obrigatorio, que acarreta despezas : 
AP. 

13. - A caserna educa soldados, para a faina 
de soldados; e, educando o soldado, não fez ainda 
senão viciar o individuo, perverter o homem da 
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família , deseducar o socius da comunidade na
cional: AP. 

14. - O quartel, não podendo crear tais qua
lidades, não chegou tambem, por isso, a fazer 
bons soldados para o nosso tempo; faz pretoria
nos: AP. 

15. - O serviço militar obrigatorio é a fórma 
menos democratica que se póde dar á organização 
das fo rças nacionais . Estabelece, com efeito, um 
estado feudal de classe, pela situação ·em que co
loca a massa elos cidadãos perante os oficiais : AP. 

16. - A oficialidade permanente acabaria 
consolidando-se em casta, com prejuízo da justiça 
distributiva das posições, - que é o principio 
basico das democracias: .1\.P. [v. Questão social, 
3SJ. 

17. - [v. ns . 1 e 29]. - E ' de vital interesse 
para o nosso paiz manter a paz com o mundo in
teiro, e, mais ainda, com os nossos vizinhos; não 
havendo, assim, a necessidade de assumir a ofen
siva, toda a nossa organização militar deve ser 
uma organização militar de defesa: AP; AR. 

18. - Ora, nas democracias a fórma preferi
ela para essa organização é a milicia civica. 
E' essa, precisamente, a fórma estrategica neces
saria da nossa organização defensiva: AP. 

19. - Com a vastidão do nosso territorio e a 
extensão da nossa costa, não ha exercito perma
nente capaz de garantir a nossa defesa contra 
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exercitas regularmente preparados para o ata
que: AP. 

20. - O tipo do exercito permanente corres
ponde á concepção das guerras antigas; e se póde
parecer favoravel á ofensiva, não é decerto o me
lhor para a defesa: AP; BF. 

21. - O tema da nossa defesa será sempre 
impedir desembarques e impedir o estabelecimen
to de ocupações: AP. 

22. - Quanto á marinha, a solução está nos. 
torpedeiros, nos submarinos e nos aeroplanos, a 
que se devem juntar dous tipos de navios muito 
pequenos e extremamente rapidos, - um para 
operar, com as minas, nos rios e nos baixios do 
litoral, - e outro para atacar embarcações d 
desembarque: AP. 

23. - Quanto ao exercito, a nossa defesa de
verá ser confiada á guarda nacional> espalhad.a 
por toda a extensão do paiz, com instrutores com
petentes, centros de comando e de abastecimento 
de munições, convenientemente distribuídos, e 
adestrada para a guerra de u harassement" > com 
linhas convergentes sobre os pontos de agressão ~ 
AP. 

24. - A penetração fluvial dá margem a 
vastas linhas de pe1'-igo> em que ha grande nú
mero de possibilidades a eliminar, de acôrdo com 
as republicas vizinhas: AP. 

25. - Não temos, e precisamos ter, um siste
ma de viação estrategica: AP. 
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26. - A nossa defesa impõe a estrategia da 
)erseguição permanente e incómoda, - com o 
iro certo, o socorro pronto, a concentração facil· 
~ o movimento rápido: AP. 

27. - Como se póde organizar, dentro do· 
)bjetivo aí exposto, o nosso exercito: AP. 

28. - [v. n. 0 8] - A atual organização do· 
1osso exercito e da nossa marinha não assegura a. 
1ossa defesa: AP; AR; AZ; CC; CR. 

29. - [v. ns. 1 e 17]. - Os fátos de após-
~uerra, juntos á nossa política de exploração co
onial do paiz e de campo aberto a manobradores. 
l~ capitais, cream, sem dúvida, a possibilidade de
~uerra: AP; A V. [v. Pol-itica internacional bra
·ilém, 5 e 21; Economia nacional, 23 e 25]. 

30. - A defesa militar não póde ser o principal,. 
1em o primeiro, nem o mais vigoroso dos meios 
le defesa, para um paiz que não está envolvido na 
:ngrenagem que arrasta as intrigas e fermenta. 
ts irritações da política mundial: AP; AZ. 
"v. Pol-ítica internacional brasileira, 5; Guerrar 
74; Política nacional, 130]. 

31. - A propaganda pacifista é um meio ne
:essario de auxiliar a nossa defesa: AP. 

32. - Em varias crises já demonstramos ca
>acidade de defesa material: AR. 

33. -- A guerra, venha deste ou daquele lado,_ 
: uma possibilidade; mas a absorção, haja ou não 
1aja guerra, é a nossa sórte fatal: A V. [v. Poli-
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tica internacional bmsileira, 15, 17, 19 e 22 ; 
Política nacional, 14, 84 e 122]. 

34. - O que nos cabe defender não é nenhum 
rotu1o ele Direito Internacional ; é a soberania 
real do paiz: A V. [v. Pohtica ÚLternacional bra
sileira, 37 J. 

35. - rv. ns. 1 e 2].. -· Procurar solução 
para o problema da organização militar sem re
solver antes o da organização nacional é uma 
inépcia e um perigo: AZ. [v. Política nacional , 
13, 14, 15, 58 e 150]. 



CAPITULO XXXII 

HIGIENE. 

I . - A quasi totalidade do nosso povo não 
oossúe ainda habitação conv~niente: PN. -76, 99-
LOO; FV, 40. 

2. - O nosso povo não conhece habitos e 
nstrumentos favoraveis á saúde: PN, 76 ; ON, 
~90, 292. 

3. - A alimentação, entre nós, é escassa, e, 
:onforme a camada social, grosseira ou impro
:)ria: PN, 76; ON, 146, 152, 213 a 214; FV, 23 
L 25; AA ; AF. [v. Economia nacional, 44; Agr·i
:ultum e Pecuaria, 38 ; Política nacional, 43]. 

4. - Ha uma c~rta atividade do espírito tera
>eutico em toda a sociedade moderna. V em daí a 
nania ele vermos a nossa nacionalidade, e sómente 
t nossa, minada pelas molestias, s~m embargo, 
:liáz, ele não serem definitivas, na ciencia, quér a 
toção de saúde, quér a de moles tia: PN, 77 a 82. 
v. Critica do Conhecimento, 97 a 104 ; População 
w.cional, 4 e 25] . 

5. - E' de inquirir se, posta ~m confronto 
om outros fátos ela vida, a molestia representa, 
ealmente, o principal fator da decadencia huma
ta: PN, 78-79. 

6. - Em nosso paiz, as grandes causas de 
raqueza física são principalmente de trez natu
ezas: economico-sociais, decorrentes da falta de 
;>tudo do clima e das condições de vida sã nos 
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nossos meios, geralmente humidos e quentes ; 
escassez e impropriedade dos al·imentos; e causas 
econonúcas, sociais e pedagogicas, r.elativas á 
prosperidade ~ educação do povo: PN, 81. 
[v. P olitica nacional, 43] . 

7. - Se fatores patologicos cooperam para a 
nossa decadencia fisica, a influencia destes fato
res é insignificante em proporção á daqueles 
anteriormente referidos. Todos os esforços da 
higiene e todas as refórmas sanitarias serão luxos 
profissionais ou simples desvios na focalização 
do fátos da realidade, mal atacando as molestias e 
nunca extinguindo as predisposições morbidas, 
emquanto o problema geral da economia nacional 
não fôr solvido: PN, 81-82. 

8. - Neste ponto não é possível dissimular o 
fáto de uma quasi renuncia da vida, na observa
ção de certos aspéctos das nossas medidas sanita
rias, tomadas, em grande parte, nas capitais, no 
interesse do estrangeiro, ou da nossa fama no 
exterior: PN, 82; ON, XXXVIII. [v. Economia 
nacional, 56 e 57]. 

9. - Vem daí o nenhum zelo do poder públíco 
pelo saneamento do interior: ON, XXXVIII. 
[v. Evolução historica e progresso nacional, 20 ; 
Economia nacional, 98]. 

10. - Os desportos são, muitas vezes, uma 
fôrma de vigor entre ociosos que cultivam a força 
sem a concomitante educação dos nervos para as 
labutas úteis: FV, 35. 
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