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PROLOGO 

O nome de Sciencias sociaes foi dado indistinctarnente a 
um certo numero de sciencias concretas e especiaes formadas 
sobre o esame de phenomenos particulares que se passam nas 
sociedades humanas; algumas d'essas sciencias, como o Di- 
reito, organisadas sein a disciplina do espirito de conjuncto, 
tornaram-se verdadeiramente estereis, sendo exploradas por 
uma classe que faz consiqtir o s:iber n'uina pericia de pratica 
material, como os advogados; outras sciencias, como a Eco- 
izomia politica e a LT40t-al, e r x n  organisndas sob o criterio de 
uma exagerada gei-ieralidnde, pretcndeildo tornal-as centro de 
coordenacáo da con~plexissimn phenomenologiti dos agregados 
humanos, e por isso n Economia dcsb,rratou se poi- longo tempo 
na discussáo metaphysicli da creaqso de valor, e a Moral no 
problkrna da sancqiío da consciencia. Alguns dos principaes 
phenomenos sociaes, como :i KeligiZo, a Lirtguqe?zt, a Arte, 
eram estudados de iim modo ttio alheio a toda a subordi- 
nacáo philosophica, que os profundos especialistas da nly- 
thographia, da philologia, da esthetica, creando as bases da 
invcstigacáo comparativa e da f liac5o historica, nem suspei- 
taram que estavam contribuindo para a organisacáo de uma 
sciencia geral constituida por todos esses resultados positivos. 
A Historia era considerada uma crudiciío academica, estudada 
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por pulverulentos antiquarios, que occupavam a critica em re- 
stabelecer series dynasticas ou a reivindicar glorias militares i 
s6 muito tarde e que a Historia, como sciencia, achou o seu 
destino philosophico, sendo por isso empregada como o meio 
de estabelecer a continuidade social na humanidade, sem o 
que náo é possivel conhecer as condiqóes naturaes e as fbr- 
mas do progresso. Porém com a Politicn davam-se inconve- 
nientes ainda maiores; assim como as theologias se insurgi- 
ram por muito tempo contra os-que sem serem padres se 
dedicavam á explora<áo dos mythos e da hierologia, os ho- 
meus praticos e pri~rilegixios que geriam a governacáo, con- 
sideravam a Politica um segredo de estado, e as especula- 
qOes sobre esta ordem de phenomcnos um verdadeiro perigo 
social, que convinha abafar por todos os modos, distrahindo 
a attencáo dos povos da observaqáo dos ~egocios puljlicos por 
meio de festas cesaristas (Punem et cip-cetdses) e sepultando nas 
B~istilhas aquelles que fóra da participaçjo do poder- ousavam 
discutir as manifestaqóes da auctoridade. Sob esta pressão, 
a Politica foi abandonada á pratica ministerial, e significando 
apenas a somma dos motivos da acc5o governativa, compre- 
hendeu na sua noqáo vulgar todos os crimes do poder pes- 
soal, todas as violencias de um empirismo que atropella a evo- 
lu550 social em nome da Ordem. 

A falta de uma sciencia geral formada pela contribuicáo 
de todas as sciencias concretas da phenomenologia social, é 
que n.50 permittia attiiigir-se o espirito de conjuncto, esse alto 
grAo philosophico de positividade, que, procurando o encadea- 
mento e mutua dependencia dos factos pela theoria, é o cor- 

* 
rcctivo fecundo da estreiteza das especialidades. N'este estado 
de elaboracáo scientifica, a Politica havia de pretender repre- 
sentar por si so a sciencia geral dos agregados humanos, ob- 
decendo ainda ;i illusáo de que as sociedades subsistem pela 
acqáo dos governos, florescem ou definham segundo a sua in- 
fluencia. 
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O s  estudos de Anthropologia e de Psychologia, de Ethno- 
graphia e de Statistica, relacionando os phenomenos sociaes 
com a dependencia anterior de leis organicas e mesologicas, 
vieram iniciar o criterio da positividade na comprehensáo dos 
phenomenos sociologicos, demonstrando que esses phenome- 
nos estáo na sua quasi totalidade independentes da vontade 
e da acqáo individual; a historia comparada, isto é, o estudo 
das instituicóes sociaes transformando-se de civilisa~ão para 
civilisacao, como a familia, a propriedade, a linguagem, a air- 
te, a moral, diminue a irnportancia que se ligava ás altas ih- 
dividualidades, aos instituidorcs, aos grandes eponymos dbs 
nacBes, como personificaqóes mythicas das forças immanentes 
nas sociedades. E assim corno um pedagogo boçal em vez de 
facilitar as condicóes do deser~r.ol\-iinento intellectual da crian- 
$a, lhe incute conhecimentos pela auctoridade e pela intimi- 
daqáo bruta, extinguindo-lhe a espontaneidade natural, tambem 
os politicos empiricos, na sua falsa ideia da a ~ ã o  individyal 
sobre o agregado social, não têm feito mais do que abusar da 
forca, malbaratar as energias nacionaes, e embaracar estupi- 
damente ;1 marcha da húmanidade. Basta cotejar os extraor- 
ciin:ir.ios progressos intellectuaes e economicos dos povos com 
os absurdos da sua organisaqáo politica, como a organisac'fo 
scientifica da instrucqáo publica e a religiáo de estado coexis- 
tindo na mesma administracáo centralista, ou como o largo 
desenvolvimento da actividade industrial embar4cado pelos re- 
crutamentos e pela esterilidade e parasitismò dog grandes exer- 
c i t o ~ ,  cooperando para a mesma ordem ; emfiqj por este si&- 
ples cotejo se observa a irracionalidade da politica empiricg, 
que produz na collectividade ruinas mais profundas, do que 
os curandeiros na saude individual. 

qm dos grcios mais espwitaneos da positivi+de: 6 o do 
cc~nhecimento da invariabilidade das leis naturaes; s 8  muito 
tarde os phenomenos sociaes chegaram a esta condiqáo para se 
converterem em sciencia; só muito tarde se eliminaram os arbi- 
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tbios da auctoridade, que pareciam co~i~plicar o problema tor- 
nando irnpoisivel a previsáo sociologica. Coube ao seculo XIX 
a missão de completar o quadro das sciencias cosmologicas 
e biologicas com o novo grupo das sciencias sociologicas, e 
estabelecendo-se a mutua dependencia entre ellas, relaciona- 
lam-se pelas deducqóes das leis geraes, constituindo-se um co- 
~ihecimento novo, esse espirito de conjuncto que as discipli- 
na,-a Philosophia positiva, esbocada pelo genio de Augusto 
Comte. A creacáo da Sociologia só foi possivel depois dos 
progressos fundamentaes da Biologia no principio d7este seculo, 
e depois da especialisacáo dc um grande iiumero de sciencias 
concretas formadas pela investigacáo de dados phenomenos 
sociaes. $ 

Diante d'esta co~icepcáo geral, a Politica torna-se uma 
sciencia de applicaqáo, coino a tigriinens~ira em relacáo á Ma- 
thematica, a pilotagem cni rclacno Ií Astronomia, a inetalur- 
gia com relacão á Chimica, ou :i iiiedicina com relac,ão Ií Uio- 
logia. Esta relatividade essencial e siibordiiiaciío ao espirito de 
con juncto eis o pritneiro caracter de positividade em Politica; po- 
rem, como sciencia de applicacão, a Politica tornar-se-ha demais 
em mais positiva, quando, destinada a ser um meio de coorde- 
nação de forcas sociacs, realisai- a conforinacGo dos actos com 
oS prinzipios. É assim que n l'olitica, coinprovnndo as daduc- 
qões da Sociologia, se fecundará pela pratica de novos princi- 
pios abstractos descobertos por esta, da iiiesma fórma que as 
Artes technologicas, comprovando leis gcraes da physica e da 
chimica, alargam o seu cainpo dc producc50 iililiistrial. O que 
vernos com a Agronomia, eni relacáo ás praticas tradicionaes 
da rotina agricola, dá-se com a Politica positi1.n. que  tende a 
eliminar o empirismo perturbador das castas privilegiadas ou 
dynastias, e do favoritisino ministerial, estabelecciido a coor- 
denacão dos fiictoi-es sociaes no conhecimento scientifico d7es- 
ses factores. As grandes crises alimenticias, como as fomes 
pjeriodicas da Edade media, acabaram pelos recursos da Agro- 
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nomia; assim acabarão as crises sociaes, como as guei.ras in- 
ternacionaes, as hostilidades de bandeira, as repressões pre- 
ventivas, a imposicáo de instituicóes caducas e abusivas, as 
revoltas de classes, quando as energias sociaes forem coorde- 
nades pela competencia scicntifica, que na accáo governativa 
se exprime pela nocáo positiva da Politica. Esta renovacáo do 
criterio philosophico é uma seguianca social. 

A difficuldade de organisar no seu conjuncto a sciencia ab- 
stracta da Sociologia, einbaraca de alguina f0rina a constitui- 
qáo positiva da Politica, isto é, c01170 sciencia concreta ou de 
applicacáo. No estado actual d'csta ordem de estudos, no- 

4 tam-se dois processos na organisacáo da Sociologia, canforme 
os meios inethodologicos empregados pelos pensadores. Uns 
procuram o estabelecimento de leis geraes, accumulando i??- 
duc~óes sobre uma grande copia dc factos tomados das nar- 
rativas dos viajantes, dos usos e costumes dos diversos povos, 
com ,arados corn os de outras épocas historicas, cooi-den:ii-i- 
do- ef; . em uma successáo evolutiva como quem procura de- 
terminar as origens organicas das Sociedades. Outros visam 
a tirar dciluyóes'da marcha geral das grandes racas progres- 
sivas e das mais altas civilisacóes, para J'alii chegarem ás 
previsóes sciei~tificas sobre as tendencias das sociedades, e o 
meio de as coadjuvar de um modo pratico no mais í.icil ad- 
vento de um estado normal. Ao priineiro, cli;irna~:~-llic escola 
e2hnogr-qAica, ao segundo a escola positiva. Spenccr, 1,etour- 
neau, e os ethnologos allemáes, como Vraitz e ~ u n d t ,  con- 
sider'im a Sociologia como uma cthnogenia, e cn~brenham-se 
na complicacáo descriptiva dos factos concretos remontando 
do passado, ou cornecando as suas especulacões desde as 
sociedades selvagens e rudimentares. O methodo é errado, 
porque a condicão philosophica da Sociologia consiste nas 
c( ll~sideracóes do conjuncto e não de detalhe, e em estabelecer 
previsócs, as quaes só são possivcis observando do modo mais 
geral o percurso das mais elevadas e completas civilisa~ões~ h/ 
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Poucos philosophos comprehendem o caracter peculiar do. 
criterio dcductivo em Sociologia. Quando Vico, no seculo 
passado, especulou sobre o ctcoineqo da Humanidade ou da 
Civilisaqáo entre as Naqões)) accumulou todos os factos indu- 
ctbos conhecidos pela erudiqáo do seu tempo ((reduzindo es- 
tas opiniões dispersas ao estado de Sciencian. Como no seu 
tempo náo era possivcl a concepcáo de uma Sociologia, elle 
chamou á sciencia que já presentia, e á falta de melhor' ti- . 
tulo, SCIENCI.\ NOVA puro ser~lii- ao conhecimento da natureqa 
das Nac6c.s. O material de erudiqáo augmentou no nosso se- 
culo com a Ethnologin, com a Prehistoria, com a Mythogra- 
'phia, com a Demopsychologia, coin a Symbolica, coin a Na- 
cionalitteratura, mas o espirito pliilosopliico não foi alcanqado 
pelos criticos que ainda se deb:itein para darem uma desi- 
gnaqáo geral a esta somma de factos concretos. Os iilglqzes 
chamam-lhe Follc-lore, e Spenccr, Sociologia; a mesma Con- 
f u s a ~  dá-se na Allemnnha. 

Uma tal sciencia é descrtptiva, e por isso e subalterna e 
náo substitue a sciencia geral e abstracta dos agregados hu- 
manos, a qual conduz ao estabelecimento de p?-euisócs, cujo 
destino é a applicaqáo pratica por via da Politica. C:onvém 
distinguir os dois processos methodologicos: na Sociologia de- 
srriptiva, coordena por meio de i~ziluc~6cs em um agrupamento 
mais ou menos artificial todas ris manifestaqóes dos agregados 
humanos; ou deriva por um trabalho dedrlctiz~o sobre os ele- 
mentos organicos e primordiaes da sociedade, e da reconstru- 
cçáo historica da evolucáo dos diversos estados e typos so- 
oiaes, quaes as fórmas normaes que tendem a prevalecer na 
&istencia social. Exemplifiquenios os dois processos. Equi- 
parando as manifestaqões dos iiçregados humanos a movi- 
mentos de um corpo no espaco, podem esses actos ser de- 
scriptos segundo os detalhes de u111 apparelho locomotor; assim 
uma Sociologia concreta póde dividir-se em duas partes ca- 
pitaes : AGENTES DIRECTOS do movimento e AGENTES REFLEXOS. 



O s  AGEN.I.ES DIRECTOS são Excitantes, comprehendendo as Ne- 
cessidades, Instinctos, I'aixóes, Sentimentos e Opiniões; e 
Actuantes, comprehendendo con-io Immediatos, a Familia, a 
Tribu, a Nacáo e a Associaçáo, c coino Automaticos, os 
Costumes, a Linguagem c ;i Religiáo. O s  AGENTES IIEFLEXOS, 

manifestam-se em condiçóes diversas : I ." ii-nrz.s~lziiti~zdo n 
acpáo, taes como o Comniercio, os Coiitractos, ti lxscripta, 
a Justiqa; 2." Obedecc~zdu ou 1-esistiíldo, taes como a Tradi- 
cáo, a Imita~áo,  o Culto, o Estado, a Moral; 3." Diz-igirzdo 
a accáo, como o Governo, a Policia, a i\ciministracáo; 4." 
Azcg~~ze~~tnizdo a accáo, con-io O I+:nsino, ris Viagens, Alliai-iças e 
Federacóes; 5." Multlplicnndo os nzot~i~nc)il/os, conio as In- 
venqóes, as Sciencias, a Industi-ia e a Arte; t i . O  Sustcrr/atzdo 
a corzrzexcío' das partes I-enzotas, coino a Constituiçiio, a Poli- 
tica e o sentimento nacional; 7." Facilitartdo os nzoi~in~eritos 
tzn sua coexiptencia e indepeizdencia, como a Liberdade e a 

Civilisacáo. 
Bem conhecemos quanto este processo f artiíicial, e que 

as analogias podem buscar-se oti na hlechniii~u racional, conio 
sugeriu Soehie Germain, ou nas i~~ncçóes  organicas, como faz 
Spencer; feitjas as descripcóes dos phenomenos sociaes sob 
uma disposit$Ío qualquer, o que se conclue? Nada, porque 
esse material accuinulado náo conduz tis deducqóes finaeis. 

* Em uma sciencia geral e abstracta deve predoniinar n syn- 
these sobre a analyse e as iioçóes explicitas sopre a accuinu- 
laçáo dos factos implicitob. É por isso que a Sociologia, como 
sciencia fundamental, deve tomar o phenomeno social nas 
suas mais elevadas maiiifestaqóes, taes como as (:ivilisacóes 
Aricas, e d'estas especialisando as Civilisasóes europCas corno 
o unico cainpo possivel de pr-evisóes, e derivando iis suas dedu- 
ccCjes da marcha da (:ivilisacáo occidental. x 

Como exemplo da applicacáo do methodo dcductivo, apre- 
sentamos o seguinte encadeamento dos elementos constitutivos 
da ,sociedade : i .O typo : Reunião de Familias ligadas pelo paren- 
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testo ou pela adctoridade paternal, dando logar li 7i.ibu genea- 
lqgica, ri Aristocracia militar ou de nascimento, a unia Realeqa 
hereditaria ou electiva, a um Senado ou Conselho dos anti- 
@s ou Pares, e'a um Culto domestico. 2'' typo : Reunião de Fa- 
rhilias ligadas pela dependcncia e garantia do mesmo solo, 
formando a 11-ibzt local, vivendo pelo traballzo agvicola e irt- 

h s t r i a l ,  dando logar á estabilidade civil, ao rstat-uto territo- 
ria1 ou o M~~lzictpalistno, com uma Propri~dade cornmzfr?z e 
Culto publico. 3." Pelo encontro e fiisão d'estes dois typos 
sociaes estabelecem-se as seguintes relacóes : ai 'Troca de 
productos entre as classes agricolas ou sedentarias com a 
tribu fa~nilista, pelo Commercio; b) Lucra entre os dois ele- 
mentos, ora prevalecendo a base genealogica com a Realeza, 
ora o elcinento local ou burguez com a Bc~iiioc?-acin, com a 

' Rcpnblica e PI-olrtariado. ~ 1 . ~ ' '  Dentro de cada um d'estes ele- 
mentos se produzem ainda differencincócs profundas: a) Na 
tribu genealogica prepondera a classe cliie tem o privilegib do 
Culto, ou o Sa~.erdocio como casta, conlùi~dindo o poder es- 
piritual com o femporul na 2Yzeocrnciil; bi ou por circumstan- 
cias historicas doinina a classe guerreira, a' Ar-i<stocracia; c; 
n7esta, se ella se irnpóc A Rcal~*;a pela subordinacáo hierar- 
chica das 'pessoas, constitue o poder senhorial ou o Feztda- 
lissnzo; d:i se 3 Realeza se apoin 110 eleiiieiito local, tornando 
exclusi\ra a soberania, estabelece sc :i iZlot/nrchiil, n;ts fórnxts 
imperial, rl_i*1zastica, nbsollrtn ou co~wtitrr~.ioul, scgiindb as  
relaqócs de dependencia entre o s  eleri~entos aristocratico o11 
dernocratico. 5." N'esta desintegracáo social dá-se o phenorneno 
da eliminacáo gradual do typo gencalogico, e da preponde- 
rancia crescente do typo local : a) priineirainente pela fatali- 
&de biologica da decadencia c extinisáo ci~is Aristocracias; 
b) depois os Reis ou Imperadores, que concentravam na sua 
pessoa todos os poderes, v50 1ent:in.iente abdicando:-o poder 
militar em Generaes, organisando-se a forca publica de inili- 
cia e policia;- a vontade ou arbitrio despotico, eni uma Legis- 



lag& escripta, que regula a5 relaqóes sociaes nos seus mutuos 
intdresses;--a intervenqáo da auctoridade em um tribunal de 
Justi~a,  vigiando pela observancia das regras ou obrigacóes 
conptituidas;-o Gover-no, ou exercicio do poder executivo é 
entregue aos mais competentes, ou a um conselho de L14i~zis- 
tisos. ate que o Rei fica essa ficcáo parlanicntarista que -- reind e 
náo go1crn:i. ti.') 'I'erminada a abdicação da Realeza, embora 
conscr~ada iiiiida pelo sophisma de um accordo e ponderação 
entre o elemento aristocratico e o democratico (Constituicões 
monarchico-representativas), chega se á concepcáo racional 
de uni centro coordenador de todas as energi:is sociaes, como 
syntllese dos interesses geraes, (Estado) que por meio da egual- 
dade perante a I,ci opera a identificaçáo dos antigos elemen- 
tos pessoaes e locacs ein urna mesma unidade, (iVapío) que se 
fortifica ligando entre si os cantóes ou provincias por um pacto 
toluntario e bilateral de Fedel-a@. P 

Só depois d'este encadeamento deductivo dos factos so- 
ciaes é que é possivel estabelecer previsões, que dirijam as 
applicacóes praticas da Politica. 

Para que a Sociologia chegue a abranger o pleno conheci- 
mento do facto social e de todos os seus elementos, depende 
da coritribuicáo de muitas sciencias concretas, umas estudadas 
sem espirito de conjuncto, outras reduzidas a applicacóes ma- 
teriaes, outras mal esboqadas ainda, como a demogl-aphia e 
a demopsycl~ologiii; no estado porém em que se acha a So- 
ciologia, as noqões geraes em que ella se funda ji podem exer- 
cer uiila activa influencia no rapido desenvolvimento d'essas 
sciencias concretas, como vêmos pcla transformacão operada 
pela escola historica na concepciio scientifica do Direito, ou 
pelo criterio da filiacáo e anrilysc comparativa no conheci- 
mento das Religiões. D'aqui reault,~ uma accáo reflexa que tor- 
nará cada vez mais proximo o momento em que a Sociologiri. 
ficara completa, deductiva nos seus processos, e uma verda- 
deira physica social, como primeiramente lhe chamou Augusto 
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Comte. A Politica, como sciencia concreta e de applicacáo, 
tdrna-se para a Sociologia um meio experimental de verifica- 
çaio, da mesma fórma que a pratica medica e tambem um 
meio de comprovaqáo das leis biologicas; n'este intuito e jci 
pdssivel a existencia de uma Politica positiva, porque se 
reconhecem leis sociaes de uma invariabilidade similhante á das 
leis cosmicas, cuja energia convem aproveitar, e mesmo ten- 
dencias, que importa facilitar coadjuvando-as par'i que se tor- 
ndm effectivas. A Politicn positiva é a sciencia que coordena 
entre si os movimentos sociaes segundo o caminho da menor 
resistencia; a Politica empiricn, desconhecendo a invariabili- 
dade das leis sociaes, atropella essas energias pela violencia 
bruta, complicando a existencia da sociedade, e submetten- 
do-se por fim a ordem das cousas. O velho aphorismo Fata 
viam i~zveni~mt, exprime esta resistencia da condicáo natural 
ao arbitrio de vontades irracionaes do\ que governam; os 
progressos humanos têm até hoje sido realisados exclusiva- 
mente pela n~olucão, isto é, pelas forcas latentes de uma coor- 
denacáo espontanea, que são por si a tnanifestacáo secunda- 
ria da immutabilidade das leis qiic r-cgem os phenomenos 
sociol~gicos. 

Emquanto se desconheceu a relacáo de dependencia dos 
phenomenos sociaes para com outros anteriores de ordem 
biologica e cosmologica, não era possivel constituir em scien- 
cia essa coinplexissima variedade de factos que sáo os modos 
de existencia das sociedades humanas, e que se tornaram o 
objecto de outras tantas sciencias descriptivas, Estabelece- 
ram-se primeirailiente as relacóes de dependencia entre ma- 
teria bruta e a materia organica, destruindo-se a supposta 
solucáo de continuidade entre o mundo physico e o inundo 
moral; depois a subordinacáo da vontade pessoal ás leis in- 
variaveis da natureza, longe de quebrar o nosso individua- 
lismo fortalece-nos pela necessidade de um conhecimento se- 
guro d'essas fatalidades coshicas. Taes foram os progressos 
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que conduziram á primeira systematisacáo da nova sciencia 
da Soiciologia. As especulacóes sobre os phenomenos sociaes, 
segundo as velhas noqóes theologicas e inetaphysicas, não 
tinham uma base objectiva, e por isso prevalecia a imagina- 
qáo sobre a observaqáo, fabricando-se systemas sociaes ou 
utopias, a cuja cathegoria pertencem a obra de Platlto, de 
Rousseau, de Fourier. Outros espccularain sobre a accumu-i 
lacáo de elementos objectivos, mas sem um ponto de vista 
de conjuncto, porque ainda não existia estabelecido o campo 
da observacáo social pela noqáo de uma continuidade histo- 
rica; tal é a obra de Aristoteles, de Macchiavelli, e em geral 
dos particularistas quer do campo juridico, como Vico e 
Montesquieu, Savigny e (:arlos Comte, quer do campo mo- 
ral como d7Holbach na sua Ethocracia, quer do campo eco- 
nomico como Adam Smith e Dunoyer. A renovacáo da His+ 
toria no seculo xix facilitou as condicóes para a formacáo dai 
Sociologia, porque pela liistoria é que se determina a solida- 
riedade objectiva da especie, e se adquire a noqáo da con- 
tinuidade subjectiva expressa vulgarmente e philosophica- 
mente n'essa palavra Humanidade. A Sociologia, co~ilo scien- 
cia geral vem corrigir essa erudic5o fragmentaria e sem des- 
tino com que sáo estudadas as sciencias sociaes concretas do, 
Direito, Moral, Litteratura, Arte, Ccographia, Archeolagia, 
Chronologia, Estatistica, Economia yolitica, Ethnologia, Phi- 
lologia c tantos outros capitulos importantes esterilisados em 
uma especialidade mesquinha. 

Quem diz sciencia, diz previsáo; só adquire valor e im- 
portancia aquelle phenomeno natural ou moral que pela sua 
immutabilidade é capaz de ser previsto. A Sociologia condu- 
zindo-nos As previsões sociaes, liade realisar a ordem d'estes 
phenqmenos manifestando-se em condiqóes fóra do arbitrio 

pc oal. E como a toda a previsão succede i irqa applicaqáo, 
e a cad~i theoria uma pratica, a essa sciencia geral seguir-se-ha 
uma arte correlativa, ou a Politica positiva. Existe uma 
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Sociologia, porque já hoje se poder50 apontar grupos de pre- 
visócs nas fórmas da actividade, da affectividade e da intelle- 
ctualidade sociaes e no consensus substituindo a Theocracia 
pela Sociocracia. /~lar~ar a úrea d7essas previsões, compro- 
val-as e acceleral-as pela iilterienqáo politica ou governativa 
e pela disciplina pedagogica, eis o destino d'esta sciencia, quc 
vem completar a synthese objectiva sobre os dados do mundo 
exterior, e reorganisar a synthcse subjectiva pela dependcncia 
da obscrvaqáo. 
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SOCIOLOGIA 

PRELIMINARES 

OPPORTUNIDADE DA PHI1,OSOPHIA POSITIVA 

NA SYSTEMATISACÁO DA SOCIOLOGIA 

A conscicncia humana tantos sesulos illudid~ com as e>;- 
plicacóes tradicioiiaes do supernaturalismo e com AS theorias 
gratuitas da metaphysica, e o destino das sociedades tantas 
vezes desviado do seu curso progressivo pela influencia d'estas 
falsas n ~ ó e s ,  váo caminhando para um estado novo que se 
póde já c:iracterisar,-em quanto ás concepcóes iridi.iriduacs 
pelo estabelecimento da unanimidade proveniente da verifica- 
c50 scientifica, e em quanto a finalidade social pela descoberta 
do accmdo entre a ordem e o progresso achado por meio da 
comprchcnsáo da historia e das condiqões de evoluqáo. Nos 
ii ':viduos, por mais atrazados, revela-se este estado pela 
deasi-enga, e nas sociedades as mais decahidas aacusa-se pela 
kdifl'rl-eíva politica diante de um conservantismo inintelli- 
genq e de uma aspiracáo revolucianaria indefinida. 

1 1  
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Esta reciprocidade entre a crise dos espiritos e a da socie- 
dade foi comprehendida elo enio de Comte, pretendendo 
achar-lhe a intima discipfna. flerbart,  o fundador da Psy- 
cho!ogia experimental, sustentava que esta sciencia seria sem- 
pre incompleta em quanto estudasse o individuo separado da 
sociedade; pelo seu lado Stu~irt  Mil1 insistia em que não era 
possivel organisar uma perfeita Sociologia sem partir dos da- 
dos da Psychologia. A somnia das descobertas scientificas, 
que foram ele\cliido o criterio individual, accumu1ad;is desde 
o seculo xvr ate hoje, che ou a influir nas formas da rnentli- 
lidadc moderna, produzin % o esse estado de criticismo espon- 
taneo a que Littre chama positi~~idade; a série das leis ilatii- 
raes achadas e demonstradas era tal, que Augusto Con~te  
pbde assentar a sua coordenacáo dogmatica, deduzindo uni 
systema de noqões unanimcs :1 partir dos phenomenos cos- 
mologicos para o homem e para as sociedades. Esse enorme 
processo philosophico 6 ao que se chama na expressáo vul- 
gar o Positivismo. De i 8 2 2  I 842, Augusto Comte realisou 
o seu trabalho no Qa-so de Plzilosophia positi~~a. 

Por outro lado, as revolucões da Europa, provocadas pelos 
conflictos da razáo contra o sentimento nas luctas religiox'is, 
e pela antinomia entre a auctoridade e a liberdade, no rcgimcn 
politico, perturbaqões conhecidas pelo facto da dissolucão do 
regimen catholico-feudal de que a crise franceza de 1789 foi 
a ultinia c\prcssáo, todos estes factos revelaram a Comte a 
necessidade dc achar um principio de ordem, que não fosse 
a estabilidade, e iiina forma de progresso que não fosse a 
agitacáo anarchica. 'Tal foi o pensamento da Sociologia, dcs- 
envplvida no Systeilza de l'oliticn positiz~n. i 85 I a i 834) 

E esta a doutrina que maior apoio ofkrece lis iiltelligcncias 
erturbadas pelo influxo de tradiqóes e instituiqóes que ainda 

tct .un contra a ac(áo das causas que as eliminam; no meio 
L135 brilhantes hypotheses deduzidas prematuramente da Ethe- 
rodynamica e dos factos embryogenicos, é a que dá mais se- 
Furanqa ao criterio pela verificaqáo, e a que mais tolerancia 
incute nos espiritos ou allucinados pela aspiracão revolucio- 
naria ou desalentados pelos retrocessos in~previstos. No meio 
da incoherencja doutrinaria das escholas e theorias, e sobre 
tudo nas applicacões immediatas de methodo e criterio é que 
se conhece o valor da Philosophia positiva. 

Apresentando n'este escripto as bases fundamentaes da 
Philosophia positiva, contradictadas por Huxley, comproval-as- 
hemos pelas grandes descobertas scientificas realisadas desde 
I 842 pelos continuadores de Meyer; mas o nosso fim especial 



consjiste na applicaqáo d'esses principias :i exposiqáo de urha 
Soci~logia, a roveitando o facto altamente significativo da @e 
neralisaqáo c k  criterio historico que tanto distingue o nosso 
seculo. Infelizmente nas escholas officiaes a Philosophia é uma 
série de definiqões, mais ou menos palavrosas, que se entre- 
gam á memoria até ao dia do exame, conservando-se ahi as 
velhas cathegorias do ontologismo, uma psychologia de facul- 
dadas, uma ideolo ia de innatismo, uma logica de fórmulas 
dialecticas e uma t i eodicêa de revelaqáo. Os sdbios especia- 
listas julgam tambem a philosophia uma inutilidade, ou por 
que desvairam no seu campo de exploracáo, ou por que che- 
garam á gloria sem ella. 

Mas todo o homem tem um certo numero de sugestões ou 
problemas no seu espirito, ue muitas vezes náo sabe pro Ôr ,  
gostando por isso de ouvir ? allar d'elles com franqueza. 'faes 
sáo o Porque? e o Para que? das coisas. Por esta necessidade 
natural se acceitaram as theologias com todo o seu cortejo de 
causalidades e as metaphysicas com todas as suas phan'tasticas 
finalidades, e ambas, pelo predominio exclusivo das nocões 
subjectivas, fazendo das instituiqóes monstruosidades estupen- 
das. Que vivissimo interesse não despertará a doutrina que 
responde de novo a estes problemas, demarcando e eliminando 
o que é incogniscivel, e indicando o Como? isto é o processo 
seguro para penetrarmos o desconhecido? 

Se os individuos podem chegar a esta nova situaqáo da con- 
sciencia pela educaqáo intellectual de uma Philosophia que é 
-a synthese das noqões objectivas, as sociedades dependem na 
sua emancipacão moral da intervenqáo dos espiritos dirigen- 
tes, sobretudo quando estes e,xercem a acqáo politica conforme 
os princi ios da Sociologia. E para a constituiqáo d'esta scien- 
cia que f evem tender todos os esforqos. 

O modo de manifestaqáo dos phenomenos do mundo phy- 
sico explica-nos o apparecimento de certos estados da con- 
sci m ia  humana; assim como não existem revolugóes na natu- 
reza e tudo se desenvolve por uma evolucáo lenta e inapreciavel, 
assim na historia os grandes successos só se tornam extraor- 
dinarios por terem sido apreciados fóra da dependencia das 
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causas incegsantes que provocaram uma dada manifestacáo 
deifinitiva. Quem póde dizer que vê germinar a semente, ou 
quem poderá observar o crescimento da planta, de sorte que 
n 6 ~  interrompa a successáo das transforniacóes que se deram 
nlesse organismo até se mostrar completo? E comtudo a planta 
apparece-nos formada, virente, com o seu porte altivo e con- 
tinuando a cspecie. Na ordem historica a impossibilidade de 
acampanhar a evolucão e ainda muito mais difficil; tomemos 
para exemplo o facto da Revolucão frdnceza. Desde que 
Luiz xiv s nthetisou o seu s steina politico na masirna cesarista Y -O esta& a sou eu. a estabihade das instituicóes politicas fiaou 
dependente da longa existencia d'este monarcha; mas a vida 
social tem orgãos que estáo fóra da accáo ainda das mais po- 
derosas individualidades, e a \.idii nacional franceza progrediu 
em quanto á cultura litterdria, a actividade philosophica, B in- 
dwtria, pela adhesáo aos grandes successos humanos, raes 
como a emancipaczo da Americn; tudo progrediu menos a 
f ó m a  olitica, submettida a essa obcecada nlaximu ceshrea 
desde L uiz xiv até Luiz xvi. Neni os monarclias, nem, as  
s w s  ministros, nem os grandes titulares e funccionarios pre- 
viram que durante estes longos reinados pessoties sc dera uma 
gçande crise na çonsciencia franceza; succedeu portanto um 

enomenonatural, que todos julgaram extr:iordin~irio e assom- 
roso. Esse progresso evolutivo passado nas cousas extra_po- E" 

litieas e nas consciencias ultrapassou os progressos pretendi- 
dos do estado, e como as ondas que assaltam de todos os la- 
dos o baisel, a obra da Revolucáo franceza fez-se é verdade, 
inconscientemente pelos individuos, c logicamente na historia. 
E por isso que era um facto natural e evolutivo, náo pôde re- 
troceder, apezar da colligacáo do direito divino europeu que 
contava d'essa hora ein diante o seu paroxismo. 

Estes dois exemplos da marcha inapreciavel da evolu$io, e 
o apparecimento das crises imprevistas, apezar de fataes, cha- 
madas perturbacóes eArevolucóes, estas duas oi dcns ile f,ictos 
explicam-nos o porque do estado da consciencia iiit>il~riici, .que 
se manifesta em contradiccáo com a maior parte cl,is iilstltu1- 
cóes sociaes. A este estado apparentemente extraordiiiario da 
consciencia moderna, que vamos descrcter, 6 ao que se chama 
a, crise dos espiritos, crise de contradiccões que roduzein a 
wdrchia nos sentimentos religiosos, nos deveres 1 a moral, na 
dignidade politica, no interesse industrial, nas concepcóes scien- 
tificas, nas produccóes artisticas. e até nas syntheses phibso- 
phicas. Descrever este estado, precisar a parte onde se dá o 
conflicto entre a consciencia e as instituicóes, e provar como 
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evolutivamente se chegou a este estado anarchico, será o meio 
indirecto de demonstrarmos a necessidade de estabelecermos 
a unanimidade nos sentimentos, nos deveres, na auctoridade, 
no interesse, fia especulaciio scientifica, na inspiracáo artisti- 
ca, unicamente por meio de uma philosophia que faca a syn- 
these das novas concepcóes hum;irius que de longe vieram 
produzindo este estado de dissidencia. 

De longe, di~emos, porque desde o seculo xvir que esteí 
criada a Physica e que a Astronomia entrou no seu periodo 
deductivo; desde que estes estudos pelo rigor das suas previ- 
sões se tornaram sciencias, deu-se immediatamente o conflicto 
entre a auctoridade espiritual das explicacóes theologicas e a 
verificaqáo experimental da sciencia. Galileu symbolisa esta 
dissidencia. Desde o seculo xv~ii que a Chimica se constituiu 
em scicncia, e desde esse periodo, reconhecida a impossi- 
bilidade da transmutacáo da materia pela alchimia, surgiu a 
industria, dando o valor aos productos pelo maior numero de 
necessidades que vieram satisfazer. O proletariado devia en- 
tiío sahir do seu isolamento da glcba, crescer coriio o joio e 
tender a absorver tudo, e a oppôr a riqueza dos grandes pro- 
prietarios a riqueza inexgotavel das grandes produccóes. A 
Plysica veiu manifestar novas forcas da natureza postas ao 
servico do homem; a Chimica veiu destruir o vicio do mara- 
vilhoso que se ligava ao interesse do que trabalha, como ainda 
nos raizes atrazados succede com as loterias. No meiado do 
\c.culo \\.-i11 dá-se tambem a emancipacáo da America do nor- 
te; a corisciencia moderna observa como a constituicáo deuma 
sociedade se faz independentemente da soberania hereditaria, 
e como a tradicáo nacional póde ser substituida pelo senti. 
mento homogeneo da resistencia. No principio do nosso seculo 
comeca a constituicáo scientifica da 13iolo~tn, e comecarn a 
cahir por terra as fatuas hypotheses da origem divina da lin- 
gua em, das theorias automaticas das sensacóes, e pela rela- 
tivifade das percepqóes e das idkas entra-se em um campo 
novo da responsabilidade e da finalidade humana. 

N'esta altura da actividade da intelligencia, o conflicto entre 
a consciencia e as instituicóes que mantinham as velhas cou- 
sas náo se deu sómente nos sentimentos religiosos e na theo- 
logia, veiu dissolver tambem as vagas concepqdes metaphysi- 
cas. A sciencia comecou então a ser auctoridade para alguns 
espiritos isolados; e o estado condescendendo com a tradi- 
cão religiosa, aggravou a anarchia, em reconhecer o poder 
scientifico querendo desciplinal-o a seu sabor pela intervençáo 
directa no ensino publico. A sciencia já não era um homem, 
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que facilmente se abafava, era essa impersonalidade da coii- 
sciencia humana, que se manifesta pelo estado moral, por uma 
tendencia commum, por uma inutua tolerancia, por um va o 
presentimento do que ha de transitorio nas cousas que a e- 
ctam a estabi 'dade da forca bruta. 

# 
A andr -e hia & os espiritos tornou-se decisiva sobretudo pelas 

estraor inarias descobertas no campo da Sociologia, descober- 
tas que provocam os espiritos os mais medianos a considerarem 
a instituiqáo social como um producto organico e independente 
da pi-oteccáo providencial da auctoridade. Descobriu se o pas- 
sado historico do homem nas escavacões que patentearam a 
vida de raqas pre-historicas e de civilisacões rudimentares,.que 
explicam a continuidade da evolucão humana até á alta civili- 
saçáo cgypci:~. Descobriram-se os geroglyphicos e os cuneifor- 
mes, chaves das cirilisacões priineir'is do Egypto, da Assyria, 
da Phenicia; descobriu-se o saiiskrito e o zend, e assim se con- 
seguiu ler o i  livros sagrados dos Vedas e do Al~csta, mais an- 
tigos e mais importantes do que a I3iblia. Viu-se entáo como 
o homem recebeu as suas primeiras imprcssócs diante do es- 
pectaculo da n;iturcza, como converteu esses phenomerios em 
causas de si mesmo, como fez divindades, como 'ts adorou, e 
çonio essas diviiidades se trai-isformaram nas tres phazes do 
fetichismo, do polytheismo e do monotheismo. D'estes elemen- 
tos fecundissimos surgiram novas sciencias, isto e, novas con- 
cepqões que vieram pôr a consciencia humana em desaccordo 
com as instituicões filhas e guardas do passado; essas scien- 
cias foram a ethnologia, que explica o genio das racns e o por- 
que de dadas fórmas da civilisacáo e as leis da historia; fo- 
ram a sciencia comparativa da linguagem, a sciencia compara- 
tiva das religiões, a sciencia das origens do direito, das littc- 
raturas, a archeologia, emfim fez-se uma sciencia de tudo 
quanto nos podia conduzir mais intimamente a penetrar o mo- 
vel do progresso humano e os vestigios inconscientes d'esse 
progresso. 

D'este estado de conce cões positi~ as nasceu um novo sen- 
timento, o da solidarieda L! e humana, manifestado pela palavra 
Humanidade. A esta serie de concepções, desligadas e adqui- 
ridas mesmo por mera curiosidade e ao que Littré chamou 
tão justamente estado de positividade; por isso repetimos as 
suas palavras, como divisa da nossa empreza: «todo aquelle 
que, por pouco ue seja, augmentar a somma de positividade 
nos espiritos, tra % alha no sentido geral da civilisacáo e presta 
um servico social. s Os grandes serviqos que os sabios rnoder- 
nos têm feito pela elevaqáo d'este estado de positividade são 



immensos; basta assentar a eliminacáo do sobrenatural nos 
destihos humanos, negaqáo que vae penetrando no senso com- 
mnuni.lMas esta nocáo não é completa e por isso augmenta o 
estado de anarchik'mesmo no espirito d'aquclles que mantêm 
a inte ridade dos dogmas ou c+ perstigio da auctoridade poli- 
tica. r? ara que essa anarchia cesse, para que a consciencia 
moderna ponha em haFmonia comsigo as instituicões ti--1dicio- 
naes, é preciso que forme d'essas nocóes scientificas unia syn- 
these universal que substitua o indefinido da creKa, o impe- 
rativo de uma moral inclcpendente dos dogmas, o accoi-do da 
civilisacão com J politica, e que dC umgenrinento a inspira- 
c50 artistica e a actividade do trab:ilho eri\ado da nova com. 
prchensáo dos destinos do homerri. 

Esta synthese gigante ji foi tenta d a por uma das maiore$ 
intelligencias da nossa espccic, o cncyclopedico Augusto Com- 
te. Examinemos as bases d'esta synthese, quc tende a produ- 
zir a unanimidade nos espiritos, e or tanto a verdadeira or- 
dem a par do progresso nas\socie b: ddes. 

Du.l> concepqóes fundnmentaes servem de base á Philoso- 
yhia positiva, a chamada lei dos tres estados, e a class(fica- 
gáo hierarchica dos co;thc~ci;~~e~ztos Izranaizos; estas duns con- 
cepqb~es pertencem principalmentc ií ordem historica cios fa- 
ctos, visto ue pela sua analyse e deducqóes co11du7emtí noqiío 
dogmatica 2 e todo o positivismo:-a impossibilidade de conhe- 
cer noqóes absolutas, como a de principio e finalidade, e a 
limitaqáo dos nossos conhecimentos a induccão expcrimen- 
tal e ~deducciío relativa. A ori em historica d'estas duas bases 
dá-lhes esse caracter de reali 2 ade, d'onde todas as deduccóes 

ue d'ellas se derivarem se fortalecerão com a possibilidade 
l e  uma verificaqáo e com a tendencia pare estabelecer a una- 
nimidade no assentimento das intelligencias. A determinaciío 
d'estas duas bases do s! stenla philosophico foi um resultado 
da arialyse do estado mental do inundo moderno, e da filiaqáo 
C ' '  te cstado como consequencia da evolucáo intellectual da 
 LI, i n i~ lndc  através da historia. 

Coiii a dissolucão do regimen catholico-feudal, o espirito 
critico c de livre exame não acceitou mais as explicacóes cos- 
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mogonicas e moraes apresentadas pelos dogmas religiosos; 
d'esta marcha historica resultou da parte da religião uma de- 
finicáo estreita da sua orthodoxia nos concilios e nos Syllabus; 
da parte do espirito scientifico, um grande numero de desco- 
bertas na astronomia, na physica, na industria, na grande na- 
vegacáo vieram apoiar a nova direcqáo mental com factos de- 
cisivos para procurar a verdade unicamente no dominio da 
realidade das cousas pelo instrumento da experimentacáo. A 
medida que novas demonstrações dos phenomenos da natu- 
reza se a rupavam em corpo de doutrina, alargava-se a dis- 
sidencia 8 s  espiritos, qye jA náo podiiini vergar-se 6 adhesáo 
de todo o systema dos dogmas religiosos, e náo tendo, apezar 
da multiplicidade dos factos scientificos, um systema integral 
ou theoria que dirigisse as suas concepcóes, fluctuavam em 
um estado de criticismo indisciplinado ou de anarchia mental 
que atrazou os grandes esforcos de rcnovaqáo do seculo xvrn 
iniciados pela phalange dos genios encyclopedicos, ue a A conceberam. O estado de anarchia mental, que se re ectiu 
nas crenças, nos costumes, na politica e nas sciencias, é 
esse phenomeno a que se chama Revolucáo, com manifesta- 
~ ó e s  intermittentes desde a Renascenca até 1789; no campo 
das crenqas foram as heresiaí, nos costumes a preponderancia 
da classe burgueza pela industria, na politica foram os esta- 
dos geraes, e nas sciencias o criterio exclusivo da observacão 
e da experiencia, que assignalam essa marcha revolucionaria 
tendendo para disciplinar-se em um regimen consciente e evo- 
lutivo. Se a religiáo se subtilisava nos devaneios metaphysi- 
cos, e se a philosophia explicava o universo por exclusivas de- 
ducçóes subjectivas sem outro trabalho mais do que o inventiva 
da imaginacão com uma apparencia de coherencia logic,i, jul- 
gando-se assim independente dos processos scientificos, as 
pciencias accumularam os seus factos sem nexo, sem a luz da 
theoria para dirigir a observaqáo, e sem a dependencia mutua 
das diversas especialidades como cornprovacóes anteriores. 
Em poucas palavras, a philosophia, isto e, a theologia e a me- 
taphysica, julgaram-se independentes das sciencias para for- 
mularem a explicação integral do universo; as sciencias des- 
envolviam-se sem a preparacáo nem o intuito de um ponto de 
vista philosophico. 

Foi no auge d'esta crise mental que o genio de Comte ter- 
minou a sua educação polytechnica; e tendo descoberto pelos 
vicios do ensino, pelas perturbaqões sociaes e conflicros da 
sua individualidade o facto da anarchia dos espiritos, pracurou 
determinar uma base positiva sobre a qual as concepções 
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humanas achassem um apoio que as harmonistisse em uma 
comlbleta unanimidade. O seu trabalho consistiu, primei- 
ramdnte, na analyse das concepcóes subjectivas que consti- 
tuem o campo de toda a philosophia a priori, caracterisando 
a progressáo e variabilidade das explicaqões gratuitas da theo- 
logia ti-adicional, e da metaphysica pro~~isol-ia, e substituiqáo 
d'essas explicacóes por demonstracóes d@rziti~~as das sciencias. 
A esta modificacáo progressiva e ascendente das conce- 
pcóes mentaes da humanidade, estado theologico, metaphy- 
sico e positivo, chamou Augusto Cointe a lei dos tres ~~stados, 
que se verifica mais ou menos amplamente nas civilisacóes his- 
toricas, c d7aqui deduziu a natureza espontanea e provisoria 
das nocóes theologicas e metaph rsicas. 

Para conhecer que a sommu das demonstr;icóes accumula- 
das pclas scieiicias, desligadas entre si e scm plano syntheti- 
co, era jli bastante para determinar o estado mental positivo 
da humanidade, Augusto Comte tentou primeiramente desco- 
brir se esistia algum nexo doutrinario ou dogmntico entre to- 
das as sciencias, quaes os processos da methodologi:~ peculia- 
res a cada uma, e quacs os problemas irrcductiveis 01.1 iiive- 
rificaveis, que as sciencias haviam regeitado pai-n poderem pro- 
gredir. Do priiiieiro trabalho resultou a c/assl;ficagáo dos 
cowhecinte~ztos hzl~najzos, fundada na parte dogmatica pela ge- 
neralidade decrescente e complicacaõh.esceiite 66s phenome- 
nos da natureza observados pelas scicncias, c na p q e  historica 
I !.lo modo como a propria humanid;icic na sua n i a r c h a m  
L ,i foi exyloriindo gradualmente c:icl;i ordcni de phenomenos 
desde as theorins theo-cosmogorlicas sideraes até ás fórmulas 
aphoristicas da moral social. D7estc modo a classificacáo dou 
conhecimentos humanos deixou de ser um luxo erudito ou uma 
systematisacáo arbitraria, como em Hacon ou Ampère, e fixou 
a subordinacáo das sciencias a um regirnen philosophico. D7este 
regimen ou disciplina resultou a deliniitaclio clo cnnipo proprio 
de cada sciencia, e portaiito uma clara comprehensáo cio seu 
objecto, c uma maior perfeicáo no seu metho~lo especial; re- 
sultou um maior poder de demonstraq30, pelos recursos for- 
necidos por outras sciencias correlutivas; unia mais evidente 
utilidade pelos subsidios prestados n outra ordem de investi- 
gacões, e por ultimo um systema de educacão intellectual 
partindo do estudo das sciencias mais abstractas até ás mais 
if.ncretas, estabelecendo a verdadeira capacidade era1 no 
ai .  ordo entre os conhecimentos encyclopedicos cmmo%ase dos 
conhecimentos especiaes. 

Se a classifica~áo dos conhecimentos humanos foi um pri- 



I O SYSTEMA DE SOCIOLOGIA 

rneiro processo de convergencia philosophica a que submetteu 
as sciencias, por seu turno a philosophia tambem foi subordinada 

sciencias excluindo da sua synthese todos os problemas de 
natureza inverificavel pela experiencia, irreductiveis pela de- 
monstracáo, e incogni~civei9!~E'oi por esta via que o absoluto 
se excluiu das soluqóes positivas. e que o relativo foi dado 
como o objecto da actividade humana, como fonte de todas 
as verdades verificaveis, e como o meio de se extinguir a anar- 
chia dos espiritos e da sociedade, estabelecendo a unanimidade 
das concepcões que por seu turno modificam as instituiqóes. 

A consequencia pratica da influencia da philosophia sobre 
as sciencias, foi primeiramente a systematisacáo da Biolo ia 
(botanica, entomologia, conchyliologia, zoologia, anatomia, p f y- 
siologia, pathologia, etc., e depois a subordiila~áo do facto so- 
cial aos methodos de observacão e experiencia pela filiaqáo his- 
torica. A lei dos tres estados das noqóes intellectuaes deter- 
minada por Comte impõe-se sobretudo pela prova historica 
fornecida pela marcha progressiva dos co~lhecimentos huma- 
nos. Quando e111 1833 Blainville professava o seu g~ailde curso 
de ph~siologi~i, ~econheceu a affirrilaqão do joven reformador na 
propria evo1uq;io das sciencias inedicas: ((Recorreu se primeira- 
mente a intervenciio de uma causa divina que se collocou fóra 
do universo, e depois no proppio universo. N'esta época até 
os medicos reconheciam doenqas sagradas, que resultavam de 
uma acqáo immcdiata da divindade. Mais tardc attribuiiii se os 
phenomenos a faculdades particulares, verdadeiras entidades 
criadas pelo espirito, como se torna evidente na physiologia, 
onde nós vêmos quasi todas as funccóes apresentadas como 
dependendo de uma faculdade especial; a digestão, por exem- 
plo, reconhecer por causa uma fciculdade digeitiva; a intelligen- 
cia ser devida á faculdade intellectual; os actos de nutriqáo e for- 
ças nutritivas, assimiladoras, a sensibilidade orgai-iica, segundo 
Bichat; as diversas sensacóes a outras tantas sensibilidades par- 
ticulares, etc. Ao mesmo tempo, o conjuncto dos phenomenos 
era attribuido 6 accão de uma entidade superior, de um enor- 
mon ou impetzrs faciens, de uma archca, de uma alínn, por assim 
dizer, corporal, de um pri?zc+io z~ital, da tzatztreqa; Rlumen- 
bach imaginou o seu nisz~sjòr~nativus. Finalmente, recorreu-se 
a forcas; mas náo se avancou mais por ter-se tomado esta 
ex ressão aos physicos, por ue se não lhe conservou o sen- .B '1, ti o hypothetico que estes 1 e dão, e transformou-se estas 
forcas em sêres reaes. a ' Blainville partindo d'esta poderosa 

-- - 

1 Cours de Physiologie, tomo r, p. 52. 



orientacáo devida ás primeiras licóes de Comte, sentiu a ne- 
cessidade de formar uma physiologia positiva, e partiu do me- 
thodo, como a primeira tentativa de uma constituicão racio- 
nal das sciencias biologicas. D'este modo a Philosophia posi- 
tiva, pela organisaqão scientifica da Sociologia, recebeu um 
caraçter de synthese integral, que a torna mais completa do 
que todas as theologias e metaphysicas, para as quaes a so- 
ciedade e as suas creaqóes eram arbitrios providenciaes. Pela 
dependencia da Sociologia da Biologia, no facto individual ex- 
plicavel pela physiologia, ilo facto collectivo pela hygiene ou 
mesologia, a philosophia positiva separou-se dos dogmas theo- 
logicos e metaphysicos corno um verdadeiro estado mental do 
homem moderno; a theologia e a inetaphysica partem do es- 
tudo do homem para a comprehensáo do universo, a philoso- 
phia positiva procede do conhecimento dos phenomenos do 
mundo exterior, cosn~ologicos e biologicos, para se elevar ao 
conhecimento dos phenomenos psychologicos e sociaes por 
onde se manifesta o homem. 

JII 

Philosophia positiva, de Augusto Comte, é o primeiro es- 
bo\o dc uma synthese integral do estado depositividade da con- 
scicncia moderna; o facto de ser a primeira tentativa justifica 
a impossibilidade da sua constituicáo definitiva, e a necessidade 
de uma ratificaqáo constante á medida que vai-ios factos scien- 
tificos se forem prestando a mais vastas deduccóes. A philo- 
sophia C uma necessidade do espirito humano para submetter 
os phenomeilos complicados do universo a uma systematisa- 
cáo racional; esta systematisacáo, que é, como lhe chama Ro- 
bin, um repouso mental? precisa ser renovada successivamente 
ao passo que as sciencias alargam dia a dia o campo da sua 
observacáo. Sob este ponto de vista particular, e de depen- 
dencia da philosophia das sciencias, nunca a synthese pela 
primeira vez estabelecida por Augusto Comte póde ser conside- 
rada Gomo inalteravel, como entendem os discipulos testamen- 
tciws, nem deve ser atacada por processos dialecticos, como lhe 
fa/, f-Iui\lev. E certo que a constituicáo philosophica de Comte 
veiu satisfazer a necessidade mais urgente da consciencia mo- 
derna; o proprio Huxley, tão distincto nas sciencias cosmolo- 
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gicas e biorogicas, o confessa quando diz : «este philosopho me 
convenceu, do que me confessarei sempre reconhecido, que náo 
sómente 6 possivel organisar a sociedade sobre uma base nova e 
puramente scientifica, mas ainda, que é este o unico fim possivel 
a que devem tender todos os nossos argumentos e todas as 
luctas po1iticas.s' Atacar o systema de philosophia positiva de 
Augusto Comte, porque as sciencias naturaes se desenvolve- 
ram mais, tornando phenomenos provados certas hypotheses 
anteriores, como o ether, ou porque os phenomenos chimicos, 
biologicos e psychologicos foram submettidos a uma unica 
den~onstraqáo pelas modificaqóes do movimento, 6 limitar o 
estado de positividade da geracáo moderna unicamente ao tra- 
balho de Comte. Por isso o bom senso impõe, que se apro- 
veite da grande synthese o que é definitivo, c qJe se compro- 
vem pelas novas descobertas as bases em que assenta essa 
philosophia. 

O s  ataques que o positivismo tem sofTrido da parte dos 
theologos e dos metaphysicos não servem senáo para pricipi- 
tar a uelle que os ler na apathia mental. Porém os ataques 
dirigi 1 os pelos homens acostumados aos methodos scientificos 
têm uma importancia grave, que é preciso reconhecer, discu- 
tindo-os como symptomas de uma necessidade urgente de ra- 
tificacáo da synthese de Comte; as descobertas scientificas 
têm-se accumulado táo rapidamente, que o tempo é chegado 
de se fazer a synthese das nossas concepcões a intervallos 
muito proximos. Huxley, no seu ensaio Do Positivismo nas 
suas relacóes com a sciencia, manifesta inconscientemente esta 
necessidade moderna, atacando as bases da philosophia posi- 
tiva; este ataque é filho da confusão da obra de Comte com 
o trabalho de qualquer systematisacáo do estado de positivi- 
dade da consciencia de hoje, quando a obra de Comte e o 
primeiro monumento historico produzido por este estado tão 
elevado dos espiritos, mas que não embaraga qualquer outra 
construccáo mais definitiva. Huxley discute como particular 
e accidental a lei dos tres estados; como contradictoria a clas- 
sijcacão hierarchica dos conhecimentos hzimaizos, e finalmente 
como calcada sobre os moldes de um catholicismo sem chris- 
tianismo a constituicáo da Sociologia. 

Discutindo as objeccóes de Huxle , reconhecemos a neces- 
sidade de uma comprovaqáo nova i as bases do Positivismo 
diante das grandes descobertas scientificas. Ratificaremos a 

1 Les Sciences naturelles, pag. 209. 
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lei h tres estados, pclos factos da physiologia psychica, e 
pelos da ethnologia dos selvagens; a classijcagão dos conheci- 
merztas hzimanos pela unidade causal dos phenamenos pelas 
leis du movimento, e portanto procurando se essa ordem hie- 
rarchica coincide com a successáo das condiqóes do movimento; 
por ultimo mostrando as consequencias da corlstituicáo da So- 
ciolagia em ter tido por base o facto historico da auctorida- 

. de, e não o facto biologico da populagáo. 
Tentando este trabalho critico, exporemos primeiramente a 

concepcáo de A U ~ I I S ~ O  Comte, em seguida a objeccáo de Huxley, 
propondo a modificaqá;~ rí doutrina ou adduziiido a comprova- 
cão a esses grandes principias fundan~entaes. 

Estas tentativas provisorias nada têm de comniuin com a 
profunda renovaciío da synthcse integral, que tem de se fazer, 
submettendo por seu turno as sciencias a unidade philosophi- 
ca; trabalho gigante, mas possivel desde que o espirito mo- 
derna attingiu as doutrinas etherodyilamicas, e mais possi- 
vei tendo como primeiro degráo a concepqão de Comte. 

.itucirt ,\li11 caracterisa muito bem este lado impessoal do 
Posirivismo: N A  base da pl~ilosophi~i de Conite, náo é exclu- 
sivamente d'elle. E a propriedade geral do seculo, postoque 
esteja, ainda longe de ser universalmente acceita, mesmo en- 

tos especulati~o\. A Philosophia positiva não e uma 
cá0 de Augustu Cointe, mas uma simples adhe- 

, 
' tra es dos grandes espiritos sdentificos, cujas des- 

co fizeram da raqa huriiana o que ella e. hlr. Comte 
nlincn apresentou a sua doutrina sob um outro aspecto, mas 
p e l , ~  ilianeirii como elle a tratou, tornou-a sua.» Estas pro- 
fundas raizes historicas da mentalidade positiva que vein desde 
Aristoteles até aos Arabes, d'estes a Galileu, a Bacon, n Des- 
cartes, Ncwton, Hume e Iiant, e que torndin a systematis;i- 
c50 de Comte verdadeiramente inabalavel. Tentando subor- 
dinar as nocóes subjectivas aos dados objecti~os, como é que 
Augysto Comte podia ostentar originalidade, a n' ao ser no 
modo de coordenaqão, na methodologial Quando elle foi po- 
derosamente original, regulamentando os ritos do culto socio- 
lawicn, abandonou a construcçáo positiva, e os seus mais ca- 
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ros discipulos, camo Littré, receiaram pelas suas faculdades. 
Quanto mais repetidas se acharem as bases do Positivismo 
nos escriptos dos pensadores que precederam Comte, tanta 
mais seguranqa devemos ter na sua construccáo philosophica. 
Pelo facto de Turgot esbocar a evoluqáo mental dos tres es- 
tados, nem por isso elle e os que lhe succederam souberam 
tirar a immensa luz contida n7esta descoberta para deduzir a 
synthese da nova philosophia. Apezar das numerosas tentati- 
vas de classijcacáo dos conhecime~ztos hz~manos de S;im Roa- 
ventura até Ampère, esse trabalho não passou dc uma curio- 
sidade esteril, e só Comte é que viu o seu destino como re- 
curso indispensavel de unifica650 dogmatica no meio da dis- 
persáo da especialidade crescente das sciencias concretas. O 
seu cunho individual, ue o torna o reor anisador da con- 
sciencia moderna, vem-1 % e d7esta superiori%ade de vistas. 

Se a lei dos tres estados o levou a achar o estado mental 
positivo como condiqáo para a nova Philosophia, a cIass@ca- 
~ á o  dos cotzhecimentos hzlmanos fel-o comprehender que no en- 
cadeamento dos phenomenos cosmologicos e biologicos faltava 
completar a serie pe!a subordinaqáo dos phenomenos sociolo- 
gicos ás leis eraes do universo. Foi assim que pelo processo 
dogmatico, E omte concebeu a nova sciencia fundamental da 
Sociologia, e que pela marcha historica viu definido tambem 
o seu 10 ar, sendo a Mathematica e a Astronomia constitui- 
das na 8 recia, a Physica no seculo XVI, a Chimica no fim do 
seculo XVII, a Biologia no fim do seculo XVIII, e depois da gran- 
de çrise europêa de 89 a Sociologia. Muitos espiritos cminen- 
tes fizeram preciosas observncóes sobre phenomenos sociaes, 
como Aristoteles na sua Politicn, hlacchiavelli n o  I)isct~rso so- 
bre Titlo Livio, Vico na Sc,icvzcia Nova, a eschola 
em Hume e Fergusson, depois hlontcsquieu c d'Hol 
nenhum teve esta vista de conjuncto, esta subordinac 
nomeno social a todas as cncr-gias anteriores, desd 
cão sensorial até á simples lei dynamica. Coi.10 f ~ i  

'sociologia a gloria de Augusto Comte e indissiitivcl. 
Ao estabelecer a transicáo dos phenomenos biologicos para 

a Sociologia, Comte náo reconheceu a necessidade de consti- 
tuir uma sciencia concreta dos phenomenos seilsoriaes a que 
se chama Psychologia. Stuart Mil1 condemna a philosophia po- 
sitiva por náo ter incluido no seu quadro hierarchico a Psy- 
chologia, então intraspectiva, dizendo, que náo só Comte náo 
podia formar sem ella uma logica e uma theoria do criterio, 
como lhe era impossivel sem ella crear uma perfeita Sociolo- 
gia. Completo equivoco do philosopho inglez; a logica e a theo- 
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ria do criterium deduziu-a Cointe dos processos peculiares a 
cada uma das sciencias fundamentaes, a observagáo, a expe- 
riencig, a comnparagão e aj'liacáo, variando o criterio entre a 
a inducqáo e a deduccáo conforme essas sciencias considera- 
vam um maior-numero de rdaqões do menor numero de ob- 
jectos, Assim a propria serie das Sciencicis fundamentaes é 
em si uma logica e um criterio, desde a Mathematica, extre- 
mamente deductiva, até á Sociologia, necessariamente inducti- 
va. Lewis, respondendo a objeccáo de Stuart Mill, como emi- 
nente psychologista, exclama: «Se se trata de reconhecer na 
Psychologia uma sciencia independente, separada da Biolo- 
g:ia, e de lhe assignar á parte um logar na hierarchia das scien- 
cias abstractas, entáo estou com M. Comte.)) Um dos 11omens 
que mais rcvolucionaram :i Psychologia, Herbart, tentando 
tornal-a experimental leva as observacões para o campo so- 
cial : ao homem observavel pela psychologia deve ser o homem 
sociavel e cultivado, que representa a historia da sua especie 
chegada ao mais alto gráo.1) Definindo o campo d'esta scien- 
cia concreta, continúa: «A materia da Psychologia é a perce- 
pqáo interna, o commercio com os outros homens de todos os 
gráos de cultura, as observacões do educador e do homem de 
estado, as narrativas dos viajantes, dos historiadores, dos poe- 
tas e dos n~oralistas, as experiencias sobre os loucos, os doen- 
tes e os animaes. » Por seguir estes dados psychologicos Her- 
bert Spencer fez uma Sociologia que é uma simples Ethnolo- 
gi I só com differenca do nome. Augusto Comte tomou do 
coiiiiecimento positivo da Psychologia os dados indiscutiveis 
do nosso sêr, a Actividade, o Sentimento e a Vontade, que 
Rain tambem acceita sob o nome de Voliqáo, Emocáo e In- 
telligencia, e sobre elles deduziu as tres syntheses sociaes, ri 
activa ou do trabalho, {guerreiro ou industrial) a nfectiira, ou 
da subordinacáo sentimental, (religiosa ou moral) e a es- 
pecnlativa ou racional, (segundo tis phases theologica, meta- 
physica ou positiva). Constituindo a sciencia da Sociologia, C 
certo que elle náo podia tomar esta ordem de phenomenos 
senáo na sua maior altura e desenvolvimento, isto é, nas civi- 
lisricões modernas do Occidente. Foi assim que elle pôde de- 
duzir a lei scientifica da successáo das tres syntheses: Agir  

ur afectiotl, penser pour agir. O valor da concepqáo socio- 
rogica de Comte torna-se mais evidente, uando assignava d 
Moral o dcstino exclusivo das sociedades % umanas, pela soli- 
d'iriedade e o altruismo; Stuart Mill, que dispendera grandes 
esforsos intellectuaes para compbr um tratado de Economia 
politica, não perdoava a Comte o seu desdem por esta sciencia. 
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Basta comprehender o plano da sua Sociologia para vêr como 
Comte, tirando aos economistas a pretenqáo de formarem uma 
Sciencia social pela consideracáo do facto exclusivo da pro- 
ducqáo, reduziu a Economia politica a occupar ao lado da Mo- 
ral a verdadeira missáo de organisar a synthese actizja. N'esta 
alta comprehensáo clle ligava uma singular importancia aos 
escriptos economicos de Dunoyer, que na  sua Liberdade do 
r. lrabalho se aírasthra dos problemas batidos dos outros eco- 
nomistas, procurando 'i razáo d'esse facto na evolucáo historica 
da sociedade. Se Dunoyer náo conheceu a infl~iencia de Comte, 
como crêmos, ella foi reflectir se na grande reorg:inisacáo eco- 
nomico-politica na America, no proprio Carey, que a cada 
passo dos Pri~lcrpios da Sciuzcia sociírl cita o fundador da 
Philosophia positiva. 

Conio dissemos, a Sociologia de Augusto Comte é apenas 
conhecida por dois fragmentos; a morte embaracou-o de for- 
mar o seu tratado completo; iniciou-o comecando pela conclu- 
sáo, a Politica posi2i1~~,  encetando o primeiro volume da Syn- 
tlzese szlbj!jccti~~a; porém a .5j*ntAcsc n@cti11a (Morali e a Sj-n- 
thesc actiz~a (Economia ou theoria da Industri'i) 1150 chegaram 
a ser esbocadas, porque se eutinguiu aquella incomparavel exis- 
tencia. Esta parte dos trab~ilhos de Cointe tem ficado um tanto 
desconhecida por effeito do descredito lancado sobre um culto 
ou religião sociolatrica ~iniiexada ás doutrinas theoricas. Nós 
consideramos esse culto como um dos vestigios psychologicos 
da grande commocáo social da Europa no fim do seculo XVIII, 

e assim nos collocamos de prompto em condicões de fazer jus- 
tica a todos. O abalo da Kevolucáo de 80 assim como produ- 
ziu o Culto da Razáo continuou os seus effeitos no Fourie- 
rismo, no Saint-Simonismo e em outras fórinas inystagogicas 
mais ou menos poeticas. Depois da ruina da Grecia e da Ju- 
deia e da revolucáo social que produziu em Roma o Im crio, 
deram-se essas conirnocócs religiosas do mithraismo, i) o or- 
phismo, do gnosticisiiio, do christianismo, e sobretudo este 
ultimo soube aproveitar se do abalo social da invasáo dos bar- 
baros para se propagar entre elles n'esses momentos de alluci- 
nacáo. Náo admira que Augusto Comte recebesse esta orien- 
tacáo sentimental do seculo xvri~, e que conhecendo-a tarnbem 
em uma sociedade profundamente perturbada pela dissolucáo 
do regimen catholico-feudal, tentasse em boa sinceridade de 
espirito systematiscir essas tendencias. 

Náo acompanliamos a concepcáo sociologica de Comte em 
quanto ás suas fórmas religiosas, mas reconhecemos que nas 
sociedades modernas alguma cousa se passa, que tendendo 
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a satisfazer necessidades de sentimento, vae ao mesmo tempo 
siibstituindoas religiões. A synthese activa está sendo realisada 
espontaneamente nas Expostgóes, formadas pelos productos dos 
esforcos pacificos; a synthese agectiva, correspondendo kís no- 
vas noqóes moraes da solidariedade hun-iai-ia, manifesta-se pelos 
Centetiarios dos grandes homens ou dos grandes successos; a 
synthese especulativa, como recoiiliecimento geral do poder es- 
piritual da Sciencia, effectua-se por meio dos (;ong-T-crzsos, em 

ue a patria se alarga na li~~maniducle. Comte q~iiz ir mais longe 
Ia que o perrnitre a marcha espont:iiie;i dos f~ictos; acliou-se por 
isso no doiriinio da ~lhsntasia. Eliii-iinud~i esta parte, a doutrina 
theorica é de prime~ra importancia, e como diz I.cwis, o que a 
conhecer adquiriu o plano detiniti! o ou a unidade da sua vida. 

Depois da dissolucão do rcgii-iicii catholico-feudal a Europa 
procura uiila nova doutrina para kidhesáo, e uma nova aucto- 
ridade para subordiilacáo; foi a coiuprehensáo d'esta neces- 
sidade que levou Cointe a empreliciider a disciplina da po- 
sitividade mental e social. Comtudo persistir8 por muito tem- 
po ainda o mal estar da tr~insiçáo, .que se póde bem caracte- 
risar pela perturbncáo dos orgãos mais profundos c l ~ i  civilisaqáo: 
na synthese dc todas as forcas activas vêmos ;i lucta entre o 
capital e o trabalho representada na agitacáo cia classe opera- 
ria pelo Socialismo, c i i ~ i  cltisse industrial pelo conflicto da 
concorreilcia exacerbado pelo Proteccionismo dos governos; 
na synthese affcctiva ~Cmos  a religiáo tentar readquirir a sub- 
ordinacão d:is consciencias ao passado pela condemnacáo de 
todos os progressos humanos, esforcando-se ara aproveitar 
todos os inomentos que favoreqani a retrogra 2 aqáo pela inter- 
vencáo abusiva do Clericalismo na familia, no ensino e na es- 
phera civil; na synthese especulativn, vêmos os sabios sub- 
meterem-se ao biblicismo, ou confinarem-se em estreitas es- 
pecialidades, deixando o poder espiritual, que lhes competia 
manter, desacreditar-se pela dissolucáo indigna da Pedanto- 
cracia dos ideologos palavrosos, universatarios,, jornalistas e 

arlamentares, que sob o regimen de transicáo chamado o 
~onstitucionalismo, tem toriludo n historia politica d'esta pro- 
longada época a vergonha do seculo xrx. 

A transicão importa um fim para que se tende; a Sociolo- 
gia, fazendo com que prevaleca o criterio da relatividade na 
direcqáo dos phenomenos sociaes, está destinada a activar o 
ad\.cnto da humanidade ao seu estado normal. Esse estado, 
nunca previsto pela mctaphysica revolucionaria, e da qual nos 
afastou pelos seus heroicos mas desgraqados sacrificios, póde 
ser caracterisado : 
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i .O  Emquanto á nossa existencia intellectual, depois de ra- 
tificadas as nocóes subjectivas pelos dados concretos da obje- 
ctividade, pela szlbordinagáo da analyse k ynthese. 

2." Emquanto ás nossas paixões, sentimentos e interesses, 
pela szlbot-di~racáo do egoismo ao altrtlisnzo. 

3." Emquanto á nossa existencia em collectividade, pela 
manz~estapío do yrog-r-esso como conseque~tcia da ordem. 

A transiqáo, prolongada pela incompatibilidade de manter 
o passado no absolutisiuio das formas theocratica e aristocra- 
tica com a situacao da consciencia moderna, e ao mesmo 
tempo pela incoherencia sentimental do raclicalismo democra- 
tico sem plano reconstructivo, essa transiqno torna-se uma 
anarchia systematica, explorada pelos que governam, e da 
qual a Europa soffre ha bem um scculo. Soffre retrocessos 
em nome da ordem, e revolucóes em nome do progresso. Con- 
ciliados estes dois termos pela Sociologia, só pelo desanvolvi- 
mento d7esta sciencia é que nos aprosim~ircmos do estado de- 
finitivo ou normal da humanidade, a- \ociocracia. 



CAPITULO I 

OS PRINCIPIOS DEDUCTIVOS DA SOCIOLOGIA 

A dificuldade da prs~isáo nos phenomenos sociaes ainda 
os menos inconscientes, como a politica, é a prova de quanto 
se está longe da constitiiicáo da Sociologia, isto é, de uma 
sciencia geral e abstracta dos phenomenos que se passam nos 
aggregados humanos ou socicdadcs. Todas as sciencias fun- 
damentaes foram formadas pela applicaqáo do methodo dedu- 
ctivo estabelecendo a relacáo em uma somma incalculavel de 
factos observados e minuciosamente descriptos ; a Biologia re- 
sente-se ainda no seu atrazo do excesso das indycqóes, que 
se s gtematisaram em grupos formando sciencias concretas 
o1 I i 7 escriptivas em vez de monographias. Cuvie~ pretendia 
p;t <:ir essas sciencias em descrzpc.óes exacias, e Lamarck 
demoilbrrou a impossibilidade de se elevar á concey$io syn- 
thetica, todas as vezes que o espirito se preoccupa com as 



infinitas particularidades de qualquer sciencia concreta. Os 
phenomenos sociaes mais importantes, como as linguas, as re- 
ligiões, as fórmas de governo, a arte, o direito, a moral, a 
industi-ia têm sido estudados, quer como pequenas syntheses 
philosophicas, quer como quadro do desenvolvimento histo- 
rico da humanidade; por esta dupl,i fórma o methodo indu- 
ctivo tem influenciado poderosamente no estudo dos pheno- 
menos sociaes, chegando algumas intelligencias ao errado ponto 
de vista de dispensarem toda a systematisaqáo philosophica. 
Nifzil pt-atc.1- facta. A perfeicáo em que jci se acham algumas 
scieilcias particulares de dada ordem de phenomenos sociaes, 
é que por um lado limita alguinas iiltclligencias no criticismo 
de  um^ especialidade, mas 6 tambem o que faz presentir a 
constitui~áo de uma sciencia superior, fòrmada de todos es- 
ses i-esultados positivos, ou a Sociologia. Applicar a deduccáo 
a essas sciencias concretas é um processo philosophico, mas 
incompleto; assim estabelecer a synthese sociologica sobre as 
fórmas da Auctoridade, sobre o problema da Populaqáo, so- 
bre o desenvolvimento d?s nocóes moraes, sobre a disciplina 
das ideas scientificas, sobre o determinismo das racas, sobre 
o condicionalismo inesologico, sobre a orientaqáo e continui- 
dade historica, tudo isso imn~enso para a actividade de um 
só cerebro, é pouco para determinar as bases da Sciencia dos 
aggregados humanos, isto é da disciplina de coordenaqáo c g k  
sciente dos movimentos sociaes. 

Assim como nos aggregados chimicos mais complicados é 
maior a sua instabilidade. tambem nos phenomenos sociaes, 
dependentes de todos os condicionalisinos e determinismos 
anteriores, o seu principal caracter é a sua complicacáo de tal 
fórma crescente, que o facto sociologico se póde caracterisar 
pela multiplicyáo imprevista dos effeitos. Pertence a Spen- 
cer esta precisa caracteristica. Por  ella se explica a marcha 
historica -nos phenomenos sociaes, onde vemos admittir-se o 
acaso papa explicar dadas transformacões sem relacáo ante- 
rior conhecida, o accidevttal e o occmional, tudo isto tradu- 
zido em phrases mais ou menos pomposas de designios da 
providenizia, acqáo dos grandes homens, descobkrtas fortuitas 
e catastrophes imprevistas; e se a philosophia positiva che- 
gou a ex'aniinar os estados mei-itaes que motivaram estas con- 
cepqões, promovendo a sua mais facil dissolucáo, ella tambem 
foi a primeira que expoz a necessidade do criterio dofreiati- 
uisnto como consequencia forcada da natureza comp~iccidis- 
sima dos phendmk?nos sociaes. Se os phenomenos cosrhicw-e 
biorogicos são po'r aassiim dizer tão invariaveis, que p o d m  Rer 



repraduzidss pela experimentacáo ou comprehendidos pela 
comparacáo, os phenornenos sociologicos sáo por sua natu- 
reza complicada tã'o modificados pelas circumstancias fortui- 
tas, que só pelo seu longo encadeamento em série, e pelo 
methodo da filiacáo historica é que podemos achar-lhe um senti- 
do; se nos phenomenos cosmicos o seu encadeariiento leva A no- 
$50 philosophica da tra~zsformacáo, se nos pbenomenos bio- 
logicos essa transformaqáo se accentua n'uma fórma particula- 
risada de euolucáo, nos phenomenos sociologicos essa evoluqão 
\em typos definidos, e portanto de uma natureza ainda mais, 
especial, é o que se chama o progresso. Deduzir dos actos, 
das pessoas o encadeamento das cousas é o primeiro ponto 
de vista generico do sociologista; a maior somma de dados, 
relativos é que pódc trazer uma coniprehcnsáo mais clara. E, 
se no governo das sociedades as nocóes absolutas são sempre 
moristruosas e injustas, e todo o desenvolainiento das socie- 
dades humanas tem consistido em abrandar as formas s e ~ ~ e -  
ras da auctoridade e da lei attenuando-as pela consideraqáo 
das circumstancias, é admiravel esta concordnncia entre a pra- 
tica e a theoria, porque a Sociologia tem por fiiil como scien- 
cia geral o fundar a critica dos actos sociaes sobre o ponto, 
de vista do maior relatilGsmo, e o dirigir esses nggrcgados, 
n'esse sentido. 

O s  espiritos que se entregam A cspeculacáo dos phenome- 
nos mais geraes e abstractos da materia adquirem uma apti- 
dáo especial e exclusiva, a 'que se da o nome de genio mathe- 
t l t~111i0 ,  que os torna incompativeis com outras manifestaqóes 
da intellectualidade; a natureza extremamente complicada dos 
phenomenos sociaes, e sua progressao imprevista com effeitos, 
fecundos de causas ás vezes inapreciaveis, exigem uma capa- 
cidade mental de tal fórma aitenta as circumstancilis complexiis 
dos factos, um poder de coordenacáo logica e de encadeainent~ 
histonco, que os designaremos como o geizio sociologico, a 
mais assombi.osa manifestacáo da actividade mental, e o mais 
elevado gráo da consciencia. 
Em geral admiram-se muito os grandes mathematicos; po- 

rém Augusto Comte já os considerava em menos conta junto: 
das exigencias intellectuaes para apreciar os phenomenos SO- 
ciaes. A deducçáo em Sociologia náo e um trabalho logico, 
como no estabelecimento da funccão e na resolucáo da equa- 
cão. rn que se póde operar quusi automaticame'nte, como se 
v2 o uso das taboas arithmeticas e trignometricas; se na Ma- 
theiii'itica existe alguma cousa que ajuda a fazer uma idéa da 
deduccáo em Sociologia, ser8 o espirito do calculo differencial 
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e a incerteza do calculo das variaqóes. A difficuldade de e- 
neralizar sobre a maior relatividade, é que fez com que a 80- 
ciologia fosse a ultima sciencia a constituir-se, e que os mo- 
dernos trabalhos sejam ainda tão impotentemente descriptivos. 
Estabelecido o caracter de complicacáo crescente dos factos 
sociologicos, e a exageracáo dos effeitos, desde que outras 
sciencias se constituiram, todas as suas relaqões systematisa- 
das em doutrina deductiva ajudar50 a decomp6r as causas 
apparentemente insensiveis nas suas energias anteriores; é por 
isso que a par dos trabalhos drscrtptivos' dos modernos so- 
ciologistas se deve proseguir nos esforqos dedtrctivos, como 
meio de nunca esquecer a dependencia dogmatica das scien- 
cias cosmologicas e biologicas, onde não ha phenomeno 
que se não continue na ordem sociologica. Assim a lei da 
transformagáo da materia, termo relativo do principio univer- 
sal. da cbízversagáo da energia, influenciando na lei da evollcgáo, 
ou variaqáo subordinada aos v p o s  da especte, continúa a exer- 
cer-se mais complicadamente nos aggregados humanos na fór- 
ma de progresso coexistindo com as forcas de conservacáo ou 
ordem. As'deducqóes em Sociologia devem comprehender to 
dos estes factores, e a Sciencin da progressáo social só se ror- 
nara fundamentalmente deductivn, quando, como disse Spen- 
cer, os factos passados nos aggregados humanos poderem ser 
convertidos em funcqóes de movimento. Tal é o ponto de vista 

ue o proprio Spencer náo pUde seguir, pela sua 
extrema di 4 culdade; explicam-se os phenomenos sideraes como 
equilibrios operados na passagem de uns para os outros mo- 
vimentos; explicam-se os phenomenos physicos segundo essas 
mesmas leis de mechanica geral, sendo os estados da materia 
funcqões de movimento, e sendo os aggregados chimicos o 
resultado da redistribuiqáo de ener ias deslocadas. Nos phe- 
nomenos biologicos a concepcáo LF ynamica anterior acha-se 
complicada com um novo factor: isto é, a forca que se exercia 
pela intensidade immediata suppre essa intensidade pela acch 

do Exp temr'. icar a natureza dos movimentos sociaes, e reduzil-os 
á simplicidade da fórma dynaniica, primeiro de ordem biolo- 
gica, depois de ordem cosmologica, eis o processo dcdzlctivo 
em Sociologia, e o modo como o homem tendo um maior 
gráo de consciencia de si saberií conhecer a somma dos esti- 
mulos a que obedece n'esse acto de reaccáo motriz a que 

1 A Sociologia de Spencer é simplesmente uma Ethnologia. 
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chama vontade, exercendo-a em cooperar para que as socie- 
dades sejam dirigidas pelas n o ~ õ e s  scientificas e não pelas ne- 
cessidades instinctivas. 

Desde que a instabilidade é o caracter predominante dos 
corpos organicos, instabilidade que se aggrava nos agrupa- 
mentos humanos pelos estimulas ou inodificadores cosmicos, 
pelos accidentes casuaes que dáo Li vontade emocional uma 
direqáo imprevista, pela incalculavel somma de eCeitos re- 
sultantes de causas apparentemeilte indiirèrentes, podendo di- 
zer-se que essa iilstabilidade toma a fórma de uma progressão 
de variabilidade, tão rapida que só póde ser conhecicia pela 
investigaçáo historica,-parecerá á primeira vista impossivel 
achar um principio fixo, um ponto de apoio d'onde se esta- 
beleqam deduccóes no esame dos phenomenos sociaes. Esta 
appreheilsáo dominou os philosophos antigos, para quem a 
I listoria era uma curiosidade esteril, porque consideravam os 
phenomenos sociaes como incapazes de serem subordinados 
a uma coherencia logica. A apprehensáo antiga desappareceu 
muito tarde, porque os phenomenos sociaes foram explicados 
como productos da vontade dos reis, ou da :iccáo dos gran- 
des homens; mas do confronto dos actos collectivos com o$ 
psychologicos da personalidade humana é que se penetrou na 
melhor comprehensáo dos factos sociaes, e assim se foram 
relacionando com as causas anteriores, taes como as de acqão 
mesplogica, de hereditariedade, até chegar á origem dynamica 
das tnergias cosmicas e identificacão dos movimentos sociaes 
'~ bsa trnnsforma~áo de forqas iniciaes. Portanto, apesar da 

profunda instabilidade dos productos biologicos, chegou-se a 
determinar a evolucáo da unidade deilula, e a sua construccáo 
em typos especificos ; apesar da progress50 de mobilidade nos 
aggregados sociaes, onde o individuo varía com a edade e 
com o meio, e onde a collectividade se move por necessida- 
des crescentes e ada tagóes forqadas, ainda assim esiste um 
ponto fixo em volta c!o qual se subordinam todos os impulsos 
relativos cuja resultante dá o movimento social: esse ponto 
fixo consiste em determinar o que ha de inconsciente na mar- 
cha das sociedades, para d'ahi se poder desintegrar a trans- 
formacão do movimento biologico, remontando até á sua de- 
composicáo em movimento cosmico. Este ponto fixo é O que 
subordina entre si todas as sciencias, e só n'esta depencicii- 
c; i final é que a Sociologia é possivel como uma sciencia 
ab\tracta. D7esta complexidade de elementos relativos sobre 
que opéra, é que ella tira tambem o seu caracter de applica- 
çáo, como sciencia destinada a coordenar todos os movimen- 



$4 SYSTEMA DE SOCIOLOGIA 

tos da sociedade, introduzindo na comprehensáo dos actos 
humanos e dos seus motivos um extremo relativismo, com- 
pletamente em harmonia com o caracter da instabilidade do 
phenomeno socioiogico. 

Reduzidos todos os complicadissimos phenomenos sociaes 
á simples concepcáo do mol~imenfo, procede-se a analyse d'esre 
phenomeno geral decompondo-o nos diversos impulsos que se 
t~unsformam, e nas diversas energias que se conservam ou 
persistem, remontando desde a ordem cosmica e biologica ate! 
ás oscillacões peculiares do desenvolvimento das sociedades. 
Este processo moroso mas seguro é a unica via por onde se 
pode chegar á fundacáo scientifica da Sociologia; tudo o que 
não fôr isto é descriptivo. Sh decompondo os movimentos 
complexos dos factos sociaes nas suas energias primitivas, 
biologicas e cosmicas, é que se póde chegar 6 comprehensáo 
deductiva, e é este o ponto eim que a sciencia entáo completa 
passa a o erar como philosophia. A Sociologia, sendo como 
sciencia a E stracta uma integracáo dos complicadissin~os mo- 
vimentos, independentes e coexistentes, que se propagam na 
sociedade, como applicac50 prática deverá definir-se a scien- 
cia da coordenacáo das energias sociaes, ou a realisacáo con- 
sciente do Estado no accordo voluntario dos factores statzcos 
da Ordem com os factores Ji~~znmzcos do Progresso. 

O homem que conhecer ã sciencia da Sociologia, isto é, o 
condicionalismo da Conservacáo, e o determinismo da Revo- 
lucáo, sem contrariar nenhuma d'estas forcas, saberá coorde- 
nal-as em um accordo consciente. Tal e a perspectiva do fu- 
turo humano, ein que as paixões, como presentiu Fourier, 
náo serão acaimadas como querem as religiões ascetickis, mas 
sim disciplinadas, perante a consciencia da continuidade e so- 
lidariedade humana, como os estimulos mais fortes que po- 
dem impulsionar a actividade do individuo. As paixões huma- 
nas sáo grandissimas forcas desaproveitadas, sáo a vibracáo 
emocional da impressionabilidade organica, quer como reíic- 
$50 immediata ao estimulo, quer como acto reflexo ou aspi- 
racáo. São estes .os primeiros motores sociaes; as opiniões, 
ou as sugestões intellectivas vêm mais tarde, á medida,que os 
movimentos automaticos se vão tornando conscientes. E como 
f o r ~ a s  que se devem estudar os impulsos passionaes e nacio- 
naes, para comprehender os movimentos de vontade e liber- 
dade operados pelo individuo e pela collectividade humana. h 
nocáo de forca estava limitada pela concep~áo dos geometras, 
e desnaturou-se tambem em uma entidade metaphysica tran- 
scendente e em conflicto com a materia. 



: A forqa revela-se pelo movimento, e o movimento e uma 
deslocacáo no espaqo; por a ui se póde inferir ue a forca 
náo é uma propriedade da d ateria m q  uni acci .I ente varia- 
vel segundo a sua situacáo no espaco. Por esta concepcáo 
acaba a entidade metaphysica Forca para se reduzir a uma 
simples nocáo de mechanica. A nocáo do E:spaco e que ad- 
quire um maior desenvolvimento, como o Meio. náo onde se 
passam sómente os phenoinenos da Materia, mas que acnía 
directamente e constantemente no modo de manifest,icáo d'es- 
ses phenomenos. O Espaco é-nos revelado aos sentidos pelos 
corpos que se deslocam, e d'aqui vem a falsa idéa de um 
Meio inerte, como da exiguidade da nossa duraqiío veiu a in- 
capacidade de apreciar a accáo evolutiva do tempo. Ora o 
Espaco e uin Meio; os movirrientos materiaes dos atornos e 
moleculas, variam segundo a maior accáo d'esse meio; assim 
a dissociacáo extrema da Materia 6 o resultado de um Meio 
rarefeito, como a ag regacáo cellular c o resultado de um Meio 
especial, em que o %empo e a Orientsqáo hereditariu iiiodifi- 
cam de um certo modo a accão do Kspaco.JPor isso quando 
se procura explicar os phenomenos do universo pela conce- 
pcáo ou synthese dynainica, os espiritualistas querem separar 
para uma categoria inexplicavel os phenomenos psychologi- 
COS, e mesmo os sociaes, como não sendo reductiveis ás con- 
diqóes do movimento ou lei mechanica. Esta illusáo mental 
d8-se por via da incompleta nocáo de forca, separada da ex- 
pressáo positiva-modificacáo de meio. Se as forcas mais ge- 
r,!( - J,] rnechanica, como a #ravidadc e a iinpenetrabilidade, 
sáo a simplcs ,icqáo do meio co\niico sobre os aggregados 
materiaes, por certo que ii medida que forem apparecendo 
outros phenomenos de deslocacáo. procuraremos outras for- 
cas, por isso que esses phcnomeno\ se ~x~\ \ , im em novos 
meios. Assim nos espacos iiitermoleculares ou inter-porico\ 
existem modificiicóes de meio que se nos dáo a conhecer pelo 
nome de propriedades da materin, ou k rcas  physicas; bem 
como nos espacos inter-atomicos \c dão phenomenos de com- 
binacão e de estado nascente, a que se chama forca de a$i- 
~zidade. Se nos elevarmos na série de complicacáo dos equi- 
librios materiaes, nos mais instaveis ou organicos vamos achar 
esses henomenos subordinados A accáo de um meio especial, o 
p ~ a s J ,  em que uma outra acqáo, a do tempo, se compl~ca erer 
c c l ~ ~ i o ~ s e  conío forca n'essa manifestacáo d-ynamica chamada 

j i411~ ~ J G .  E assim por esta comprehensáo da forca como accáo 
de Meio, que a í~oritade se póde definir uma reaccáo motriz, que 
tornada consciente se manifesta um meio social a liberdad. 
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Ao estabelecer-se a concepcáo dynamica dos phenomenos 
biologicos, psychologicos e sociologicos, a primeira cousa a 
fazer é o achar a equivalencia das forcas por meio das quaes 
se produzem os equilibrios, e os n~ovimentos ou passagem para 
novos equilibrios n'estes corpos, como todos os outros, subor- 
dinados ás leis mechanicas. E este o trabalho dos especi a 1' istas 
das sciencias inductivas. Uma Biologia fundamental só perderá 
o estreito caracter descriptivo que tem, quando pelas energias 
vitaes dispendidas e adquiridas se puder fazer a equaqáo dos 
factores que cooperam n'este movimento; Carpenter jA tentou 
esta via. Nos phei~omenos psychologicos o movimento tem sido 
estudado nas differencas entre a impressão recebida e a rea- 
cqáo motriz da consciencia; Herbart iniciou pela primeira vez 
o estudo dos heilomenos sensoriaes submettidos á condiccáo 
do numero. (!?arey applicou o criterio dynarnico A Economia 
politica. Spencer comprehendeu tarnbcin que uma Sociologia 
verdadeiramente scientifica será fundada sobre as leis do mo- 
vimento deduzidas da coinplicacáo extrema dgs factores que 
as modificam ou orientam. 

E este o prospecto scientiíico da reorganisacáo das scien- 
cias; mas sobre este trabalho compete á Philosophia estabelc- 
cer uma eyuacáo mais simples: Achar o i-ilovimento limitado 
pelos seus dois equilibrios fundamentaes ou termos da oscil- 
laqáo; é assim que os estados staticos podem coexistir com 
os dynamicos, que a conservacáo póde coexistir com a redis- 
tribuicáo, eliminando-se as falsas idéas subjectivas de creacáo 
e de destruiqáo. Assim, nos movimentos biologicos dlí-se uma 
inteira oscillaqáo entre a persistencia dos typos (orientacáo) e 
a sua transformaqáo (adaptacáo segundo a menor resistencia). 
A eschola de Darwin, em luctn com os monogenistas, tem . 

profundamente esclarecido estes dois termos apparentemente 
antinomicos. Nos phenomenos de ordem sociologica d8-se uma 
egual oscillacáo fechada entre os dois termos azttonzatismo e 
conscic.vzcia. A eschola de Hartmann, a dos physiologistas 
Maudsley, I,uys, etc., e a de I,ewis, têm tambem estudado 
estes dois termos de toda a actividade psychologica. Nos phe- 
nomenos sociaes Augusto Comte determinou as bases funda- 
mentaes da Sociologia, accentuando os dois termos da oscil- 
laqáo dos agregados humanos na coexistencia da Ordem e 
do Progresso.,Ao fazer-se a synthese dynamica e esta a dis- 
ciplina a seguir na concepcáo d'esses phenomenos attribuidos 
outr'ora a uma forca ou guid mysterioso, como o pi-i~tctpio vi- 
tal, na Biologia, o E u  na Psychologia, e a Provideltcia no 
destino das sociedades. 



CAPITULO I 27 

Nenhuma das energias sociaes póde ser comprehendida, e 
consequentemente dirigida, sem a resolver nas suas compo- 
nentes biologicas e cosmologicas; a incompleta constituição 
da Physica e da Chimica antes do desenvolvimento e com- 
provação das doutrinas thermo-dynamicas, a falsa Psycholo- 
gia intraspectiva, viciada pela moral catholica do homo duplex 
(conflicto entre o corpo e o espirito) antes da fundaqáo do 
methodo objectivo physiologico, todo este atrazo tornava irn- 
possivel, além da anarchia do empirismo governativo, a reso- 
lucáo dos phenomenos sociacs nus suas energias anteriores. 
Tal é a causa do estado rudimentar da Sociologia como scien- 
cia "geral. E é pelo encadeamento d'essas energias que ella se 
desenvolverd, estabelecendo assim a correlacáo entre o mundo 
physico e o mundo moral pela dependencia de um e pela suc- 
cessáo do outro. Tentaremos um schema das causas e fórmas 
permanentes do movimento, de ordem cosmologica, biologica 
e social, como meio de ensaiar a decomposição das energias 
sociologicas nas forcas de que derivam: 

I. CONDICIONALISMO PHYSICO Tansforniaçáo I cOnsemacáo 
Typo especifico 

11. DETERMINISMO BIOLOÇICO 

/Automatismo 
Consciencia 
Costume 

Tradiçáo ' Sohreviuencia 
111. RELATIVISMO SOCIOLOGI( O 

( Recorrencia 

Progressáo I Collectivisn~o 
Individualismo. 

Para achar a equivalencia das transforii~acóes do inovi- 
mento cosmico em progressão social, basta seguir o modo 
como as energias anteriores se modificam segundo os novos 
meios. O desenvolvimento extraordinario da Astronomia trouxe 
para 'as deduccóes philosophicas a lei dynamicti da acgáo egual 
á rraccáo, que se póde traduzir em uma fórmula mais sim- 

ples :'f ersiste?zcia da ener~ ia .  Com o desenvolvimento da Phy- 
sica escobriu-se a impenetrabilidade dd mareria, ou por uma 



fbrmula mais geral, a. sua indestrzlctibilidade, ou conservaqáo, 
a que os processos da Chimica, pela analyse quantitativa, vie- 
ram dar a demonstracáo irrefutavel. Ha  portanto a integri- 
dade &T Materia, e a integridade do Movimento, como con- 
d i ~ d e s  absolutas de todos os phenomenos no universo; a 
successáo e o encadeamento d'esses phenomenos só podem 
ser: conhecidos por meio de uma relacáo por onde se des- 
cubra a equivalencia e reciprocidade das forcas que actuam no 
equilibrio que se observa. Tudo quanto se passa no universo 
está sujeito a lei de Coitserí~apío ou da integridade da Mate- 
ria, e á lei de reciprocidade e equivalencia das forcas, ou de 
Tttan?.fòrtna~áo; as falsas miragens subjectivas de creacáo e 
de destruicáo sendo por esta via das sciencias inductivas eli- 
minadas do criterio humano, deixarão h mentalidade uma base 
segura de concepcóes, em que o Cotzdicionalisnto exprimirá 
a moqáo mais geral do dynamismo do universo. O s  metaphy- 
sicos presentiam uma harmonia preestabelecidn, que os dis- 
pensava da investigacáo do encadeamento phenonienal, mas 
essa harmonia não é anterior A inanifesta~áo 6 cooiistente e 
condicional, é uma relaqáo mediuta. Conforme os diversos 
meios em que se passem os phenomenos, iissih o seu coitdi- 
cionalismo cosmico ha de apparecer sob outras fóriiias mais 
complicadas, mas na essencia sempre ieductiveis aos seus 
dois termos de Conservacáo e de Transformacáo. Tem cus- 
tado immensamente'a descobrir estes clenientos nos pheno- 
menos biologicos, onde as thcoriiis transforniistas sáo com- 
batidas pela persistencia dos typos organicos oii especies; 
corntudo, a experimentacáo physiologica conseguiu descobrir 
as condicóes da actividade organica, dando ao encadeamento 
funcional subordinado A fórn~n de estimulo o nome de Llcatrr- 
mi~zismo. 

Quando Cuvier pretendeu immobilisar as deduc~óes zoolo- 
gicas impondo como limite da scienciii as dcscr+cócs c-ractas 
e mais nada, forniuloii n7estas ~:ilnvras n sua iiiethodologia, 

ue a sua alta posiq.ío otticial obi-igavii ;i conciiiar com a or- 
$odoriii preponderiinte: acertas leis de coeristeiiciii nos or- 
gãos eram então necessarias, e n'isto se resumia tudo; para 
estabelecer .outras era preciso provar a falta de liberdade na 
q á o  do principio organisador, o que temos visto não passar 
de uma chimera.~ Esta formula resente-se do dogmatismo po- 
lemico com que Cuvicr reagia contra os trabalhos de s nthese 
zoologica de Lamarck, e contra as cornprovaqóes de deoffroy 
Saint-Hilaire; mas n'esta fórmula vêrnos os dois pólos de toda 
a. conrepcáo plnlosophica, o Condicionalis~no e o L)c.terminis- 



:mo, aindn vagamente concebidos. Cuvier acostumado aos bel- 
10s estudos de reconstruccáo paleontologica, e de classificacáa, 
:em que revelou o seu genio iniciador, náo .podia deixar de ligar 
a expusipío dosjactos o detallze das snas cil-cumstancias, e foi 
até este ponto que o seu criterio avançou. O que é o detalhe 
das circurnstancias senáo a descripcáo dos mqdificadores me- 
sologicos, ou dos impulsos que as revelam através dos factos 
dando-lhe formas diversas de ~nai~ifestaçáol ( ) estudo das cir- 
cumstancias comeqado no campo biologico dcsenvolveu-se em 
urna siiencia concreta da Mesologia, mas ainpli:ido a tocios os 
phenomenos do universo torna-se uma base dc concep~áo phi- 
losophica, isto d, a complexidade das rclaqóes systematisadas 
como Colzdicionalisnto. O conclicionnlismo phcnomenal tende 
cada T ~ C Z  i-ilais a ser melhor dcfinido, dcsdc que as rilanifesta- 
cóes da materia comoequilibrios de movirilento foreiliconhecidas 
pc1,is ;ondigóes dynainicas da energia. Cuvicr náo previa a ex- 
tens20 d7estc no\o critcrio quando admittia certas leis de co- 
existencia; se a previsse náo consideraria como ((falta dc'li- 
berdadc de acgcío 110 pl-iizcipio ÇI-cador» as consequencias 
successivas das condiqóes. Acceitancto provisoriamente a en- 
tidade subjectiva c gratuita do principio creador,, vêrnos que 
outros espiritos egurilmente subo1 dinados á orthodoxia theo- 
logica, c01110 o P. Secchi, rcconhcceram a solidariedade entrc 
a manifestacão e a condicáo, e como a entidade do principio 
creador náo tinha em quc intervir, porque tudo se explicano 
universo por condicóes de movimento, reservou-lhe o papel 
de primeiro impulsor da energia. A dependencia immediara 
entre a condicão da csisteilcia e o facto, foi mais tarde estu- 
dada ainda no campo biologico, sobretudo desde que Magendie 
e Claude Bernard iniciaram a cxperimentaciio physiologica ; a 
esta dependencia fatal deu C!aude Bernard a Iffiida designa- 
qáo de Detel-mi~lismo, sem se reoccupar com a falta de l i -  
berdade do principio creadoi-. d ste novo criteriolé tão funda- 
mental, gue durante toda a vida scientifica de Claude.Bernard 
lhe servlu de philosophia, sem que ninguem ouisasse filial-o 
no metaphysicismo espiritualista ou no materialista. A cancc- 
peão do Lleter-mi~zisrno não podia ficar confinadh no campo 
das sciencias biologicas, sob pena de viciar-se dias questões 
da psychologia; todos os actos da phenomenalidade do uni- 
verso, são condicionados, e portanto a verdadeira comprehen- 
siio do Dctermi~~ismo só póde dar-se estabelecendo a sua re- 
laqáo com o Condicionalismo. Taes são as bases novas de 
toda a deduccáb philosophica. 

A complicaqáo do CondicionulMmo physico .e do  Detemi- 
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nismo biologico continuados no phenomeno social, basta para 
dar a esse phenomeno um caracter particular de dependen- 
cia, de subordinacáo anterior, de concomitailcia, não fallando 
jtí dos elementos psychicos e individualistas que entram na 
manifestacão da vontade e da consciencia, que tornam diffici- 
lima a sua analyse e quasi irreductivel As leis dynamicas; esse 
caracter particular serA o sriterio fundamental do conheci- 
mento do facto sociologico, e o que bem ex lica a dificuldade 
de prevêl-o, é o seu extremo Hclati~~isino. g e foram os astro- 
nomos e os physicos os que descobriram o condicionalismo 
dos equilibrios dd materia; sc foram os physiologistas que, 
através das falsas miragens da nocáo thcologica de creacáo 
e metaphysica de finalidade, descobriram o determinismo 
das fórmas e funccóes organicas; foram tambem os ~oliticos 
dirigidos pelo sentimento da equidade e pela suavibade dos 
costumes, que abandonaram gradualmente as nocóes absolu- 
tas da governacáo, realisando a justica na maior somma de 
ci~'cumstancias, o direito no maior accordo das vontades, e a 
liberdade n,i coexistencia da independencia do maior niirnero. 
O criterio do Helativismo acabari para sempre com a violen- 
ci:i partidaria, e introduzirh na governacáo dos povos a ne- 
cessidade periodica de modificacões de constituicáo, pelo co- 
nheciniento da multiplicidade dos effeitos revelada a cada 
instante nas exigencias sociaes. As leis dynamicas que regem 
o Condicionalismo physico, a independeitcia r corxistencia dos 
movirnaztos, (d'Alembcrt i e o movimento no sentiLio rln Inrnol- 
rcsistcltcin, ll\ilaupert~~isl continuam-se sob'umn forma nova 
e espccial no Deterrniiii\n-io biologico. na di~u's~ío do i~,abalho 
firltccionnl c] szln cool-denação em unz C L ~ I I I I - O ,  ~ e t i c i o  a insta- 
bilidade dos cquilihrios organicos mociiticac~~i no xiitido da 
menor rcsistencia, guc é o que constitue o \eu DcIc~7-nziitismo. 
Nos phenomenos biologicos preponderam sentidos determina- 
dos, como e em primeiro logar o typo organico, desde a cel- 
lula e sua construccão em dados tecidos até á iiidividualidade 
que constitue a especie, o automatismo da funcczo, a orien- 
tacáo, a hereditariedade, o atavismo, a sobrevivencia, re- 
g r e s s á ~  e recorrencia, muitas vezes revalecendo sobre as 
causas constantes de difTerenciacáo. 8 o Helati~~ismo sociolo- 
gico todas estas causas anteriores se exercem de um modo 
ue o mais leve impulso da accáo se revela por uma extraor- 

jinaria multiplicidade de effeitos. A forma complexa da lei de 
Conscwa~áo, continua-se na sociedade por manifestaqóes de 
estabilidade aggravadas por todos os automatismos que con- 
stituem o typo da raca; taes são os costumes, a tradiqáo, a 



superstiqáo, a imitação, a auctoridade, a forca do collectivis- 
mo; a fórma da lei de ?i-a~zsforma~áo, modificada no deter- 
minismo da evoluqáo biologica, nos phenornenos sociaes re- 
vela-se no progresso em que os actos automaticos se tornam 
conscientes, em que as fiincçóes se dividem, (poder temporal 
separado do espiritual) em que os agentes de accão se indivi- 
dualisam, e que os iiidivid~ios se destacam da aollectividade 
por aptidões extraordinarias, productos de uma heterogenia 
organ~ca. 

Vê-se portanto que é possivel o processo de reduccáo dos 
factos sociaes Lis suas energias anteriores, isto é, decompor o 
Relativismo que motiva a actividade humana, no seu Deter,- 
minismo biologico e no seu Condicionalismo cosmologico. E 
assim que o facto social será explicado como funcqáo de mo- 
vin~ento. As doutrinas dynamicas sáo de uma antiguidade re- 
motissima; as suas comprovaqóes são modernas, e as suas 
applicaqões recentes, sobretudo n:i Biologia; parecerá por ven- 
tura extranho submetter os factos wciaes '1s leis geraes da 
mechanicn, mas o ?zurnero stat~s/&.o, desde Quetelet, veiu 
mostrar que esses phenomenos, apesar da intervencáo do ar- 
bitrio individual, seguiam o seu caminho. A Spciologin e a 
ultima scieiicip ue se submette á deduccáo de um principio 
geral. Sendo a Rateria o equilibrio transitorio da passagem 
de um para outro movimento, o seu conhecimento está limi- 
tado d relacáo d'esse movimento scgundo cis dois termos da 
sua oscillacáo. 'Tudo quanto se passa no meio cosmico só póde 
ser explicado segundo essa relacáo de i i io~  iinento ; sob esta 
direccáo fizeram-se cxtraordinarias e.specula~ões metaphysicas, 
por Le~icippo, Democrito, Aristippo, Epicuro e I,ucrecio, Des- 
cartes, Icaiit c Leibnitz; Racon e IJocke fizeram obfiervacóes po- 
sitivas, e desde Grimaldi até hoje têm-se succedido as espericn- 
cias scientificas de tal fórma, que se pode'forinuhar como sjn- 
tliese definitiva da philosophia este aphorismo de Huyghens: 
«Todas as causas dos phenomenos naturaes devem conce- 
ber-se como accões mechanicas;~ e ue Newton dd como base 
de todo o trabalho philosophico: ~ 8 e d u z i r  dos phenomenos 
da natureza dois ou tres principios geraes de movimento, e 
depois explicai- como as propriedades de todos os corpos e 

c os phenomenos são a consequencia d'estes prirhcipios mani- 
festos, seria fazer um grande progresso na philoso hia . .  .» 
l .>ses principias geraes de movimento estáo acha i? os; Gri- 
maldi crescobre ue a luz é um fluido em movimento, d'onde 
Fresnel tira a t 71 eoria das ondulaqões; Rumford observa o 
movimeiito transformando-se em calor, cuja equivalencia me- 
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chanica foi formulada por Meyer; as applicacóes das leis do 
movimento aos phenomenos cosmicos são feitas por Watere- 
ton e Thom son, aos phenomenos physicos por Tyndall e 
Secchi, aos p fl enomenos chimicos por Gaudin e Lami, aos phe- 
nomenos biologicos por iMeyer, Joule e Carpenter. No campo 
vastissimo da Sociologia e mais difficil a applica~áo do crite- 
rio dynamico, considerando j'i '1 uma grande altura a renova- 
çáo da Ecoilomia politica por Carey, que seguiu essa nova 
orientaqáo scientifica. O movimento do universo reduz-se a 
uma oscillacáo entre os dois termos extremos co11det2sagáo e 
repulsnó; estes dois extremos equivalem-se, por que as ex- 
periencias chimicas mostram que os corpos mais densos são 
os mais explosivos ; os phenornenos physicos revelam-nos for- 
ças aggregativas, e forqkis essencialmente repulsivas como o 
calor, a electricidade e a luz; antes de Newton ter introduzido 
nas sciencias cosmologicas a hypothese da attracpío univer- 
sal, as doutrinas da synthese cartesiana baseavam-se sobre a 
sheoria das forcas I-c~pulsivas ou turbilhonares. Prevaleceu a 
hypothcse de Newton, até que só muito tarde a descoberta 
do radioscopo veiu demonstrar que os phenomenos de attrac- 
$0 eram apparentes e explicaveis por forcas de repulsáo, 
como a uJií2idude chiinica se explicava por uma desigual trans- 
missão d'essas forcas repulsivas. O ponto de vista náo é tão 
moderno como parece, e já para o profundo criterio de d'Alem- 
bert, com a sua capacidade analytica de geometra, a theoria 
das forcas repulsivas da concepcáo turbilhonar de Descartes: 
atinha a singular vantagem de dar a razão da p t a ç ã o  dos 
corpos pela fo ry  centrifuga do proprio turbil áo, e eu náo 
receio avancar que esta explicaçáo da gravidade é uma das 
biellas e engenhosas hypotheses que a philosophia tem imagi- 
nudo.)) (Prol. da Encyclopedia.) O modo da propagação do 
movimento está estudado na Mechanica, e reduz-se a uma lei 
bem simples, formulada explicativamente por varios chimicos, 
mas de um modo preciso por Trémaux: Entre corpos simi- 
Ihantes o mobimento transmitte-se completamente, e ma~ifes- 
ta-se como I-epulsáo; entre corpos differentes transmit'te-se 
desigualmente, e a menor transmissibilidade manifesta-se-nos 
como nggregu~áo. Este principio acha-se applictido plena- 
mente a todos os phenomenos astronomicos, physicos, chimi- 
cos, e biologicos; é elle o que dirige tainbem os movimentos 
mciaes. A repulsáo entre cor os similhantes está traduzida 
por Spencer com relaqáo aos p R enomenos sociaes na fórmula : 
Hornogeneidude ineoherente, e a aggregacáo entre corpos dif- 
ferentes na Heterogeneidade cohere~zte. Temos aqui os dois 



termoa necessarios de to& a osciftação de moria31~nto na p 
gresaáo social; a redacqáo de Spencer seguido o sentido m 
ciologico e de uma grande clareza para a decornposiqáo em 
foqas dos diversos equilibrios sociaes ou instituiqóes. Assim, 
importa exernplificar o movimento cpsmologico, n'esse Condi- 
cionalismo dos modos da sua transmissão, e o inovimento bio- 
logico n'essa maior differenciacão segundo a maior instabili- 
dade dos seus equilibrios. 

A applicacáo d'este ponto de vista dynamico ~ l á o  é um a- 
force logico; corresponde á subordinacão dos facaos que con- 
stituem as diversas sciencias hoje sem differenqas essenciaes. 
As leis abstractas do movimento sáo as mesmas nos corpos 
esEllares e nos systemas n~oleculares; a chimica, que parecia 
formar um corpo de observaqóes peculiares, tornou-se uma 
continuacáo da physica como comprehendendo os phenoine- 
nos que resultam do trabalho de redistribuiqiio das energias phy- 
sicas. Entre a chimica mineral e a organica é que existia uma 
transiqáo apparenteinente brusca, mas Fremy estabeleceu a 
relacáo de continuidade na sua monographia dos corpos sul- 
phoazotados; diz elle: ((quando dois corpos que se combinam 
formam um terceiro no qual é impossivel encontrar a3 m s  
dos caracteres dos corpos que o produziram e preciso a d mit- 
tir necessariamente que as moleculas primitivas perderam, de 
algum modo, a sua individuiklidade para darem nascimento a 
agrupamentos novos. Este ultimo caso observa-se frequen- 
tcriiente 11'1 chi~nica organica. Estes phenomenos da reuniáo 
de duas inoleculas em uma só sáo raros em chimica mineral; 
poderia citar-se algumas combinacóes ammoniacaes em que o 
agrupamento que constitue o ammoiliaco desappareceu com- 
pletamente. )) A descoberta de Fremy consistiu na reacqáo de 
dois acidos inineraes (sulforoso e azotoso) com duas bases sob 
a influencia da agua, sem que os novos acidos apresentassem 
as propriedades dos corpos que os formaram. D'esta ordem 
dos sulphoazotados conclue Fremy: aparece estabelecer a exis- 
tencia de uma nova familia de compostos chimicos, que pela 
sua composicUo, pelo conjuncto das suas propriedades parecem 
collocar-se entre a chimica mineral e a organica, e tendem 
a approsimar estes dois ramos da sciencla.~ Os carbure- 
tos do h drogenio, como o provou Berthelot, estabelecem a 
r~laqáo chunica organica com os productos dos or~anismos 
\ I js ; a histochimia com a individuacáo dos typos biologicos, 
.L i , < \  rologin com os phenomenos de ordem psychica, q y  se 
continuam sob a fórma de automatismos ou actos inconscien- 
tes v60 até se desenvolver nos agrupamentos sociaes. A sepa- 

'i 



raqáo entre phenomenos physicos e moraes é meramente ar- 
bitraria; náo existe antinomia entre elles; assim como o cri- 
terio e a comprehensáo do factor tempo, que distingue os phe- 
nomenos biologicos, esclareceu todos os problemas da geolo- 
gia, eliminando a accáo dos cataclysmos, explicando-os pelas 
causas actuaes, tambem a relacão de anterioridade, ampliando 
mais esse mesmo criterio evolutivo, tirará aos phenomenos psy- 
chicos e sociologicos ou moraes esse caracter maravilhoso, a 
que se agarram ainda as theologias. O ponto de vista dynamico 
abrange toda a phenomenalidade do universo, e a homogenei- 
dadc iízcolzer-mie tanto se dá nas nebuloses sob a fórma de 
movin~ento de repulsáo. como nas racas humanas que náo 
attingiram a aggregacso nacional; a heterogeneidade cohn-ew- 
te, que comeqa no nucleo sol:ir, é a mesma que se manifesta na 
especialisacáo de funcc6es no5 organismos superiores, e na 
differenciacáo ethnica das raFas que formaram civilisacóes du- 
radouras. C:oilhecida a fórma geral de todo o movimento, .que 
consiste em uma oscillacão, e as suas manifestaqóes repulsivas 
e aggi-cgativas, nada mais resta do que exemplificar com o 
que se passa na rogressáo social.@ processo náo é de sim- 
ples analogia; sa I! idas as condicóes cm que sc operam certas 
fórinas de movimento, assim, como sciencia geral e abstracta, 
a Sociologia descobririi os meios por onde um certo numero 
de factos automaticos cios povos se tornará0 conscientes, c 
indicar6 as vias por onde um certo numero de estimulos po- 
dem ser aproveitados segundo o bem estar geral, que não e 
outra cousa mais do que a menor resistencia do meio coy- 
mico. 

O condicionalismo do inovimento cosmologico apresenta-se 
sob duas fórmas, a repulsáo entre corpos similhantes, e 
aggre acáo entre corpos differentes; observemos a sua conti- 
nuida f e na marcha social. Os odios e as antipathias pes- 
soaes sáo qualidades que se manifestam entre pessoas do 
mesmo temperamento è caracter, a quem os mesmos appeti- 
tcs pareciam dever approximal-as; esses odios continuam-se 
em uma f0rma mais intensa entre povoacóes da mesma raqa 
em territorios contiguos, a tal ponto que essa aversso local, 
que é a causa das separaqóes dispersivas do cailtoiialismo, 
ainda hoje npparece nas povoap?ies visinhas, que se injuriam 
a distancia vindo provocar-se sob as mutuas fronteiras. Os 
muros que separavim as povoacóes antigas, como ainda en- 
tre os romanos, eram construidos sobre as sepulturas que os 
santificavam. O estimyio organico do egoismo, sem a diffe- 
ienciaçáo dos impulsos altruistras, apenas produz esses rudi- 



mentos ou esboqos sociaes da Horda, do 'Bando ou da Tribu, 
cuja aggregagáo é artificial pela pressáo da necessidade de mo- 
mento, mas que insensivelmente se dispersa, quando a diffe- 
renqa de um chefe não converteu a tribu em um familismo 
sedentario. O arguto Machiavelli coniprehendeu o motivo da I dispersáo cantonalista, e o iriodo como esses elementos ho- 
mogeneos attingem a aggregacáo consciente do Federalismo. 
Diz o grande politico italiano, no cl)isczr~-so sobre ??to I , i~~ io :  
« O s  homens em collectividiide náo sáo proprios para funda- 
rem instituicóes; elles náo podem abranger nenhum util con- 
juncto pela razáo da diversidadc dc opinióes que têm entre 
si ; mas tambem, uma vez alcancado o conjuncto, pela mesma 
razáo elles não poderá0 chegar a um accordo para abando- 
nal -o .~  (1,iv. i ,  cap. I . )  A diversidade de opiniões quer aqui 
dizer a sua incoherencia pela similaridade do atrazo mental 
entre elles; Machiavelli continúa, comprovando o seu ponto 
de vista: «um só homem é bem capaz dc constituir um Esta- 
do; mas bem curta será a duracáo d7esse Estado e das suas 
leis, se a execucáo ficar confiada ás mãos de um só; o meio 
de assegural-a é confial-a Lí p a r d a  de muitos.)) Por aqui se 
vê que siío neccssarios mais outros estiinulos de differwcia- 
qáo do que os que comecam nos Chefes, que podem quando 
muito servir-se da violencia par,i unificarem todos os canto- 
nalispos, apagando as suas tendcncias separatistas; se a ne- 
cessidade da resistencia contra o nrbitrio do Chefe produz 
iiiiia liga de defesa para a liberdade individual, entao essa 
unifica~áo pela forqa, como a de todos os grandes impcrios 
antigos e modernos, é convertidti em um pacto voluntario, 
de commum accordo, gue constitue o Federalismo. Pelo prin- 
cipio notado por Machiavelli se conhece como ao regimen d:is 
grandes monarchias succederá na progressão social o regimeii 
da democracia; as naqões que nunca venceram a pressáo mo- 
narchica, como o Egypto, a Assyria, Babylonia, a Persia, a 
Media, a Judea e Roma extinguiram-se; e a Grecia teve o 
explendor da sua civilisacáo no periodo da sua democracia. A 
estabilidade das ragas no agregado social depende tambem da 
similaridade organica, e da falta de differenciagáo do meio ter- 
ritorial. As racas celticas, que occuparam a Italia, a F r a n ~ a ,  a 
Bretanha e a Hispania náo constituiram nagóes; chegaram a 
esses cantonalismos rudimentares, que os romanos e QS germa- 
b l l ~  facilmente submetteram e com quem se fusionaram. O que 
se ,lb com os povos dá-se com as familias n'esse phenomeno 
de sclecgiío artificial chamado ~r i s thoac ias ;  onde se formou 
esta classe priviligiada, ella teve sempre a maior sornrna das 

\ 



vantagens territoriaes, o uso exclusiva das armas, a cultura c 
ekerctcio da fwqa, e um bem estar que devera assegurar-lhe o 
aperfeiqoamento e a perpetuidade. Apparentemente contra tu- 
das as leis da selecqão, as Aristocracias extinguem-se pela si- 
milaridade organica, pois que ellas fazem cansistir a sua pureza 
no circulo estreito dos seus cruzamentos; extinguiu-se a aristo. 
cracia grega, romana e medieval, e ainda imjj a s  castas reaes 
ou dynasticas que sobrevivem caem no albinisma, no critinis- 
mo e em breve, cano  o pravou Haeckel, se extinguir50 pela 
degenerescencia. A falta de estiiriulo de outros povos leva 
p v o s  adiantados a ficarem improgressivos, da mesma fórrna 

ue o isolamento leva o individuo a imbecilidade; n'estas con- 
&óes nos ;,pparecem os Mexicanos e Peruanos, e no extre- 
mo Oriente os Chinezes. As rnigraqóes da raca árica par) a 
Europa foram devidas á dispersáa interna da sua homogenei- 
dade ethnica, e pelo encontro de outros povos n s  seu caminho 
cam os quaes se fusionararn, produziram as grandes civilisa- 
çóles grega, romana e moderna, que deram a raça árica a he- 
gemonia da Humanidade. A falta de est imul~ de povos diffe- 
rentes faz com quc se regresse ao nomadismo, como as Ci- 
ganos, bem como o isolamento religioso do Judeu, conside- 
rando-se o povo escolhido de Deus, foi a causa da desaggregacáo 
de uma nacionalidade attingida transitoriamente por effeito 
dos cruzamentos em Bahyionia durante o captiveiro c das 
transplantacõos assyricas. A uniformidade de terrena, taes 
como as grandes planicics, produzem o atrazo da sociedade, 
sempre assaltadas ptlos, pov-os das montanhas, e dá-se tam- 
bem a tendencia dispersiva e nomadismo selva em, como 
nos pampas. Estes factos seráo ampliados quan f o sobre a 
fbrma do automatismo estudarmos adiante o movimento so- 
cial dependente do Determinismo biologico. 

A aggregacáo entre corpos differenres, ou a hdero$en&- 
dade coherewte, como a denomina Herbert S encer, expltca os 
phenomenos mais camplexos do nggregado urnano chamado 
Civilisaqão. 

R 
, nos seus Pra'nctjzos da Sa'encia social, 

hetemgeneidade coherente como sociola- 
gicamente expressa pela palavra individualism; apoia-se 
n'este bello pensamento de Goetbe: ((Tanto mais imperfeito 
é um sêr, quanto as partes indiuiduaes que o consrituem sc 
parecem rccipmcstmenre, e ellas mesmas se assemelham ao 
todo. Um sêr e mais perfeito quanto sáo dissisnilhmres a5 
partes que o compõem. No primeiro cazo estas partes sjk> 
mais ou menos urna reproducqiáo do conjuncto; no s~gundo 
sáo totalmente differentes. Quanto mais parecidos sáa esses 



elementos, tanto menor e a subordinacáo reciproca que exisfe 
a m e  eiles: a,subordinaqáo das partes indica um d t o  grdo de 
or abisacáo. i, Carey, apoia-se ainda na opiniáo de Guyot, B qd"' su mette ao mesmo principio os aggrcgados sociaes: «As ~ f -  
ferenqas são as condicões do desenvolvimento: as trocas mu- 
nias que resultam d'estas differencas, dispertam e manifestam 
a vida. Quanto mais consideravel é a diversidade de orgáos, 
mais a vida do individuo é activa e se eleva a uma ordem su- 

f! crior. Tanto mais consideravel é :i diversidade das individua- 
~dades  e das relacóes em uma sociedade de individuos, assim 
4 mais consideravel a somma de vida, mais o desenvolvimento 
da vida é geral, completa e de uma ordem elevada » Carey, 
que introduziu o criterio dynamico na sciencia social, confirma 
o principio formulado por Goethe e Guyot por factos de na- 
tureza economica : <Nas sociedades as mais imperfeitas os tra- 
balhos náo tem variedade, e consequentemente o desenvolvi- 
mento da intelligencia é minimo, pela similaridade das partes 
que as compõem, como se póde facilmente constatar nos pai- 
aes puramente agricolas. A maior diversidade dos trabalhos 
corresponde uma consideravel exigencia de esforcos intelle- 
ctuaes, os elementos constitutivos da sociedade tornam-se dis- 
similhantes, o conjuncto adquire perfeicáo como pode vcrifi- 
car-se immediatamente comparando um districto pur'imei-itc 
agricola com um outro onde se achem felizmente cori~binados 
a agricultura, a industria e o commercio. A diffèrenca, eis o 
ponto essencicil para a associacáo.» ' Carey tira d'este prin- 
upiu deduccões luminosissimas que comproka pelo desen- 
volvimento politico dos povos, em que o maior gr8o de civi- 
lisacáo foi attingido por que a difierenciacáo social náo desap- 
pareceu na identificacão centralista; e assim que as diversi- 
dades individuaes produzindo o aggregado da associacão re- 
sistem, na fórma federativa a tendencia absorvente e unitaria 
do empirismo do Estado. O s  factos historicos coincidindo com 
a doutrina theorica, ao passo que a comprovam, recebem d'ella 
uma luz philosophica, cuja evidencia a tornará applicavel as 
coordenacões fundamentam da political Os casamentos exo- 
gamicos comecaram pelo rapto, pela seduccáo selectiva, e ter- 
minando com a promiscuidade da mulher do hetairismo en- 
dogamico, deram-lhe bases juridicas de contracto na fórma do 
dote, e tornaram a mulher um move1 de idealisacáo. A mo. 
nogamin é o caracteristico de todas as ralas que attingiram 

' Prhrczjws de /ta Stience socialr, t. I,  p. 53. frrad. Leduc t Plaucht) 
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as formas mais completas da civilisaqáo. Nos casamentos é 
ainda frequente a preferencia do homem corpulento pela mu- 
lher de estatura meá, a predileccáo da mulher ruiva do riorte 
pelo homem de cabellos ne ros do sul, a preferencia do obeso B pela mulher magra. A di erenciacáo ethnica produzida pela 
adaptacáo ao meio cosmico tem sido uma das maiores causas 
da cohesáo social; sabe-se a influencia das altitudes no orga- 
nismo humano, desde a deforrnacáo e degradacáo dos cretinos, 
dos logares baixos, ate á agilidade e lucidez dos habitantes 
das montanhas; os povos acndicos ou das montanhas, e os 
sumirs, ou dos valles e bordas dos rios, revelam na relaqáo 
dos seus nomes com os logares que occupavam na época da 
civilisaqáo chaldaica, os conflictos que se deram entre elles, 
occupando os valles ferteis o Acad, por ter desoccupado por 
violencia o Sumir, confinado em uma resistencia defensiva nas 
montanhas. A civilisaqáo do delta da Chaldêa proveiu d'este 
conflicto de differenciaqáo, em que decahiram cultos que se 
tornaram magia, e mythos religiosos que se tornaram epo- 
pêas. Este facto, que se repete na formaqáo das epopêas da 
Grecia. quando o espirito nacional convergia para resistir 
contra a Persia; quando os mythos germanicos pela deca- 
dencia diante do p-oselytismo catholico se tornaram as Ges- 
tas; e quando a kinlandia revelava o espirito nacional no Ka- 
levala quando a Russia a submettia, vem comprovar esta af- 
firmacão de Lamcke, que e uma das formas da heterogenia 
coherente : Assim como a combinacáo de dois corpos produz um 
augmento dc calor, assim a fusáo ou o encontro de duas raqas 
produz um Liugmento de poesia. Do encontro de duas racas re- 
sulta o gredorninio numerico de um elemento, com o predomi- 
nio moral do vencido na revivescencia das suas tradicões, que sáo 
uma nova efflorescencia da mythologia nacional decahida, uma 
actividade de aspiracão ideal, ue produz poesia, e o meio de 
crear uma base ernotiva da uni 9 caqáo nacional. No cruzamento 
das racas esiste uma lei notada por Mtiller, em que desde que um 
dos elementos entra de novo na constituicáo do producto dif- 
ferenciado, este regressa a esse typo exclusivo; foi por vcn- 
tura este o motivo por que as racas serniticas decahirui-n da 
civili\acáo, formada pelos estimulos de contacto com os tura- 
nianos e kuschitas. Nos povos conhecidos pelo nome generico 
de Turanianos, a civilisacáo humana teve n'elles o seu periodo 
rudimentar, porque a differenciaqáo ethnica foi-lhes imposta 
pelo meio cosmico; uns eram agricolas, e outros trabalhavam 
o bronze e o ferro. O s  povos de industria agricola detesta- 
vam os povos pastoraes, como ainda se conserva no mytho 
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de Abel e Caim, e no facto historico da se aracáo dos Arias 
em Aryanos e Iranianos, que vieram a pro i' uzir as duas gran- 
des civilisa~óes da Persia e da India. A differenciaqáo das 
castas na sociedade primitiva proveiu de um progresso, a es- 
pecialisaqáo de funcqóes, conio a creacáo de um corpo espe- 
culativo ou sacerdotal, a organisacáo da forca ou segurança 
publica, e a actividade exclusiva de um agente da aproxima- 
$50 dos productos industriacs; a sua superioridade hierarchica 
explica-se pela maior antiguidade em que cada urna se con- 
stituiu; os escravos, e classes degradadas provieram dos acci- 
dentes da guerra, e foram sempre um grande estimulo de ac- 
tividade social pelos seus instinctos egualitarios. Assim deu-se 
o conflicto entre a casta sacerdotal e a guerreira, prevale- 
cendo esta co111o um Feudalismo, e reduzindo-se a outra a 
simples poder espiritual; mas n'estas luctas para garantir-se 
contra o poder temporal os sacerdotes hallucinaram as clas- 
ses inferiores lisongeando-as, admittindo-as ao culto, ou as- 
similando as suas cerimonias tradicionaes, e os Senhores ou 
guerreiros, tornados de chefes temporarios dynastas, tambem 
lisongearam o maior numero d~iiido-lhe garantias politicas, 
como aconteceu com a realeza da i+:uropa, que se apoiou nos 
servos da glcba, quc se elevaram Li dignidade de povo. Assim 
de uma heterogenia organiza e dityerenca de gerarchia se pro- 
duziu essa coherencia ou vinculo juridico conhecido na civili- 
sacáo moderna como unia cousa nor~iial a cguai,dade civil, 
quc tende a completar-se no sulfl- pio ~l~zi~torral, a nianifesta- 
qáo definitiva da DcmocraciLz. E:stiis diftèrenc~is de castas * 
tabelecem diifercnqas 11:is iiistituiqóes, t ~ i e s  conio a proprie- 
dade, :i religiáo, a famili~i, o direito iiidividual, como se ob- 
serva táo claramente na civilisacáo i-omaiia, onde os plebeus 
náo tinham o jus sacrol-~rnt e o jzls ho~zorzlni, onde se observa 
o antagonisnio entre popz[l»s e plchs, entre o jzis civiie e a'qui- 
tas, entre a agltatio e a cogvlatio, n .justit> t z z~ t zk  e O CO?ZCU- 
binatus, os jzu quirittrnt e iiz bo>lis, O strictuin jus e a bone 
fidei. A reacqáo das instituicócs cnti-e si sáo uma das condi- 
'<ões do progresso; as instituicócs estrangeiras, como vêmos 
em Solon com relacáa ao Egypto, e com as Doze Taboas com 
relacáo á Grecia, e hoje com as Cartas C o n s t i ~ c i ~ n a e S  com 
rdacáo a Inglaterra, indicam-nos a forca da heterogènia co- 
hertnte, base fundamental de todo o aggregado macional. Ob- 
servpiiios este facto. 

Q condicionalismo cosmologico, pela sua generalidade fup- 
damental, deve ser procurado nos phenomenos qociaes consi- 
d e r ~ d o s  tambem na sua maior generalidade, taes como os 
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agrupamentos humanos no seu cmjuncto, ou nacionalidades. 
Abstrahindo dos factores internos, cuja heterogeneidade de- 
termina a cohesáo social em série historica e civilisacáo, os 
conjunctos nacionaes são tanto mais fixos quanto as differen- 
ciaqóes mesologicas se tornam ethnicas, e quando as differen- 
ciacóes ethnicas náo se dispersam n'uma variabilidade como 
a mestiqagem, nem pela regressá0 ao typo p r imi t i~o .~O con- 
dicionalismo cosmologico observa-se directamente na forma- 
ção das racas humanas; apesar de todos os inconvenientes 
das classificaqóes antropologicas desde Hlumenbach até Hae- 
ckel, que luctam com a necessidade de reduzir as differcncia- 
cóes I-acas A simplificacáo do typo humano, existe uma base 
d namica reconhecida--a temperatura e a situacáo geogra- K p ica, que explicam os phenomcnos de variacáo taes como 
ainda se observam n'esta longa fusáo ou basculacáo de povos. 
Considerando segundo o bello ponto de vista de Cuvier, os 
plarzaltos, como os primeiros focos de desenvolvimento, onde 
as altitudes graduam a temperatura, temos no nosso globo 
tres planaltos que correspondem aos tres typos humanos que 
se descobrem através das suas variedades, e se confirmam 
pela persistencia do Izabitílt primitivo conservado pela parte 
mais numerosa e portanto inconsciente da raca; s5o o planalto 
do Caucaso, o planalto uralo-altaico, e o planalto do Atlas. 
Estes tres pontos de differenciacáo apresentam tres cliinas 
diversos. Pode-se procurar a sua accáo por meio de compro- 
vacóes morphologicas, conio os craneos brachycephalos, do- 
lychocephalos, mesnticephalos, correspondendo ainda aos tres 
typos antropoides, o orango, o chimpanz~ e o gorrilla; a 
comprovacáo physiologica leva ás mesmas conclusões, em 
q+Tnto ás tres côres epidermicas, arnarella, bra~ica C negra, 
originadas por causas bem profundas e constantes, por isso 
sáo caracteristicas em todos os vetebrados, como o provou 
Burmaester; o mesmo emquanto aos cabellos lisos, c?-cspos e 
encarapini~ados. A comprovacáo ethnica, em que, apesar das 
grandes migrações humanas, o habitat primitivo corresponde 
ainda aos centros da diflkrenciaqáo, o Caucaso para a r a p  
branca, os Urals para a raca amarella, e Atlas para a raqa 
negra, ~pnfirma-se tambem na evolucáo historica, em que se 
caracterisam sempre trcs rncas primordiaes, através das fór- 

ao na- mas de todos os seus productos sociaes, e na constituic' 
cional provocada pelo encontro de complicadas migracóes.,A 
antropologia ainda náo apresentou uma designacáo scientifica 
para estas tres raqas, consistindo as tentativas para isso em 
formar-lhes o nome por um caracteristico dos seus deuses, 



dos seus vyrnos, au da topdogia, semdro este uhHnib m& 
ainda assim mais comeato; os nomes Inbeuropeu,  Sym-ar& 
e Scyrho-mongolico exprimem mdificaqóes seculares e a&- 
dentaes, muito remotas do typo simples da dfirencia*, 
que por isso s6 se podem empregar como um meio noviso- 
rio para a discuss3o dos agrupamentos historicos. Ka r a p  
branca, ha tres varia~ões fundamentaes, a fam3ia atyalaa, a 
iraniana, e o ramo aramearto; na r a p  amarella, ha â farnilia 
mon dica, boreal, e vetmelha; na raca nega ,  ha o eto, o f k kusc tita OU etlyope, e o austrrrliano. Quem abstrahir os acci- 
dentes ante-historicos dos cruzamentos de todos estes elementos 
humanos, e procurar a persistencia das causas da differenciacáo 
em outros meios, como por exemplo o meio ethnico e o his- 
torico, encontra sempre a multiplicacáo dos seus effeitos nos 
productos sociologicos; taes sáo os tres systemas linguisticos 
rnonoyllabico, a glutitta tivo e j47exionaZ; na religião os cul-tos r fetichistas, po@ tei.~tus e rtzonotheistus; nas fórmas sociaes o 

famiEisnro, o cantonalismo, e a federacáo espontanea em na- 
cionalidades; e mesmo na evolyáo intellectuai, a persisten- 
cia, em um estado -no-etico, ou de confusáo do abstracto 
com o concreto, em um estado discretico, ou se araqáo do ab- 'I' stracto c do concreto, e por ultimo a capacida e de converter 
o abstracto em concreto ou estado de positividade. Nas apti- 
dões ethnicas vêmos ainda representado o impulso dos differen- 
tes meios ou accáo do condicionalismo cosmologico, n'as fórmas 
do trabalho com que o homem assegurou o seu logar ao sol, 
taes como a industria fabril imetalurgia nas racas amarellas) 
a pastoral e u ag?-icola, que reagem sobre as fórmas da gre- 
a social, na religiáo, na farnilia e na propriedade. yam- 

fem as Civilisacóei primitivas r6 podem ser bem apreciadas 
caracterisando-as pela accáo dos diversos meios que as pro- 
vocaram sendo umas verdadeiramente isoladas, como a egy- 
pcia, a chaldaica, a babylonica, e a assyrica, e como taes 
sem condicóes de estimulo e de variacáo que Ihes assegurasse 
a perpetuidade náo obstante a sua grandeza; outras cosmo- 

V 
pli tas,  como a phenicia, a judaica, a arabe, e pela sua disper- 
são, que as tornava propagadoras das civilsacóes isoladas, 
suscepiiteis de regressarem d incoherencia do seu nomadis- 
mo; outras finalmente improgressivas como a chineza, a me- 
xicana, a peruana, que pela sua situacáo afastada de todo o 
conteicto esgotaram-se em um automatismo, que caractcrisa 
miiitds sociedades e industrias animaes. As migr$cóes pm- 
~ ~ i ~ ~ d n s  pela pressão do numero, além das condiqões da  sub-I 

' sistencia, pela incursáo das racas belicosas das montanhas 
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nos valles ricos, seguiam um caminho procurando os sirios ac- 
cessiveis, da mesma fórma que um liquido, e somente as raças 
perseguidas é que se fortificam nas montanhas ; a fi uraçáo do 
globo por meio de relêvos continentaes e orograp I icos póde 
coadjuvar a descoberta de muitos factos para os quaes não 
existe uma razão historica. Depois dos valles, os deltas offe- 
recem as primeiras condicóes materiaes de cohesáo social; 
os primeiros occupantes d'esses centros protegidos de incur- 

' 

sões, fecundos pelos seus detritos, e com a temperatura dos 
climas insulares, pelo facto da primasia vieram a constituir 
uma differenciaqáo de classe, e foi esta a origeni de todas as 
aristocracias, como as Cem familias na China, os Eupatri- 
das na Grecia, os Patricios em Roma, e a nobreza veneziana 
como tão claramente o explica Machiavelli. Depois dos del- 
tas, as peninsulas sáo uni estimulo mais activo de coliesáo 
social, como vemos em a peninsula do Dekan, onde se 
fórma a vasta civilisaqáo hindu, a peninsula grega e a pe- 
ninsula italica, que tomaram a bacia do Mediterrancp o 
agente das civilisaçóes da Grecia e de Roma, base fu i lda~en-  
tal de todo o progresso humano até hoje. Sobretudo a sitiia- 
cão da Grecia, formada de ilhas e de grandes variaqóes oro- 
graphicas, estava em condições de receber os progressos ad- 
quiridos do Eg pto com a capacidade methaphysica, e pela 
Asia menor to ‘i" os os elementos artisticos e poeticos dos po- 
vos seinitas. A raca tambe~n manifesta a heterogenia que mo- i 

tiva a sua consistencia nacional, onde i1 cornprehensáo fede- ! 
ralista das amphyctionias, pela coexistencia da autonomia 10- i 
cal com o espitito nacional, dá d civilisaç5o um caracter con- : 
sciente; sobre um fundo semitico, c)s dois elementos ethnicos 
o Dorico e o Jonico souberam aproveitar-se dos estimulos 
da cultura phenicia, e produzir essa ci\.ilisacáo extraordinaria 
que se baseou pela primeira vez sobre nocóes racionaes, al- 
gumas das quaes chegaram á coordenacáo de sciencias, como 
a mathematica e a astronomia. A fórma da Federacão exigia 
o contacto da vida publica, e portanto o exercicio da palavra, 
a creacáo da Eloquencia como uma arte de produzir e de se 
apropriar das cmocóes da inultidáo, c a iieces~idade dos jo- 
gos festivaes, onde a forca se cultiva como uma actividade 
especifica da funcqao inuscular. Este encontro nos certames 
ou antagonismos differenciaes, que se revelava entrc os poe- 
tas, como entre I<schylo e Sophocles, entre os oradores, como 
Demosthenes e Eschines, entre os philosophos, como em Pla- 
tão e Aristoteles, provocava a expansão de todas as forças 
immanentes n'essa collectividade, de sorte que a primeira 



ameaça da sua autonomia pelos exercitos da Persia, a tradi- 
ção nacional vibrou em todos os espiritos e tomou a fórma 
de consciencia nas epopêas homericas. Na constituiçáo his- 
torica de Roma vêmos equenas tribus vivendo isoladamente 
nos seus cantões, os {amnenses, no Mons palatinus, e os 
Titienbes no Collis quirinalis; a preponderancia do elemento 
sabino, revelando-nos uma heteregenia explica-nos como a 
acçáo de uma individualidade, Numa, fórma Lima genocracia, 
ou o Fedus equm; a lucta com Alba Longa, onde se conser- 
vavam as tradições italicas, depois da sua dcstruiçáo, deter- 
mina ri incorporacáo da tribu dos I,ucerenses, acantonados 
no Mons Ccelius, n'esse rudimento de Federaqáo, contribuindo 
pela vivacidade da orientacáo tradicional ci preponderancia 
do elemento latino em Tullo Hostilio. A palavra Hostis, o 
estrangeiro, está significando aqui a hetoro enia coherente, 
que assimilou na unificaqáo romana as tri .E us locaes que a 

sob Servio Tulio constituiram as classes sociaes dos Clientes 
e dos Plebeus ; as tribus de raqa, organisadas em curias, for- 
mavam uma aristocracia privilegiada, ciosa dos seus direitos 
primitivos e exclusivos, e as tribus locaes luctaram para fazer 
reconhecer-se em direito, com autonomia civil. O desenvolvi- 
mento da Civilisacáo romana proveiu do conflicto constante 
da genocracia e da timocracia, oscilando a transformaqáo so- 
cial nos Comicios curiata, em que o poder era exercido pela 
patrum auctoritas, da época patricia; ou pelos comicios cen- 
turiata, da época patricio-plebea. O encontro do elemento 
familista romano com povoacões existentes no solo italico 
(alieni juris) que tornou servas, produziu esse movimento de 
coordenaqáo que levou o Romano ao pleno equilibrio politico 
chamado Estado. 

Gcethe, observando os desenho\ do pintor allemáo Corne- 
lius e do pintor francez Paul Delaroche sobre o seu poema do 
Fausto, notou que o artista allemho procurava dar ao Doutor 
o caracter e o typo de um glanteador fr-anccq, e o artista 
francez visava dar-lhe a expressáo caracteristica do genio 
allemáo: Este facto tão bem observado revela-nos como é 
que na aggregacáo dos elerneiltos ethnicos de um povo é 
sem re o estrangeiro o que melhor comprehende, exprime e 
synt R etisa o caracter nacional; a Allernanha e a Franca do 
norte são antropolo icamente um mesmo povo, desmembrado 
por circumstancias kstoricas alheias S. sua propria natureza, 
e por isso este instincto ou intuicáo superior dos dois artis. 
tas revela uma aspiracão ainda latente, mas que a civilisaqáo 
europêa ha de realisar. Este facto encontra-se com bastante 



clareza nas grandes racas historicas que formam a coroa da ci- 
rilisacáo humana, as smiticas e as aryanas; cultos s e r n i t i q  
como as relegióes orgiasticas da Syna e o s  cultos baLisyloni- 
cos, sáo assimilados e desenvolvidos pelos aryas, c o m  a re- 
ligião do Mithraisrno entre os Persas, e o culto de Aphrodite 
entre os Gregos; por outro lado o Jehovismo entre os Judeus 
desenvolve-se sobre os elementos dogmaticos do Daevas tírfco. 
Max Muller, em um bello schema figurado, mostra como o 
Budhismo e o Christianismo só se desenvolveram fóra da raGa 
que os produzia; o Budhismo, organisado por uma especu- 
lacáo do âubjectivismo religioso entre os Arias, adquire a sua 
maxima propagacão proselytica em uma raqa inferior, a raca 
arnarella, perpetuando-se em extensáo no Thibet e na China; 
pelo seu lado o Christianismo elaborado pelo judeu, e confi- 
nado na estreiteza do espirito semita, acha a sua efflorescen- 
cia dogmatica, cultual e poetica entre os ramos áricos ou os 
povos indo-europeus. O mesmo phenomeno de hetorogenia 
coherente se repete com invencões concretas, como a escripta; 
o egypcio usando dos symbolos ideographicos respeita-os na 
sua immobilidade, e náo póde com elles exprimir as nocões ab- 
stractas, e portanto conserva-os em um corpo sacerdotal, 
que mantém a immobilidade no espirito de um povo, reser- 
vando-se o segredo da iniciacáo das idéas moraes. O pheni- 
cio usa os mesmos symbolos ideographicos, mas tira-lhes to- 
das as cmsequencias reduzindo-os a uma generalisacáo, e 
simplificando-os em expressão phonetica, dotando a humani- 
dade com o a+tiabeto, um dos agentes da transmissáo das 
nocóes adquiridas, que tirou a tradicáo o mysterio au- 
gural e deu á actividade humana um dos seus mais conscien- 
tes estimulas. E o elemento estrangeiro o que melhor exprime 
a caracteristica nacional; mesmo n'esta pequena naciona- 
lidade portugueza, os seus melhores poetas apresentam essa 
origem de uma heterogenia, como em Camóes, oriundo de 
um emigrado da Galiza, Bocage, de um francez, e Garrett, 
de um irlandez. 

Na constituicão social da Europa moderna, encontmmos 
tambem tres raqas, notadtts por Tacito na Inglaterra, por Cesar 
na Franca, e por Strabáo na peninsula hispanica, e confirma- 
das nos bellos estudos antropologicos de Paul Broca ; uma raca 
primitiva ou autochtone, fusionada com outra que fez a sua 
grande invasáo de norte ao sul e de leste a oeste, produzindo 
a raca dos Aquitanios de cabellos negros, (Auch, Ausci, Aus- 
kes, Euskes, Vascos e Bascos', e os Celtas de cabellos casta- 
nhos, que occuparam a Irlanda, a Hespanha e a Italia; a invasão 



p & ~ r  dos Kimris, ou Cbbros ,  espalhados pda Europa ac- 
cidemtal, de eabellas l aum,  carpufenzas, e de mdole vagabua- 
da wiu influir na regressão ao t p o  laum e tornar secundar& 
a sangue indigena. N7estas condições ethnicas da Europa é 
que entraram os ramos imigrantes indo-europeus ; o Rornarro, 
em conficta com essas racas, tirou a sua cahesáo do r e g i m  
da guerra, e sá quando estendeu o direito de cidadc ao rnun- 
da, c que se dissolveu o Imperio. A Europa tendia para a 
constituicão de Estados independentes como centros de diffe- 
renciacãa social, e por isso destinada a ser o centro de toda 
a civilisacão humana desde que esses estados attingiçsem a 
forca da aggregacáo nacianal. A entrada das racas gern~arri- 
cas na historia veiu activar este inovimrnto; estes pavos cs- 
tavam ainda no seu familismo priniitivo, e a sua qgregacáo 
no mallnm, ou assembléa ao 'Ir livre, provinha da differencitt- 
cá0 entre os íloinens-liln-es, pastores e agricultores que adora- 
vam Hertha, e :i bai~da militar, que constituia uma nobreza 
hereditaria, e que adorava Odin. E~nquanto estes dois elemen- 
tas sociaes foram independentes c coexistenres, a sua com- 
denaqão palirica produziu o Placitrrnz, e cada um d'esses 
elementos tele o seu desenvolvimento particular, como se 
pQde descdr i r  pelo estudo comparativo dos varios estados 
ewopeus; assim á classe dos homens livres pertencem os 
A r i m n i ,  (enm os Lombardasi os Kachimbztrgos, (entre as 
Frankos) os Ricos-Hamm, (nos Visigodosi os I;Tzliizg,.os, 
(nos Anda-Saxóes); á classe da banda guerreira perten- 
cem os Herqog, (Duque) com funccões temporarias e decti- 
vas, e oGrafi (Conde) com auctoridade militar e civil, a il1arFr- 

raJ (Marquez) e os Farones, tBaróes). Quebrado o equill- 
&rio entre estes elenirntos, e pelo desenrolvimento exclusivo 
da banda guerreira, que os honzcm lizlrcs decaem da sua eguat- 
dade que tinha no ntalluiit e no plncitz~m, formando esses 
gráos variados de servidáo. o alriit~s, o leude e o vassu. C m  
a nobreza das armas os grafs c faroncs apropriam-se da pro- 
priedade c constituem-se em Feudalismo. Comeca n'este p t u  
uma nova elabora~áo social; o ka-706, querendo converter 
as suas funccóes temporarias e electivas de chefe em vitalkias 
e heriditarias, ou a realeza do Kotrig, lucta com o poder feu- 
dal para se tornar independente d7elle, e apoia-se nos homem- 
livres decahidos, isto é, nas classes servas, algumas das quaes 
se haviam ligado em GerAmania ou Fnta?zdades. E esta a ori- 
gem das hIonarchias na Europa, que por muitas conciliacóes 
viera111 a eise eyuilibrio social provisorio, primeiro no Witte- 
nagenzot ou c61-te, e pelo reconhecimento politico do terceirw 
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estado na f6rma representativa do governo] É este o primeiro 
esbo~o do principio do indzvid2talism0, factor consçiente que 
tem, no seu conflicto com o Estado, de provocar progressos 
imprevistos para a Humanidade.kNáo fazemos aqui a histo- 
ria ,social da Europa; simplesmente observamos a coordena- 
ção dos movimentos, segundo o condicionalismo cosmologico, 
tanto mais claro quanto se observa nas grandes collectivida- 
des, da mesma fórma que o numero statistico é tanto mais 
condicionado quanto se compara em maiores periodos de 
tempo. Da exposiçáo dos elementos communs á Europa da 
Edade media, Italia, Franca, Inglaterra e Hespanha, con- 
clue-se da existencia dos tres factores de differenciaqáo poli- 
tica: instituiqóes livres, instituiqóes fezrdaes, e instituições mo- 
na~-chicas; conforme a preponderancia accidental de cada um 
d'esses elementos assim variaram as instituiqóes : na Italia 

revalecem as Commzinas; na Hespanha a Monarchia; na 
kranqa 0 Feudalismo; em Inglaterra a justa proporcão entre 
as instituicões livres e feudaes mantidas como condiqáo de 
existencia da monarchia deu em resultado o re imen parla- 
mentar. As consequencias d'estes diversos equ$ibrios resu- 
mem-se no centralismo exclusivo, ou na dissociacáo cantonalis- 
ta, conforme a acção d'estes diversos elementos acima estuda- 
dos. São dois movimentos de oscilaqáo inconsciente, que a So- 
ciologia tende a coordenar. Onde as Monarchias attingiram a 
sua independencia de accáo, fizeram renascer o espirito da 
administração romana ou continuaram-no, e pela violencia 
material impozeram a Centralisagáo, que tudo atrophia ma- 
tando todas as iniciativas; onde prevaleceram as Communas, 
e a autonomia do Feudalismo rincipalmente, ficou o estimulo 
da Descentralisacáo. O estu 1 o d'estas diversas orientaqóes 
politicas provenientes de camadas sociaes amalgamadas em- 
iricamente, é o que extinguird o falso antagonismo entre o 

Fndividuo e o Estado, entre a provincia e a capital, entre a 
Liberdade e a Auctoridade, entre a Revolucáo e a Conser- 
va~áo.  A noqáo do Individualismo provém de uma clara com- 
rehensáo do determinismo biologico; esta forca de especia- 

Esaqi70 funccional nos explicar8 a necessidade do seu reconhe- 
cimento para que esse equilibrio denominado Ordem acabe 
por uma vez de ser um producto empirico. 



NU desenvolvimento das sociedades humanas um facto par- 
ticular as distingue de todas as outras sociedades animaes, é 
a affirmacáo gradual do itzdii~idualismo, primeiramente pela 
preponderancia das castas, depois pelo predominio de classes, 
e por fim pelos factos de heterogenia psychologica dos gran- 
des homens, cuja accáo se refectc no modo como as institui- 
cóes automaticas e empiricas váo wndo modificadas por es- 
forces voluntarios. O Individuo e o Estado são os pólos den- 
tro dos quaes oscilla este movimento a que na politica se chama 
o conflicto entre a liberdade e a autoridade; estudado este 
movimento na f6rma complcsn dos aggregados sociaes as ci- 
vilisacóes historicas, esse antagonismo perpetuo entre a revo- 
luqáo, ou a5 rispiracões progressivas indisciplinadas, e a con- 
servaqáo, ou instincto da estabilidade tradicional, está revelando 
que estas duas forcas só pódem ser coordenadas quando forem 
ambas reconhecidas como condicões organicas indispensaveis 
de realisaqáo da Ordem. Para ue essas duas forqas apparen- 1 temente antagonicas sejam con ecidas e harmonisadas entre 
si, é preciso investigar as suas origens naturaes, isto é, o seu 
determitzisnzo biologico, que sob outras fórmas se exerce nos 
aggregados sociaes. Assim como no condicionalismo physico, 
a forca de conservaqáo coopéra com a forqa de transformaqáo 
n'esse justo accordo que produz a harmonia do universo, assim 
no detert?ziizzS?tzo biologico, essas duas condiqões da materia se 
repetem em uma forma mais complicada, a conservaqáo do 
typo espec$co e a transformaqáo evolutiva, produzindo o en- 
cadeamento seriario dos organismos vivos. Para comprehen- 
der como nas sociedades animaes o i?~dividzialismo se destaca 
a pouco e pouco da collrclividad~~ só a evolucáo organica 

ue nos póde fornecer os factos do impulso inicial e or elles B lemonstrarmos como é esse o destino das socieda es mais 
perfeitas. Nos organismos rudimentares as f~~ncqóes sáo in- 
distinctas; á medida que os organismos se elevam em uma 
maior variedade de funcqões, estas especialisam-se em appli- 
relhos distinctos e independentes como meio de serem mais 
perfeitamente exercidas. O typo especljfco, que é um dos mo- 
dos de conservaqáo nos aggregados animaes, é o que 

1 'rrepon- dera nas sociedades inferiores, em ue as individuali ades se 
niío destacam; é esta a base de co esáo sobre que se agm- 
pam essas fórmas instinctivas de sociedade por onde se dis- 
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nas esta 
da auctoridade wddicional. Observando os  costumes dos anl- 
maes p e  v i v a  em sociedades frrdimentares, notam-se factos 
que nas sociedades humanas sáo po&rosos estimdus de pm- 

essa; nes &o o par canjugal, a sacrificio pela prole, a pre- 
rrencia pela especie, a communidade, a direyáo goveernativa, 
a divisáo do trabalho em classes especiees, a revisão econo- 
mica. os recursos indnstriaes e a estrtrategia i' efensiva, a lin- 
guagem emocional, sentimentos altruistas para com outras cs- 
pecies, o criterio da oriemacáo no espaco, finalmente as aver- 
sões e os antagonismos. Qualquer d'estas tendencias bastava 
para tornar-se um estimulo de progresso; p r  que é, pois, que 
as sociedades animaes sáo um modo estacionarro do seu func- 
cionalismo organicoi Porque esse modo de ser não t e 9  sido 
modificado pelos impulsos da individualidade, pela ac@ da 
vontade sobre a fatalidade. Quando uni dia, por d e i t o  de 
uma clara comprehensáo da natureza humana, se universali- 
sar a accáo do individualismo, o typo especifico tornado con- 
sciente na differenciaciio da raqa, será uma base espontanea 
de cohesáo social n'esses rudimentos das grandes confedera- 
qóes ethnicas at@ hoje desmembradas pelas aversões nacio- 
naes; taes são essas vagas aspirdcões expressas na politica 
incoherente de hoje sob as palavras pan-slm'smo, pan-gama- 
nismo, e pan-latÉ>zism. Da mesma fórma a civilisacáo helle- 
nica, base de todos os progressos do Occidente, destacou-se 
da evolucáo espontanea dos povos orientaes pelo individua- 
lismo moral reconhecido na constitui~ão democratica das suas 
cidades, p ~ l o  individualismo intellecmal exercido na organisa- 
cão de sciencias, de systemas philosophicos e de comepqóes 
artisticas, e pelo individualismo economico. motor das expe- 
dicóes maritirnas e d'esse cosmopolitismo que tornou a Gre- 
cia o fóco de todas as civilisecóes do Mediterraneo. 

Caracterisando os elementos da civilisacão rega, esorevc t Denis: «a  obediencia náo tinha entre os greg s nada de hu- 
milhante nem de servil; náo- abatia o valor mot-ai do ntdivt- 
&a, elevava-o. Demais, a lei fazia do estado, não alguma 
cousa de ain:tlogo aos corpos juntos formados de partes juxta- 
postas uma ás outras, mas um corpo uno, e animada, do 
qual, cada membro vivia simultaneamente uma vida propria, 
e a vida de todo o conjuncto. Estenda-se s estado oriental 
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peia superficie do globo inteiro não temos mais do que um 
immenso rebanho; estenda-se ahi a cidade grega, tomada nos 
seus principios verdadeiramente organicos, e teremos a huma- 
nidade. u ' Na civilisaqáo hellenica apparece. o sentimento al- 
truista na sua mais alta coricepqáo, o sacrificio espontaneo do 
individuo á communidade n'estes factos assombrosos de vir- 
tudes civicas, que apparecein na historia como apoios da 
consciencia. Este accordo mutuo das duas forcas impulsoras 
da actividade individual e da actividade social é a primeira 
coiidicáo do pro resso huniario; só póde ser realizado nos pe- 
quenos aggrega d os ou Cid'zdos, federadas entre si, como nas 
amphyctionias gregas; desde que por effeito da conquista um 
povo se alarga em um iii-iri~enso territorio, a sua unificaqáo 
só pódc ser conseguida por uiii violento regimen de centrali- 
sacáo administrativa ou de todas as forcas vivas concentradas 
no Estado,, que embaraca todo o desenvolvimento das inicia- 
tivax individunes. Roma, pela situacáo especial em que se 
achava entre povos barbaros, sustentou-se pelas con uistas, 
e 110 seu organismo interno todas as liberdades do in 1 ividuo 
eram derivadas do poder do estado; facilmente se identificou 
esse poder do estado com a personalidade imperial, e uma 
vez entrados nu via do despbtismo, o direito do cidadáo, tal 
coino a faculdade de fazer testamento, foi considerado como 
um previlcgio concedido pelos in~peradores. Na dissoluqáo do 
imperio, as provincias reagem contra essa capital do mundo, 
nxis pelo facto das invasões gerinanicas, em que o direito pes- 
soal foi substituido ao direito territorial, manifesta-se desorde- 
nadiiinente o individualismo espontaneo, gue se disciplina na 
hierarchia feudal. Guizot caracterisa a Civilisaqáo n'este mu- 
tuo accordo : «Dois factos se comprehendem n'este grande 
facto; subsiste por duas condições e revela-se por dois sym- 
ptomas: o desenvolviinento.da actividade social e o da activi- 
dade individual, o progresso da sociedade e o pro resso da hu- 
manidade. Onde quer que a condiqáo exterior f o homem se 
alarga, se eleva, se melhora, por toda a parte onde a natureza 
intima do homem se manifesta com vigor, com grandeza, por 
estes dois si naes, e muitas vezes apesar da profunda imperfei- 
cão do esta f o social, o genero humano applaude e proclama a 
civilisa~áo.~ O movimento social progressivo resulta d'estas 
duas forcas, apparentemente eguaes e contrarias, quando attin- 
gem uma mutua synergia; se o estado prevalece sobre o indivi- 

(i) Hist. des Theories et des Idées morales, t .  11, 420 (1856.) 
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duo e lhe .atrophia o seu desenvol~imento roprio, como em Ko- 
ma, ou se o individuo não reconhece a su E ordinaqilo ao estado, 
como no periodo das invasões germanicas, ho uma incohcrencia 
dispersiva que se manifesta ao primeiro relaxamento dos vin- 
culados da auctoridade, ou vive-se n'esse estado de guerra de 
todos contra todos, como se vê na jurisprudencia barbara cla 
vindicta pessoal e da heranca do crime. O hoinem teve a 
vida desligada do nomadismo e do trogloditismo antes de per- 
der a sua personalidade animal n'essc todo homogcneo das 
sociedades empiricas; n'este conjuncto indistincto da h-lbu pa- 
triarchal, em que apenas existe a unica differenca do chefe, 
e, de que as primitivas sociedades do Oriente apesar das cas- 
tas e das classes são um exemplo de estabilidade, n'esta ho- 
mogenidade é que comeca a estabeleccr-se a agitagáo progres- 

' siva pela differenciaqáo individual. E:' como nos organismos 
vivos, em que a mesma cellula se agrupa diversamente for- 
mando a variedade dos tecidos histologicos, em que se háo-de 
especialisar os orgãos que háo-de estabelecer a divisão do tra- 
balho funccional. Nas sociedades primitivas as individualida- 
des destacam-se ainda de um modo complexo ; a liberdade e 
as tendencias egualitarias estinlulam as classes escravisadas 
ou degradadas, as ideias novas na religião, na moral ou na 
industria apparecem d'entre seitas e corporacões dissidentes, 
e só muito tarde é que os Spartacos ou os Lutheros, os Ga- 
lileus ou os Dantons se destacam no aggregado social com 
uiii completo individualismo. As duas forcas :ipparentemente 
antinornicas da individualiciade e da collectividade, são. sc- 
gundo o coiidicionalismo cosmologico, a causa primordial de 
todos os movinientos na sociedade; constituem uma hetcro- 
gcneidade cohcrente ; e se se quizer bcm comprehender o h c i i  

caracter essencial como base de todo o progresso humano, c; 
preciso remontarmo-nos ií sua origem organica. O progresso 
determinado pela historia consiste n'este desenvolvimento cres- 
cente do individilalismo, que, traduzido em linguagem da 
scicncia biologica, significa a divisão do trabalho funccional 
nas sociedades. Isto mesmo se vè comprovado nas sociedades 
mais atrazadas, onde a industria 6 tanto mais morosa e im- 
perfeita quanto mais complexa. Por outro lado, o limite nntu- 
riil da acgão do estado tende tanibem a ser fixado scientifi- 
camcnte, extinguindo essa interrencáo permanente nos actos 
sociaes como se observa na sanccáo oficial, na arbitrariedade 
policial e na concorrencia com o trabalho particular. 

A ori em biologica do facto social assim como justifica o 
natural f esenvolvimento do individuo como um factor da di- 



vis50 do trabalho funccional, assim tambem reduz a accáo do 
estado A de um centro coordenador dos diversos movinientos 
que se opéram livremente no organisino da sociedade. Todas 
as luctas que provocaram a transformacão progressiva das 
sociedades humanas têm consistido no conflicto d'estas duas 
forcas, o individualismo, em que se especialisam as funccóes 
sociaes, e a collectividade ou o Estado, em que se unificam 
os diversos elementos sociaes. Se a separacáo entre o poder 
espiritual e o temporal foi uma das grandes condiccóes do 
progresso humano, se a divis5o dos poderes na esphera poli- 
tica foi o primeiro passo para a liberdade, se a divisáo do 
trabalho é a fonte da grande actividade economica da era in- 
dustrial em que entramos, .por outro lado a unificacáo pela 
crenca nas épocas tlieocraticas ou pela egualdade perante a 
lei no periodo do civilismo, esta dupla oscillacáo está-nos re- 
velando que nenhum dos seus termos pode ser desconhecido, 
sem que a sociedade humana se esgote n'esses movimentos 
desorientados da revolucáo sem intuito ou da conservacão in- 
consciente. Estas duas forcas sociaes só podem ser btm di- 
rigidas decompondo-as no seu rletci-miuisrno biolo ic.0;-e não 
é esta concepq5o uma simples miragem i1lusori;i 5 :inalogia, 
porque essa oscil1:icáo que se dá no funccionalismo organico 
em actos de origem inconsciente, praticados automaticamente, 
e que com o tempo se convertem em conscientes e volunta- 
rios, C a incsma que se repete no aperfeicoamento das iristi- 
tuicóes sociaes, como vêmos na constituicáo da familia, da 
propriedade, dos costumes, da linguagem, da religião, da arte 
e das formas governativas. O s  povos antigos tiveram a in- 
tuicáo inaravi1hos:i da rela~5o entre os phenomenos biologi- 
cos e os phenomenos sociacs; quando as instituicóes civis es- 
tavam ainda confundidas com as instituicócs religiosas, a Hy- 
giene era o centro em volta do qual se codif cava a legislacão, 
quer na formacáo da familia, quer na cultura das aptidões 
militares, quer no intuito do isolamento nacional. A legislação 
da China, da India, da Persia, da Judeia, da Grecia, de 
Roma, deu ris prescripcóes hygienicas n importancia de insti- 
tuicóes, chegando alguns actos a formarem parte essencial do 
ritualismo religioso; e por isso, como diz Cruveilhier, ua hy- 
giene teve sempre um duplo fim, o da conservação indivi- 
dual, e um ponto de vista social, o da apropriaçáo do orga- 
nismo á funcqáo.)) E legitima a analogia que se estabelece 
entre as funcçóes organicas e as funcqóes sociaes; mas em 
vez de decompor-se as forças de progressão social nas suas 
energks anteriores, isto é, no seu detemiriimo biologico, 



cae-se insensivelmente no erro de transplantar a phraseolo ia 9 das sciencias biologicas para servirem de expressóes trans a- 
tas dos phenomenos sociologicos. Este mesmo caso se da 
com a nomenclatura da Mechanica servindo para traduzir o 
movimento social. Exen~plificaremos os dois casos; a illustrc 
Sophie Cerniain, nas Considel.acócs $e!-aes sobre o estado das 
Sciencias e das Letras tlas difil-c1lies ipocas da sua culturu. 
transporta a explicacáo do movimento social para a lingua- 
em da mechanica : uPoder-se-ia affirmar por exemplo,. que a 

flechaiiica racional completa, apresenta com a i  sciencias po- 
liticns similhancas taes, que os theoremas de que a primeira 
se compõe se tornam com relacáo aos segundos,. proposicões 
cuja verdade e incontestave1.---Assim, o equilibrio entre mui- 
tas forcas resulta de que a accáo de umas é opposta em direc- 
cão e em potencia egual a das outras. Ellas se compõem e 
decompõem, produzindo então resistencias em um sentido 
quc niío é o da sua accác~ directa. A mesma causa tem logar 
com relacáo ds for+ que nascem no estado de sociedade. 
Se ellas sáo oppostas em direccáo e eguaes em potencia, o 
estado de repouso conserva-se por si mesmo. Ha arte em mu- 
dar o sentido no qual ellas actuam, oppondo-lhes obstaculos. 
O ~)arallelograrnn~o das forcas poderia serbii- de emblema 
para este genero de recursos.)) Depois de descrever as for- 
mas de equilibrio, Sophic Germain exemplifica com a analo- 
gia: ( ( 0 s  dois casos de equilibrio stavel e dc equilibrio insta- 
vcl sc: observani egualmente no estado social. Notam-se cau- 
sas proprias para o agitar, produzirem umas vezes ligeiros 
movimentos que cessam por si mesmo, outras vezes revolu- 
qóes completas, que não permittem ao estado de paz inte- 
rior de reapparecer senão ao cabo de grandes mudancas na 
ordem social. Se se quizer levar a comparacáo mais longe, a 
analogia nunca será desmentida.)) A analogia é um estimulo 
da imaginacáo no processo inductivo, e por isso fecunda; 
mas desde que pelas similhancas notadas se queira tentar a 
deduccáo synthetica, a analogia torna-se uma miragem sedu- 
ctora que esterilisa toda a unificacão philosophica. A simples 
designacão de Physica social bastou para introduzir na critica 
dos phenomenos sociologicos um mais seguro processo analy- 
tico, d'onde resultou a constituiqáo de uma nova sciencia fun- 
damental ; traduzir essa ordem de phenomenos em equivalen- 
tes de mechanica racional é um exercicio da imaginacáo pela 
similaridade das analogias, mas não é dar bases deductivas 
á sciencia da Sociologia. O movimento social é com lexo, e 
por isso as suas energias peculiares, que são ver 1 adeiras 



hncçdes de movimento, sO podem ser apreciadas decompon- 
do-as nas energias anteriores d'onde derivam, isto é, redu- 
zindo-as ao impulso directo do seu cottdicionalismo cosmolo- 
gico. Na systematisaqáo de uma Sociologia, Littré reconhece 
tambem os perigos da analogia da nomenclatura biologica, 
mas na sua tentativa emprega o methodo biologico. Diz elle: 
((As ultimas discussões no seio da nossa associacão tem mos- 
trado concorrentemente que estamos todos inclinados a fazer 
servir a linguagem biologica A expressáo das nocóes socio- 
logicas, mas que era um verdádeiro inconveniente. Effecti- 
vamente, cada applicacáo de um termo biologico em sociolo- 
gia e ou uma simples analogia, ou uma metaphora. Nem os 
orgáos, nem as f~inccões são em sociologia o que são em bio- 
logia. LTma parte do erro e da confusão provém d'esta trans- 
lacáo das sigiiificacões. E' preciso afastar promptamente uma 
tal causa de equivocas.»' Apesar d'este conhecimcnro effe- 
ctivo, 1,ittrc no seu pequeno ensaio de sociologia applica o 
methodo biologico, e em especial fazendo a transferencia da 
nomenclatura, como se nota nas suas divisões de Sociergia . 
tt Socioauxia, espriniindo o trabalho e o desenvolvimento do 
organismo social, e a Sociotaraxia, em que reune as fórmas 
das perturbacóes que se dáo n'esse meio. Aqui cabem as 
mesinns criticas oppostas 2s analogias mechanicas; o movi- 
mento do organismo social não é similhante ao movimento 
biologico, porque este segue um curso previsto, em phases, 
periodos o u  evolucóes successivas de tal forma dependentes 
entre si, que iniciado um impulso todas as outras fórmas se 
desdobram com uma fatalidade t3o ligada 5 sua propria con- 
dicáo de existencia, qire Claude Bernard chegou a exprimir 
pela lucida palavra deta-ininismo, que encerra em si uma pro- 
funda concepcão philosophica. O movimento social, depende 
na sua totalidade de factores biologicos, e verdade, mas a 
multiplicacáo dos effeitos, que o caracterisa, a parte do acci- 
dental e do fortuito na sua impulsáo são tão constantes, que 
em rigor não só se não podem prc~ci -  as fórmas da sua ex- 
pansão na historia, como tambem est i  sujeito As mod'ificaqóes 
da vontade individual. Assim, se ao circuito completo do mo- 
vimento biologico se pode dar o nome bem expressivo de ~ o -  
lucáo, 6 um erro applicar esta designacão aos movimentos 
sociaes, como se faz geralmente obedecendo a esse instincto 
da analogia entre os phenomenos biologicos e sociologicos. 

1 &flue de Philosophie positive, t .  ix, p. 154. 
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Se alguma palavra póde exprimir com rigor as fórinas do 
movimento social, é a que contem a nocão generica da mul- 
tiplicacáo dos effeitos, a que exprime uma marcha sem esta- 
dtos definidos; a progressão é realmente o modo da activi- 
dade social, como a e~~ohlcáo o é para a actividade biologica. 
Na figuracáo schematica do progresso humano tem-se conse- 
guido representar o movimento das sociedades pela curva hy- 
perbole. o que dá unia ideia clara dos modos da p-ogi-es- 
sáo. ' 

Os orglios e as funscóes sociaes não são os orgáos e as 
funccóes biologicas, mas umas energias são consequencias 
das outras; portanto, para comprehendermos a natureza do 
movimento social, importa decompol-o nas forcas elementares 
organicas, ou mais claramente no seu determinismo biologico. 
Claude Bernard definiu este processo scientifico, que a me- 

Augusto Comtc exprime-se por esta fúrma: (<A Sociologia statjca 
tinha determinado unicamente o systema geral das asymptotas proprias 
6 orbita da humanidade. sem nada decidir com re la~áo  á curva em si 
mesmo, que podia diversamente adaptar-se a estes typos f~indanientacs. 
Porém a dynamica social acaba <Ir i i sa r  o curso eticctivo conforme a 
explicação especial de uni arco bastante estendido para permittir um 
prolongamento consoarite a destinaçiio pratica de um estudo em que 
as previs6es riso devem ser ii:inca exaçeradas.~~ Esta ideia foi desen- 
volvida por P. Gastão Mesnicr, no Ensaio de l'hilosophia anthropolo- 
@a, p. 83: <<O progresso das sociedades humanas, depende do tempo 
a de aperfeiçoamentos succcssivos, poderií ser representado por uma 
curva referida a estes dois elementos, como eixos coordenados.- 0 pro- 
gresso principiou com os tempos 110 inlinito passado, e portanto, a 
Purva que o representa deve ser tal, que nao cbrte o eixo dos tempos 
ou das abcissns, senão no iiilinito: isto é, deve ser esse eixo iimn li- 
nha :isynlptotica á curva. Como é 1cgitim:i a hypothese de que o pro- 
gresso \c en~arninha para u perfeicao absoluta, tarnbem a curva que te- 
mos eiii vista n i o  deverá tocar o eixo dos ape~.feiçoamentos, ou das 
ordenadas, senáo em um ponto ideal, ou no infinito, e este eixo ser6 
egualmente asyinptotico á curva. Dever4 portanto a curva aproximar-sc 
cada vcz mais de cada um dos eixo$, á medida que se aEistar mais 
do poiito de intcrsccçáo ou da origem das coordenadas, scni que pos- 
samos comtudo com rehender o ponto do seu contacto.,, O sr. Mes- 
nier apprcsenta duas Rguras para a demonstrnção geometrica, e termina 
em uma nota : ((Longe de mim a ideia de q u e  o progresso humano se 
confr~rma esactamente ás leis quantitativas que regem a formacáo da hy- 
perbole : observo apenas a analogia nas relações dos elementos quiin- 
titativos respecti~os, e tomo a curva hyperbole por scr a mais 
mente cqnheciila : outra gualqua, que satiifizesse ás  eondiqáer 
asyrnptotica aos eixos coordenados, e de offerecer a relação da des- 
igualdade entre as differenças das coordenadas e as differenyas das ab- 
cissas. . . exemplificaria do mesmo modo o nosso argumento.,) (Op. cit., 
P I)'.) 



thodologia do estudo dos phenomenos organicos : NO que se 
chama deta-niitzismo de um phcnomeno não é outra cousa 
mais do que a causa deter-minante ou a causa proxima, quer 
dizer, ii circumstancia que determina a apparicáo do pheno- 
meno e constitue a sua condicáo ou uma das suas condicóes 
de existencia. A palavra deto*mi?tis~izo tem uma Ugnificaçáo 
inteiramente differente da palavra fatalismo. O fatalismo sup- 
póe a manifesta+) ilecessaria de um phenomeno independen- 
temente das SU;IS condicóes, ernquanto que o de[c~minisrno 
não 6 seiiáo :i condicáo nccessaria de um phenoineno cuja 
munifestacáo n5o é í'urcucla. 1) ' O fatalismo ficou excluido da 
linguagem scieiltitica conio um absurdo, como uma das nocóes 
iinaginosas da finalidade. A esemplificacáo d'estas fórmas de 
inovimentos ~.olzdictOnados e dt~tt~rmi?tados, 6 que nos mostra 
como se complicnni como componentes no iiiovimento social. 
Nos corpos pliysicos o movimento é transmitiido, pelos agen- 
tes dyiiamicos c mechanicos, e termina desclc que se acaba 
o impulso; nos corpos organicos, uma vez tronsinittido o pri- 
meiro impulso, essa energia renova-se por si iiiesmo nas coii- 
dicóes do rileio exterior e segue iim curso determinado, transfor- 
mando-se em uma scric succcssiva de manifestacóes ou planos 
typicos, u que se chama evolu~áo. A i~oqáo synthetica do mo- 
vimento oi-ganico expressa pclii pnlavri~ evoltq5o completa--se 
pela noqSo analyticii de drtcv-nzinismo, Fecundado o ovulo 
pela cellula sperniatica, entrou em trabalho unia simples ve- 
sicula traiispareiire, de volume iiitinitesimo e com granulacóes 
iinpeycepti~:eis, tiranclo ao licluido cm que nada as condicóes 
para se iiicli:ir, desdobrar-se, truiisfoi-niai--se, até definir esse 
ti-aqo indicativo &i espinha dors;il, em 1-olta da qual se enro- 
lati1 os rudinientos membranosos que por- urna evolucáo suc- 
cessiva 1150-de foriiiai. a pelle e os intestinos. Dado o primeiro 
iiiipuIso genetico, segueni-se por um dc~tcwntizisrno d'esse pri- 
ineiro acto cis series de movimeiitos ou firmas do periodo 
embryonario, ou 11 cvolu~áo gradual dos vurios orgãos, tão 
subordinados a esta depciideniia anterior, que os pheno- 
menos de terutologici sáo :i deiiionsti-ucáo cs\lidente de um 
trabalho perturbado por accidente ria sua continuidade evolu- 
tiva. Se i1;1 vida intrauterinii o feto se apodera dos elementos 
ycie elabora iiiconscientcnie~~te, até se achar apto a transitar 
para um novo meio em que o mundo extei-ior lhe fornece OS 
yi-incipaes estimiilos da energia incii\.idual, esse deterntinismo 
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de que deriva não está ainda acabado; a sexualidade, as fa- 
culdades intellectuaes seguem tambem um desenvolvimento 
gradual, mais ou menos activo segundo a situacáo e a natu- 
reza do meio social. O determinismo biologico continúa-se 
muito profundamente nas fórmas da aggregacáo das socieda- 
des; os homens precisam assimilar a si as subsistencias que 
têm de arrancar ao meio cosmico, e d7aqui resultam os pro- 
blemas tão complicados da populacáo, e a creacão das indus- 
trias, bem coino o cosmopolitismo que os leva á posse do 
planeta. 

Por outro lado a indole das populacóes conhece-se pelo 
modo da sua alimentacáo, como se vê pelo saxáo, que come 
carne, ou pelo indu das castas inferiores que se sustenta com 
arroz. No conflicto vital, gile se continúa na historia, esta 
circumstancia do determinismo biologico é de um grande al- 
cance, como se vê pela eliminacáo de racas e de civilisacões. 
A sexualidade é o phenomeno biologico que mais actúa, de- 
pois da necessidade da alimentacáo. sobre a collectividade 40 

cial; a selecqáo do par conjugal é a resultante de um dc tc i  - 
minismo, sempre ligado á inconsciencia einocionnl, expi essa 
por este anexim popular: «Quem casa náo pensa; quem pensa 
não casa., 

São estas as duas grandes forcas organicas que determi- 
nam a aggrega~áo social e a dirigem; é incisivo o concei- 
tuoso dito de Schiller: ((emquanto os philosophos não sabem 
governar o mundo, a fome e o amor encarregar-se-h50 d'esse 
trabalho. » Os dois grandes phenornenos iniciaes das socieda- 
des humanas a Fainilia e a Propriedade sáo as instituiqóes 
emergentes de um determinismo organico, a que cori-espon- 
dem na actividade indi~idii~il o amor e a fome, como i-iotou 
Schiller. Segundo a concepcGo progressiva da relacáo sexual 
e Sua disciplina em moral, assim a Familia variou, modifican- 
do-se como a consagracno consciente d'esse facto natural e 
ibstinctivo, tornando-se Lim dos mais poderosos estimulas 
tiáo só do aperfeicoamento individual, como da elevaqáo da 
collectividade. A necessidade da alimentacáo tambem variou 
segundo os recursos que o homem foi alcanqando para geiran- 
tir a siia subsistencia, c 3 Propriedade nas suas fórmas re- 
flecte ainda hoje todas as v;iriaçóes historicas por que pas- 
sara este determinismo biologico. Ainda hoje o Amor e a 
Propriedade estão em um estado emocional assombrosamente 
primitivos, c embora os codigos analyticos regulem com se- 
veridade estas fortes paixões, quer por sacramentos, quer por 
contractos civis, são ellas ainda hoje os mais poderosos esti- 
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mulos do homem, a ponto de o fazerem por vezes regressar 
ao canibalismo e á. perfidia do primitivo typo selvagem. As 
duas paixões do Amor e da Propriedade succedem-se com a 
edade, e substituem-se uma h outra, e tanto o ciume como a 
avareza se identificam na mesma preoccupacão do egoismo. 
Estes dois estimulos organicos produzem impulsos dispersi- 
vos, e as sociedades que obedecem a qualquer d'elles difficil- 
mente se unificam; assim uma das causas que fez decahir as 
racas semiticas da hegemonia da humanidade foi com certeza 
a sua polygamia, ao passo que o progresso sempre crescente 
das rriqas aryaiias foi devido á disciplina moral da nionogam- 
mia. As racas improgressivas estacionaram por causa do seu 
isolamento, confinadas em um territorio inaccessivel a outros 
povos, bem c(-)mo a ausencia de systema de propriedade se 
manifesta nos povos nomadas pela falta de cohcsáo social. 
Os dois fi~ctos priinordiaes da Sociologia descriptiva são: r ." 
IJm grupo natural constitutivo de toda a sociedade em qual- 
quer epoca do seu desenvolvimento, e que 6 a base da sua 
estabilidade,---. :i Famzlia. 2." Um só10 apropriado por parcel- 
Ias a dilyercntes familias, transmittindo-o entre si, por via 
da communidade ou directamente,- a lJropriedade. Como es- 
tabelecer um accordo entre estes dois estimulos dispersivos, 
c que só põem em relevo as qualidades egoistas? Pela subor- 
dinacáo a uma concepcáo de uma familia abstracta, ou Na- 
cioaalidade, primeiro nucleo de convergencia dos sentimentos 
iiltruistas; e pela concepcáo de uma propriedade abstracta 
dando fórm:~ á unificacáo nacional, ou a Patria, isto e, o ter- 
ritamo sagrado onde estáo sepultados os paes. Se  nos diver- 
sos orgáos do sêr vivo é preciso um centro coordenador de 
todas as funcqóes, tainbem no corpo social essas duas pode-- 
rosas fórmas cgoistas só podiam ser disciplinadiis por unia 
forte e m o c á o - o  terror religioso. que foi a sanccao primor- 
djal dos actos sozines. 

A Rcligi5o foi o primeiro agente de unit ic:~~ão social pela 
irenc?, tanto mais facil de radicar-se quanto ella se funda na 
unaniinidiide dos ignorantes. Ao passo que a sociedade se de- 
senvolve, especialisando as suas funccões e111 novos or anis- 
mos, e n;i sociologia descriptiva vèmos com relaqáo á f'ami- 
lia, as castas e as classes, e com relacáo á propriedade a ri- 
queza industrial, commercial e hereditaria, assim tambem váo 
variando os agentes de unificacão, taes como a Legislacáo, o 
Governo, o Estado. Familia, Propriedade e Religiáo são tres 
instituicóes que mutuamente se influiram e se modificaram, 
de forma que não é possivel cornprehender a marcha de 
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cada uma separadamente. O homem faz o Deus a sua ima- 
gem, reflectindo se por isso o estado social na concepcáo que 
o homem faz da divindade. Em uma sociedade rudimentar 
em que prepondera o re imen da maternidade, o Deus é o 
fetiche-feminino, a Terra- Iáe, a Virgem, que tira de si mes- 
mo os deuses e todas as cousas criadas. h m  uma sociedade 
que se transformou pelo regimen da paternidade, os patriar- 
chas, os eupatridas e patricios, fazem o seu Deus masculino, 
criando tudo pela sua máo; o lingam é o symbolo phalico da 
mão, como em Jehová, ou c um pae, como o Diaus-Piter ou 
Jupiter. Em uma sociedade em que prepondera o regimen 
familista, a mulher não perde o seu logar, e o filho entra 
n'este agrupamento como parte integrante; na sociedade in- 
diana o pae, a mãe e o filho constituem uma trindade ntitu- 
ral transportada para a concepcáo divina, primeiro pela re- 
noracáo~pelo avatiir ou incarnacáo, depois pela trimurti ou 
triada.! om relacáo ii Propriedade repetcin-.se as mesmas 
concordancias; a actividade do homem, a natureza do seu 
trabtilho, influem tainbein nas fórmas da concepcáo divina. 
Nas sociedades a@-icolas, ein regimcn de maternidade, o fe- 
tichc primordial é a Terra cm todas as suas idealisacóes, 
Virgem-Mãe, Virgem-iMeretrix, kteis, com todos os accesso- 
rios da Terra, os montes, as cavernas e as arvores. O he-. 
tairismo representa-se na hierarchia das divindades femininas. 
Sacrifica-se á divindade feminina o ;idolescente, o macho, 
como mais agradavcl e mais propiciatorio. b;rn uma socie- 
dade pastel-ai prepondera o culto siderico, os plienomenos da 
luz, nas regióes quentes a Lua, nas regiões frias o Sol; dá-se 
o antagonismo entre a luz e as trevas, e a imaginacáo exer- 
ce-se na representacáo mythica ou personificacáo dos pheno- 
menos da natureza. Fogo, na aggregacão familista, como 
uma incarnacáo da luz celeste, concilia no culto as duas so- 
ciedades agricola c pastoral, ou inesino a metalurgista. Esta 
acqão reflexa das tres instituicóes Familia, Propriedade e Re- 
ligiáo verifica-se tambem na historia moderna da Europa; a 
profunda transformacão social operada pela Revolucáo fran- 
ceza veiu dissolver o regimen catholico-feudal, em que a Rc- 

ela relacáo de hierarchia se ligava ao Feudalismo, 
fbrma ligiGo7 c! e propriedade; libertada esta da immobilidade senho- 
rial, deu-se a renovacáo religiosa, desmoronando-se o olympo 
catholico, não por effeito de incredulidade, P r q u e  se poz no 
seu logar o emblema artificial da Deusa-Rasao. E mais tarde 
todos os pensadores que se preoccuparam com o problema 
de uma reorganisacáo theorica ou racional da sociedade, fo- 



ram fatalmente levados a architectarem a par da reforma da  
hrniliie um systema religioso, como Saint Simon, remontan- 
do-se outros até ás concepqóes cosmogonicas, como Carios 
Fourier na theoria dos qtiatro movimentos, e até o proprio 
Augusto Conte  procurou dar a Religião uma base demons- 
trada. 

A Fai-i-iiliii e a Propriedade complicam-se em um conflicto 
particular, a que os economistas deram o nome de Problema 
da Populucáo; consiste na tendencia natural dos nascimentos 
a excedercni o limite das subsistencias. E uma equacáo inil- 
ludivel, . que importa restabelecer sob pena do exterminio 
pela fatalidade das cousas. As Religiões primitivas, uma vez 
tornadas yroselyticas, trataram de captar a crenca do maior 
numero lisonjeando-lhe a sua necessidade; com a seduccão do 
apetite indisciplinado da sexualidade, as religiões tornaram-se 
orqiuslicas, e com a alliciacáo da vontade e das ambicóes dos 
que se achavam sem propriedade exaltaram-os com a idea de 
um cont?í~unismo haliucinador. No (:hristianismo ainda appa- 
recem estas &as fórmas, provocadas por um determinismo 
biobgico, no mysticismo molinista ou quietista, e na organi- 
sacá0 das ordens monachaes mendicantes com voto de po 
breaa. Tal foi a solucáo que' as Eieligióes no exercicio da uni 
f i c ~ ~ á o  social deram ao problema da Populacão. 

O empirismo governativo deu-lhe outras solucóes, algumas 
d'ellas atrozes, como o infaticidio e o assassinato dos belhos, 
ate que a sciencia tomou o problema pondo-o em novas ba- 
ses. O principio da Populacáo, táo bem forn~ulado por Mal- 
thus, foi confundido com os remedio5 propostos por este eco- 
nomista para evitar os conflictos com a subsistencia; esta 
confusáo lamentavel foi a causa dc \c não ter li ado toda a f importancia a esse profundo facto blologico para ase statica 
da Sociologia. Na realidade o facto c i ~ i  l'opulaqáo é indepen- 
dente da vontade individual, e por isso póde ser bem obser- 
vado, sem que os rcmedios propostos pelo observador para 
o diitigir sejam eficazes; só pela cooperacáo de todas as in- 
stituicócs sociaes para realisarem previsóes seguras Acerca 
d'esse facto fatal do desdobramento da populacáo, 6 que 
cessaráo os males da miseria, da doenca e da assistencia of- 
ficinl lig'ldos A existencia do proletariado. Effecti\amente, 
parte a manifestacáo de accidentes particulares, no seculo 
XIX, n'este cume da civilisacão humand, Carey demonstro11 
que se as condiqões favoraveis de existencia multiplicaram a 
populacáo, por outro lado a allianca da Sciencia e da Indiis- 
tria multiplicou tambem a produccão das subsistensias, de 
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modo ue se vae realizando a e uacáo longos seculos inso- 
luvel. i o  emtanto as profundas o % servacóes de Malthus sub- 
sistem não s6 como uma indicacão para o empirismo gover- 
nativo, como para comprehendermos no passado humano 
como as sociedades realisaram abruptamente essc equilibrio, 
sem hypocrisia moral. 

Vimos até aqui pela investigacáo do determitzismo biolo- 

P ico, como na collectividade social se destacava o individua- 
ismo, condicáo de desenvolvimento de todo o trabalho orga- 
nico, e consequentemente como lhe correspondia a necessi- 
dade da subordinaqáo crescente de todas essas forcas em um 
centro coordenador, o Estado. O justo accordo n'e'stes dois 
extremos da oscillacáo social é a primeira condicáo do pro- 
gresso; não póde realizar-se de um modo espontaneo, porque 
qualquer d'essas forcas é absorvente e exclusiva, e até certo 
ponto inconsciente. Se os povos antigos tiveram a intuicáo 
das relacóes entre o governo das sociedades e a Hygiene, a 
critica scientifica restabelecendo a mesologia dos phenomenos 
sociaes continúa a Hygiene sob a fórma de Economia politi- 
ca, como coordenadora das relacões mais geraes da socieda- 
de, como são a produccão e a troca. Na physiologia humana 
trata-se de um rriodo descriptivo das fiinccóes do organismo 
vivo que exercem o moviti-iento de oscillacão vital entre a as- 
simillacáo e desassimillacáo; deductivaniente n physiolo ia pro- 

- 'f curará estabelecer a equacáo entre as energias ciispeildi as pro- 
duzindo esta synergia constante que se cl1:ima vida. Mas 
parti que estas energias se adquiram, o proyi-icr organismo 
estin~ulado pela necessidade estabelece relacórs com-o meio 
cosmico, ou funcqões que correspondem aos estimulos de de- 
terminados meios; ao conhecimento d'estes modificadores 
chama-se Hygicne. Ora  aò conhecimento do modo como as 
funcqóes de rclaciío por seu turno reagem sobre o meio cos- 
mico apropriando-se das suas energias chamarcinos Econo- 
mia politica, no seu sentido mais abstracto. A E:conomia, 
como primeira coordenacáo empirica dos movimentos sociaes, 
comprehende: I .O A theoria da Industria, ou o conhecimento 
experimental das energias cosmicas; e a transformacáo d'es- 
sas energias por adapta~5o consciente ás necessidades, ou o 
Trabalho. 2." O Commet-cio, ou a redistribuiqáo das energias 
e equivalencia pelo valor na troca. 3." A equacáo entre as 
forcas dispendidas (capital e trabalho) com as forcas adquiri- 
das (Populacáo e subsistencias.) 4 . O  A Politica, como coorde- 
n a ~ á o  segiindo a menor rcsistencia das forcas individuaes 
cioin as collectivas. 



CAPITULO I 6 i 

No desenvolvimento d'esta accão coordenadora, a com- 
prehensáo da industria dependeu do progresso tardio das 
scienaas; o commercio dependeu das relacões internacionaes 
que so se effectuaram na éra da paz iniciada pelas descober- 
tas maritimas dos portuguezes; a Economia limitava-se á 
nocáo errada da balanca do commercio, ue ainda hoje se 
conserva sob a forma de proteccionismo i a s  pautas das al- 
fandegas ; a Politica era simples,mente o exercicio das aber- 
racóes de vontades despoticas. E por isso que o verdadeiro 
organisador da Economia politica, Adam Smith, dizia, que 
era mais feliz e susceptivel de desenvolver-se uma sociedade 
sem governo, entregue As condicóes da sua propria estabili- 
dade, do que dirigida pelos arbitrios de um poder sem plano. 
E jiistamente o que se dd nos corpos organicos, em que o 
centro coordenador é t~ i~nbem com frequencia o principal per- 
tiirbador das fiinccóes vegetativas, sempre perfeitas quando 
entregues a si inesinas. Definiremos mais amplamente este 
centro. 

Ilm phenoii-ieno caracteristico dos cÒrpos organicos é te- 
rem qualidades que se náo encontratn em nenhum dos seus 
elementos constitiitivos; esta propriedade especialissima con- 
tinua-se de um modo pasmoso nos aggregados sociaes. Nynca 
a moralidade ou a sciencia de um seculo poderli ser perfeita- 
mente representada por um individiio; a collectividade social 
e conlo o deposito dc forqa viva a~cuiiiulada de todas as ener- 
~ i a s y r c i a e s .  Isoladamente nenhiiiri individuo é capaz de 
ormdi uma linguagem, uma religiiio, uma arte, uma indus- 

trin, uma sciencia, uma forma de governo, mas estas profun- 
das creaqóes sociaes, estes estadios do progresso humano são 
resultantes de forcas que individualmente são impotentes. 6 
a conscieilcia d'esta forca superior ao homem como individuo 
que o ha-de subordinar ao respeito da collectividade, que lhe 
ha-de inspirar o sentimento do altruismo, e que lhe ha-de dar 
como thema de idealisacáo para todqs os seus actos a con- 
cepqáo unificadora da Humanidade. E refugiando-nos n'esta 
concep~áo que se alcançam as mais proficuas consolagóes mo- 
raes; contra os desalentos que nos infligem os actos indisci- 
plinados das personalidades ha a seguranca que a collectivi- 
dade se equilibra sobre a nocáo do dever; contra ,a estabili- 
dade ou mesmo retrocessos do nosso tempo ha a convicqáo 
de que nenhum progresso se perde na humanidade. Uma 
grande parte das instituições sociaes est8 entregue á guarda 
d'esta forca collectiva, tal é o predominio da opinião publica; 
outra é garantida no seu exercicio modificando-se na imper-, 



sonalidade do grande numero; assim o principio da auctori- 
dade é reconhecido como residindo na totalidade da nacáo, e 
é expresso pela forma generica do s~lflragio universal, que 
encerra a livre manifestaqão mas indistincta de cada vontade 
individual. A auctoridade k transmittida 11 um parlamento, 
ainda com caracter collectivo, que legisla com um saber e 
com um desinteresse que se náo encontra em nenhum dos 
seus membros separadamente. O mesmo com relaqáo á jus- 
tica distributiva; o jury possue as garantias da impersonali- 
dade, emfim, a impassibilidade de julgamento, facil de attin- 
@r, mas que exigida a um homem isoladamente x r i a  obri- 
gal-o a ser heroe, a exceder a inteireza do stoici o. E o 
conhecimento d'este organismo collectivo, tão di F erso dos 
seus cleirientos componentes, individuos. que distingue essas 
naturezas privilegiadas, os instituidores, que sabem levar a 
multidáo, fundar estados, a oiar as leis redigindo-as segundo 
a corrente das opiniões. duando pergrintavam a hlichelet, 
por que náo servia !,democracia entrando na accáo militante 
da politica, respondia com uma grande irituicSo das cousas: 
li me nzanque l'art de meizcr- Ies holntn~s. O psychologista 
pode muito bem conhecer o fr~nccionalismo moral do homem 
mas só o sociologista e que pode ter o conhecimento d'essc 
composto, a sociedade, que possue em si creacões, fórmas e 
modos de actividade inteiramente extranhos ao modo de ser 
do homem emquanto individuo. 

O caminho da menor resistencia, que caracterisa o modo 
de propagaqáo do movimento biologico, estabelece-se pela 
equivalencia entre a intensidade da accáo e a sua continui- 
dtide; é o que em linguagem da mechanica se diz por uma 
fórmula precisa-a forca i custa de tempo. Os corpos orga- 
nicos, formados de radicaes compostos, são e uilibrios com- 
plicados e quasi sempre instaveis, que só pó 2 em manter-se 
conforme a menor resistencia que encontrarem; d'aqui a sua 
intima relacáo com o meio cosmico, a sua necessidade cons- 
tante de adapqáo a esse meio, a sua transformacáo gradual 
ou evolucáo, e a necessidade de conformacão com os typos 
definidos ou especialisados, quer seguirido os moviinentos an- 
teriores, oririztapío, quer apoiando-se nas formas determina- 
das, izatillidade e hereditariedade, quer finalmente reagindo 
contra o desequilibrio da transformacáo repentina pela regres- 
são e pelo atavismo. Todas as energias biologicas são subor- 
dinadas á accáo do Tempo, que n'esta ordem de phenome- 
nos é o factor indispensavel para que se exerça o determi- 
nismo do trabalho organico. O factor tempo só muito tarde 



chegou. a ser ~om~rehendido,  e só pela fundaqáo de uinii 
Geologia baseada nas causas actuaes, de ue Lyell foi o 
principal systematisador, Ç que se compre%endeu que se 
as actividades chimicas levaram myriades de seculos a es- 
tabeleterem-se n'este' pequeno planeta, as actividades bio- 
logicas sáo não só a continuacáo d'essas actividades, mas 
que nenhuma fórma organica se fixou em um periodo de 
tempo que se possa materialmente demarcar. A introduc- 
qáo do factor tempo no exame dos phenomenos biologi- 
cos é moderna e produziu já uma revolucáo nas sciencias, 
chegando esse criterio a ser táo fecundo, que toma o cara- 
cter de uma pl.iilosophia a que se dá o nome de wolz~cionisrno. 
Náo fallaremos no vicio de linguagem, notado por Iittré, dc 
applicar o iloiile de evolucáo aos phcnomenos successivos que 
se dão na ordem sideral, e muito menos na applicacáo 
analogia d'este terino aos periodos historicos das socieda for es; 
porém este' vicio de linguagem proveiu da necessidade da 
consideracáo do factor Tempo e da fecundidade das suas de- 
ducqões. Nas sociedades humanas o 'Tempo é a condicão fa- 
tal do desenvolvimento, e a sua nccáo só póde ser compre- 
hendida como uma continuacáo do detei-rizinismo biologicu. 
Náo se póde repentinamente produzir um organismo vivo; d 
mesmo inobservavel a accáo do tempo nos phenomenos so- 
ciaes, e d'isto proveiu o ser desconhecido este grande factor 
por todos os philosophos antigos; se nos puzermos a observar 
a germinaqão de uma semente, o crescimento de uma planta, 
só o conseguimos por confrontos interrompidos; se quizermos 
descrever :i marcha de uma sociedade, aqui a accáo do tempo 
é mais incoercivel quanto todos esses phenomenos de uma 
duracáo secular excedem a media de muitas vidas cncadeadas 
em geraqáo. E por isso que o criterio historico é em Sociolo- 
gia a forma como o factor Tempo póde ser considerado, e 
esse eriterio consiste em relacionar cada presente a cada pas- 
sado, e só assim se comprehende o actual, descobrindo a suii 
direcsáo c o modo como modifical-o. A eschola historica do 
direito na Allemanha surgiu da primeira comprehensáo d'este 
critetio applicado por Savigny ás instituicóes juridicas, e foi 
tal a sua luz, que como o moderno evolucionismo, che8ou i1 

constituir-se em philosophia. A sua applicacáo á scienc~a so- 
cial é tambem fecunda; e se as forcas conservadoras que pre- 
ponderam nas sociedades humanas as salvaram da interven- 
$50 abrupta das individualidades prepotentes, hoje chegou-se 
rí conclusáo scientifica de que os progressos não se decretam 
e que só são definitivas aquellas transformacóes politicas, mo- 
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raes ou economicas que se conformam com a aptidão ethnica 
e ue se radicam pela accão do tempo. A disciplina mental 1 de uzida historica e psychologicamente do desenvolvimento 
do individuo e da sociedade, constituindo os estados theolo- 
gico, metaphysico e positivo, facilita a comprehensão da de- 
pendencia do factor tempo; uma sociedade que persiste no 
estado theologico, resistirá a todas as modificacóes do crite- 
rio e das instituicóes resultantes das demonstracóes scientiticas, 
e só depois de experimentar a dissolucáo espontailea do dis- 
cretismo metaphysico, é que lhe será facil o substituir o dis- 
sentimento das explicacóes pela unanimidade das dcmonstra- 
qões. Os  grandes propagadores de verdades inoraes têm sido 
martyres, ou 'as suas doutrinas ficaram sem eficacia, por não 
conhecerem este determinismo biologico da dependencia do 
tempo; mesmo as ideias mais scientificas não acham assenti- 
mento nos espiritos mais cultivados, quando ellas não têm o 
apoio das sciencias anteriores de que são corollario; Aristo- 
teles formulou o criterio da co~nparapío para o conhecimento 
dos organismos vivos, e que seculos não foram precisos para 
que d'este principio se derivasse toda a Biologia! O mori- 
mento da terra em volta do sol era já cabalmente conhecido 
pela astronomia rega, e que seculos náo decorreram para 
que Galileo o de d uzisse de novo em condicóes de demonstra- 
çáo e portanto de unanimidade. Durante cincoenta annos as 
doutrinas transformistas de 1,amarck ficaram relegadas no 
campo das hypotheses phantasistas, até que por uma eleva- 
çáo gradual dos espiritos se deram as condicóes para que a 
mesma doutrina reapparecesse sob uma fórma mais demons- 
trativa em Darwin. Aqui repete-se uma circumstancia natu- 
ral, de aggressão contra a nova doutrina do darwinismo, go 'uma causa explicavel pelo determinismo biologico; nos vel 05 

preponderam as energias adquiridas, resistem por forca sta- 
tica, regressam ás impressões primitivas, e inca azes de se 
interessarem pelo presente, esquecidos mesmo ‘I' o successo 
de hoje, vivem pela recordacáo do passado que representam 
com intensidade em todas as suas particularidades. E por 
isso que as ideias novas na sociedade hão-de encontrar sem- 
pre o antagonismo dos velhos, e só pela successão de uma 
geração por outra que e o que hontem era uma theoria peri- 
gosa ou irrealisavel, 6 hoje uma conquista do progresso, uma 
realisaçáo da liberdade ou do bem estar nos costumes e nas 
instituições. Se a morte é inherente a todas as fórmas da 
actividade organica, o limite da evolucão normal onde se fe- 
cha o circuito da natalidade, este remate do determinismo bio- 



logico é para esta ordem de phcnomenos um modo da sua 
renovaqiio, que se continúa nos phenomenos sociaes com o 
mesmo caracter; a mortalidade é uma eliminaqáo natural das 
forqas de conservaqão, sobretudo porque no regime11 social 
dominam os preconceitos de que a velhice representa a expe- 
riencia, a ramo, a moralidade, e por lhe andar li+ida es- 
poiitanean~ente a i i lves t id~r~~  da auctoridadc. A:, socieda- 
des antigas foram patriarchaes; as leis derivavam a sua 
forca da antiguidade irninemoria!, c ,linda hoje a superiori-, 
dade entre os individuos, o sc~tllzor, funda-se na tradiqád 
inconscieiite do que é mais velho, (senio7-) por onde se affe- 
rem os grrios das aristocracias. Contra estes preconceitos a 
morte torna se um modificador essencial para a realisacáo dos 
progressos sociaes, como o iiorára Maudsley. A comprehen- 
sùo do factor Tempo ainda 1150 exisrc vulgnristida nas scien- 
cias biologicas, como vamos vêr; no problema das geracóes 
espoi~trine~is procurando-se n dcinonstraqáo scientifica por meio 
da ex erimentaçáo, ainda se não reconheceu a necessidade de 
atten B er i parte que compete :i accão do ternlio na construc- 
$50 orpnica;  esta accão é complexa, não só na continuidade, 
como, na dcpendencia de meio e de hereditariedade. Pode. 
ráo oq experimentadores supprir estas condicóes fcitaes na 
tentariira de constituiqáo dos germens ? Nao imaginamos 
meio possivel; d'aqui a imolubilidade do problema, em- 
bora reconheqamos ue, tendo passado o nosso globo por 
um periodo de inca 2 cscencia em que não era possivel ne- 
nhum germen, a vida comeqou effectivameilte n'elle por 
uma tjccáo es ooiztanen. Tambem nas reformas sociaes não 
podemos simu f ar a acqáo,do tempo ara pôr em circulacão as 
ideias mais enerosas ou justas; po emos sómente aproveitar d I 
as fonçds a quiridas, c construir com os elementos faceados 
pela marcha do passado, isto é,, procurando realisar os pro- 
gressos simplesmente relativos. E assim que se decoinpóe o 
relativismo sociologico nas suas energias anteriores do deter- 
minismo biologico. Pelo csame da accáo do tempo nos phe- 
nomenos organicos, vê-se n'ellcs prevalecerem as forcas sta- 
ticas de conservaqáo, e quo esta mesma tendencia conserva- 
dora é na forma de-adaptaqáo o modo como attipgem o seu 
progresso. Este determinismo biologico produz nas socieda- 
des esses phenomenos capitaes do Costume, do Habito, da 
Sobrevivencia, da Recorretlcin, da Tradição, da Superstiga'o e 
da Religrão, que sáo as forcas conservadoras que persistem 
de um modo espontaneo nas sociedades as mais elevadas. O 
costume é uma orientaqáo social ; muitas vezes acabou a cama 
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que determinava essa forma da actividade, mas fica a direc- 
$50 adquirida; náo se pratica o acto, mas faz-se a menqáo 
d'elle, tal como vêmos nos Symbolos do direito no seu pe- 
riodo emocional, e nas cereinonias especialmente do casamento 
nas camadas inferiores ou isoladas da sociedade. As nocóes 

apezar dc modificadas por novas e mais verdadei- 
ras concepq6jts, sobrevivem a par de todos os progressos 
em costumes inexplicaveis logo que se não conheca,a sua con- 
nexáo com o estado mental de que provieram. E' por este 
meio que se podem achar as fontes organicas de noqões as  
mais transcendentes. Exemplifiquemos. 

A ideia de immortalidade tem a sua origem em uma per- 
sistencia do estado fetichista; segundo Mariner, os habitan- 
tes da ilha de Tongams crêem que se um animal morre vae 
immediatarnente para as planicies de Holotoo; se uma pedra, 
uma espada, ou qualquer producto artificial se quebra, tor 
na-se immediatamente immortal compartilhando-a com o ho- 
mem em Bolotoo. A mesma crenca se depara entre os Cn 
fres ICoussas. A esta coiicepqáo fetichista se liga o costume 
ainda actual de quebrar o copo por onde se fez uma saude 
especial; tem a mesma fonte de recorrencia ethnica. As fór- 
mas inetaphoricas da linguageni poetica correspondem á rea- 
lidade de uma concepqfío primitiva. No polytheismo deu-se o 
processo natural de converter todas estas almas immortaes 
n'essa theoria da alma universal de Platáo, ou no dogma da 
emanqáo e da absorpcáo do pantheismo da India. No mono- 
theismo, apesar do dcsenvolvjmento das noqões sçientificas, 
é a antiga recorrencia que ainda nos embaraca com essa mi- 
ragem anthropomorphica do Eu pAychologico. 

A concepqáo fetichista d,'i logar a duas ordens de especu- 
laqões, as que constituem as fórmas religiosas, e as que dão 
elementos para as noqões physocologicas. A este estado pri- 
mitivo do espirito humano, a que Tylor chama animismo, 
dariamos um nome que abrangesse o syncrctismo d7essas duas 
ordens de espcculacócs táo differentcs, o culto fetichista e a 
crenca animica, cham'ir lhe-iamos hfekapho~-ismo. Só assim 
é que se pócie explicar esse f,ictó que se dá em bastantes ra- 
qas selvagms em que náo apparece o rninimo vcstigio de crenca 
religiosa, conservando se cm um atheismo espontaileo. O de- 
senvolvimento do aniinismo fetichista perpetuou se transfor- 
mando-se em theorias philosophicas, e produziu cultos de ex- 
piacáo, que se conservaram em religiões superiores e abstra- 
ctas. Nas sociedades primitivas, em que se dava o conflicto 
da populaqáo com as siibsistencias, em que se recorria á morte 



das crianqas como um freio preventivo, o facto do nascimento 
dos genteos era um mal na familia; d'ailui \c conservou nos 
costumes serem os g ~ e o s  um objecto de nT ci-sáo entre quasi 
todos os povos primitivos e ainda hoje ciitrc os sel~~igciis, como 
os indegenas de Rali, os Khasias, do Indu\t,io, oa ,linos, do 
Japáo, em Guiné e na America; mesri-io 11~1 l~:iii.opa da Edade 
média, como sq vê pelo poema do Cattallez7-o do C_I*stze, e na 
lenda de Santa Genoveva, os gemeos produziam a accusacão 
da mulher, a morte de ambos ou de um só, e penitencias da 
parte dos paes. Persistia a nocão primitivti com inconscien- 
cia, e por isso na Edade média se dava a explicacão no-?a, de 
que náo podendo o pae gerar mais de que um filho, os ge- 
meos eram a prova flagrante do adulterio da mulher. Como 
este facto podem-se apresentar milhares de outros, como a 
cotn~ade, proveniente da simu1aq:io material que dava ao ho- 
mem a prova da paternidade, c todos os costumes da ntzthro- 

ophagia, provenientes da falsa nocáo anin~ista, a que tam- 
{em se ligam o sacrificio da viuva na sepultura do niarido, o 
exterrninio dos clientes sobre a sepultura do seu chefe ou se- 
nhor, e dos guardas e amigos nos funeraes do seu rei. A sys- 
tematisacáo de uma Ethnologia só poderá fazer-se subordi 
nando a parte descriptiva dos costumes d comparacáo, para 
por uma simplificacão gradual se chegar a nocáo primitiva que 
determinou esses actos. E a concordancia dos actos com as 
noqóes mcntaes, as determinacóes emotivas, que constituem 
essas manifestaqóes staticas a que em Sociologia se chamam 
Instituicúes. As suas fórmas e desenvolvimentos só podem ser 
comprehendidos pela decomposiqáo das energias biologicas 
que n'clles cooperaram; o phenomeno biologico da edade 
reapparece na diversidade de accáo dos velhos e das crianqas. 
O velho é essencialmente conservador, e a sua energia ma- 
nife-se na transmissão automaticã das impressões e nòções 
recebidas; é esta forca statica a que se chama a Trad icá~;  
a crianca, educada no meio antigo, náo tem relaqáo moral 
com elle, mas adapta-se a elle por uma outra fó5ma -0- 
matismõ a T~liitnpío. É o accordo d'estas duas forqas, q Ü e 7 -  
due o aperfeiFoamento, como se v@ pelas instituicóes da k o -  
ral e da Arte. Na Moral imita-se o costume antigo, na Arte 
imitam-se as fórmas cons3;radas na figuraciío. A Tradicáo 

+ e a Imitacáo sáo duas fórmas diversas de automatismo or- 
ganico, mas têm relacões entre si como a linguagem oral com 
a escripta; assim como estas duas linguagens mutuamente se 
estimulam, a reunião da Tradicáo com a Imitacáo tornou-se 
um agente altruista de desenvolviinento social, produzindo as 
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sublimes creaqões da Arte, e a disciplina das paixões. E so- 
bre este accordo que se fundará uma verdadeira Esthetica po- 
sitiva, e que as Litteraturas terão um destino social dando con- 
vergencia aos instinctos sympathicos. Uin outro facto biologico, 
que se continúa como determinismo na progressão social, é a 
espccy7cidade das funccóes; a funccáo organica exerce-se por 
um estimulo, como se observa em toda a escala animal; ha 
porém funccões, que fóra d'esses cstimulos de relacáo se po- 
dem exercer por si mesmas e sem intuito. Observa-se isto 
no passar0 que gorgeia, no cão que morde ou ladra brincando, 
no homem que trautêa. A este modo especifico de exercer 
certas funccões organicas, deveu o homem em grande parte 
a sua liberdade de accão, e por esta via é que o instincto es- 
thetico, tão caracteristico da actividade especifica da mulher, 
se tornou um importantissimu factor social. A ornamentaqão, 
a limpeza, a elegancia, e conseyuenteinente o aperfeicoamento 
industrial. vieram-nos por e\ta via, a +e as sociedades de- 
vem a maior somma de bem estar, e esse habito de idealisa- 
cão, o mais poderoso estimulo de progresso pela convergen- 
cia da transformaqáo individual. A sexualidade, da mesma 
sorte que a edadc, é uma f0rma de deterininisino biologico 
em Sociologia; i E-adz'gáo, nos velhos, á Iulitapío, nas crean- 
$as, corresponde a Especz'ficidade de funcqões na mulher. 

Nem todos os actos provêm de uma nocáo motriz; a espq- 
cificidade é determinada pelo automatisi~io espontaneo dos cefi- 
tros emotivos, e manifesta-se nas fórmas imprevistas do ca- 
pricho. Por esta disi-osicáo natural é que a mulher deixou de 
ser a fêmea para tornar-se um mysterio, o estimulo da seduc- 
~ á o  esthetica, o primeiro mobil da seleccão moral, emfim o 
objecto da idealisaqáo, quer nas instituiqões, como a cavallaria, 

8 uer nos sentimentos indhiduaes, como na litteratura troba- 
oresca. 

O s  dois centros nervoso\ cerebral e s inal, exercem o seu 
determinismo nas duas fórmas da activi t ade psychica, as no- 
cóes intellectuaes e as emocóes sensoriaes; e estas duas or- 
dens de accáo influ~iido-se mutuamente multiplicam os seus 
efieitos parciaes, como vêmos pelo Sentimento, em que uma 
dada noqáo cerebral activa o impulso cardiaco, ou na Vontade, 
em que o impulso cardiaco estimula as cellulas cerebraes pela 
frequencia da onda sanguinea. As instituisóes sociaes criam-se 
como meios adaptados á expansáo do Sentimento e da Von- 
tade, e a evolucáo normal e historica d'estas duas energias 
tem consistido na depressão crescente da preponderaaia da 
personalidade, que ainda se observa nas naturezas rudes ou 
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primitivas, pela afíirmaqão crescente da individz~aEidade, como 
se obsierva nas naturezas indisciplinadas, mas subordinando-se 
a um fim ideal, os heroes, por exemplo; e por fim o caracter, 
que s6 provém da completa submissão das paixões acciden- 
taes 4s nocóes geraes imperativas. Náo tracamos aqrii o qua- 
dro as paixões; a sua importancin é fundaincnt,il para o so- 
cio10 1 ista, porque todas as creaqóes e instituicóes humanas 
passaram por um estado emocional antes de se conformarem 
com a razão. O caracter ficticio das religióei. os symbolos 
no direito, a mythificaqáo na arte, as relacóes concretas ex- 
pressas pelo som, e a gesticulacáo e intonacao da palavra na 
linguagem, os juramentos niis instituicões, são factos que nos 
dão a ideia d7este eriodo de Syilthcse eflectiva. As emocóes 
passionaes motiva c!' as por estimulas de sensibilidade orgarii- 
ca, e que constituem o imperio da personalidade, apparecem 
n:i seiric social, nas fórmas do medo, da aversão, da colera, 
d.1 obediencia, da conservaqáo, do habito e da recorrencia. 
Nas Bpocas superiores, a que l u d e u  o nome de edade he- 
roica, a individualidade manifesta-se pela independencia,.pela 
liberdade, pelo amor, pela bravura; o caracter é ja uma justa 
equivalencia entre a cmoc5o e a nocáo, em que a \  emoções 
passibnaes são motivadas por estimulo cerebral; c c por esta 
origem racional, e por isso capai de ser prevista, que a ge- 
neralidade das re1:icóes humanas se funda no jogo das noções 
emotivas de justiqa, dever, equidade, altruismo, sacrificio, 
honra c patriotismo. Assim como a Logica estabelece a te- 
chnica das relacóes inentaes, a Esthetica 113 sua coiistituiçáb 
positiva \irri coordenar os impulsos fecundos das emoqóes 
passionaes, realisar a unificacáo da consciencin individual que 
ha de reflectir se na unificaclío da collcctividnde. Se o candi- 
cl011alis~i1o cosmico é o n-ieio de conhecer as leis physiicas 
apropriando-nos d'essas energias para a corrente social, o 
deter-mi)~isnzo biologico revela-nos as forcas adquiridas que 
importa :iproveitar levando mais facilmente e rnnis longe o 
desenvolviinento da ~e~fectibilidade, que náo é outra cousa 
mais do que o completo desdobramento das foi-:nas ima- 
nentes na energia inicial. Depois de termos examinado como 
e que do dctcrnziízismo biologico da divisão do trabalho func- 
cional, da e\pecialisacáo de funccóes, da coordenacão em um 
centro, d:) individuacáo organica destacando-se, quer no typo 
da eipecie, quer nos apparellios até ao mais simples agrupa- 
mento histochimico, como que todas estas energias se des- 
dobram com o mesmo caracter de continuidade nos movimen- 
tos das sociedades humanas, resta-nos definir o movimento 
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era1 commuin entre as duas ordens de phenomenos. Na evo- 
kqáo biologica dos organismos superiores d6-se uma oscilla- 
çáo profunda através de todos os complicados funccionalismos 
particulares; esse movin~ento consiste na transiqão das acqões 
automaticas para determinacões conscientes. O s  modernos 
traballios de anatomia do systema nervoso e de physiologia 
psycliologica, têm demonstrlido a realidade d'esta oscillaqáo 
vital. Deveril-se a estas descobertas a amplinqáo do criterio 
dynamico aos phenoinenos do espirito, que em rigor não po- 
dem ser bem coinprehendidoa senão como uma transforma- 
ção e correlacáo dos moviiiicntos da materia. Se os movin-ien- 
tos psychologicos se náo derivassem unica e exclusivamente 
dos n~ovimentos organicos, teriamos uma forca creando-se a 
si mesma, e, pela sua natureza excepcional, não podendo co- 
existir com as outras f o r ~ a s  do organismo. O s  moviineiitos 
sociacs são na sua generalidade actos psychologicos incon- 
scientes, e no seu desenvolvimento seguem a mesma oscilla- 
cão: antes da systematisaqáo dogiilatica as religiões foram 
espontaneas, antes da disciplina grammatical tambem a lin- 
uagein se formou por processos inconscientes, antes das re- 

kqões de empirismo politico, os agrupamentos sociaes foram 
organicos, emfiin, as grandes descobertas dos instrun~entos 
com que assegurámos o nosso dominio sobre o planeta, são 
de invenqáo anonyma. Vires acqztirit ezltldo, é a phrase que 
define a multiplicaqão dos effeitos na ordem social; as insti- 
tuiqóes tiraram do automatismo organico as condi~óes de con- 
servaqáo, e n'ellas se desenvo!verain as forcas racionaes que 
as vão tornando conscientes. E este o grande circuito da pro- 

' 
gressão historica; todas as instituiqóes ser50 aproximadas das 
suas origens, e assim por um processo consciente trasidas a 
uma conformaqáo racional, e unificadas pelo seu destino. 

A unificacáo dos elementos sociaes fez-se nas civilisaqóes 
primitivas por via da Religiáo; foi este o seu destino pela 
unanimidade da crenca; mas essa unificaqão tinha de ser trans- 
itoria, porque o encontro de differentes religiões pelo con- 
tacto dos povos entre si produziu os mais froiundos e os 
mais sangrentos conflictos da humanidade. kmbora a Reli- 

se conservasse pura desde as fórmas cultuaes até ao mais 
stracto dogmatisino, ella tinha de decair do destino diri- 

por causa do seu ponto de vista teleologico. O s  actos 
no intuito de uma finalidade phantasmagorica eram 

viciados nos seus motivos, e isto verifica-se nas civilisaqões 
theocraticas, que estacionaram ou se extinguiram. A Sciencia 
conduzindo por factos verificaveis á unanimidade das convic- 
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qões, comeqa a ser, como se pode observar pelo regimen da 
educacão publica, o principal agente da unificagão social; a 
Sciencia não procura a teleologia dos phenomenos, ou o seu 
Para que l pelo contrario, invei te o processo mental seguido 
pelas religiões, abandona a tiocáo de finalidade, estabelecendo 
a relagáo com os phenomenos antecedentes, com o conqicio- 
nalisino cosmico d'ondc derivam, ou com o,determinismo bio- 
logico d70nde resultam. 

Assim a unica finalidade possivcl de demonstrar scientifi- 
grj;i cau- camente, 6 a da somma dos eífeitos ser egual :i ener ' 

sal, e a do phenomeno final ser con-iprehen~lid;~ pelo ctermi- 
nismo do phenori~eno inicial. Este criterio lia de produzir 113 

unificacáo social a noqáo positka da  egualdade pela coopera- 
$50 de todos os factores differentes, e a acqáo governativa 
intervirá na direcqáo da sociedade náo só como um centro 
coordenador de todas as vontades individuaes, tnas exercendo 
dc um modo racional essa disiipliiia instinctiva das civilisa- 
qõcs antigas que conf~~ndi~iin :i Icgislaqiio com a hygiene. 
Hoje a acqáo governativa airrontn todas as leis biologicas, 
como no recrutamento, nas giierras, no gravanie dos impos- 
tos, nas barreiras fiscaes, tias fórmas da propriedade ; umas 
instituiqões sáo viciadas pela conservaqáo tradicional do pas- 
sado, outras n-iantidas i custa de hypotheses sobre o futuro, 
mas só a cori~preliensáo das energias sociaes depois de de- 
compostas no seu deteriniiiisn-io biologico, c ue fará evitar 
estas monstruosidades contra a vida, attenden 2 o ao presente, 
fazendo que a sociedride não seja um tropeqo invencivel ou 
urna exploraqáo do individuo, como no periodo que atraves- 
samos. 

A origem biologica das energias sociaes imprime ao movi- 
rnento dos aggregados humano5 uma fórina particular que só 
pode ser comprehendida relacionando-a c o ~ n  o seu ii-iil~ulso 
inicial organico. O automatismo das funccóes animaes conti. 
nua-se n a  persistencia dos costuiiies e das tradicóes ; a espc- 
cialisaqáo das funcqões transforma-se n'esses grandes pheno- 
menos das castas e das classes, e successivainente na divisão 
dos poderes, separando-se o espiritual do temporal, e este ga- 
rantindo a liberdade do individualismo que resulta d'esta 
mesma especialisaqão de aptidões, dividindo-se depois nas ca- 



tbegorias judici;ll, legislativa e executiva. O desenvolvin-iento 
do aggregado humaiio actúa directamente na formaqáo de um 
novo factor social, o iridividuo, que se impõe por qualquer 
superioridade iiitellcctual ou moral, emfin-i por qualquer ca- 
pacidade estraordinaria resultante de uma heterogenia orga- 
nica. Esta dilferenciacáo natural é mais profunda nos seus 
effeitos de cohesáo social, do que as differenciacões produzi- 
das pela acqão do meio cosmico, como as montanhas e os vai- 
les, os climas, ou os conflicros de racas; a honiogeneidade 
incoherente dos povos primitivos apoiou-se n'estas diffcren- 
$as materiaes com que as sociedades rudimentares resistem 
á tcncienciri nornádica e separatista ou de repulsão entre cor- 
pos sirnilhantes. A cohcsão social estabelece-se de um modo 
incoiisciente, o que se verifica pelo predoniinio absoluto dos 
costiin;cs e do empirisino tradicional nas civilisacões em que 
a ac+o iiiclividual náo era reconhecida. A difFerenciac50 mo- 
tivada pela heterogenia do ii-idividuo q ~ i c  se impõe por apti- 
dões extraordinarias, é um trabalho iiitcrno, unia como fcr- 
mcntaçáo activa, uma agitacáo saudavcl, em que as differeiiças' 
csiabelccidas ou adquiridas produzem Lin-ia iiggregacão mais' 
forte, voluntaria e conscientc. As individua1id:ides prirhi~ivas 
sáo os instituidores, reconhecidos como iniciados da divindade, 
da mesma fórma que as docriqas eram tainbcm phenomerios 
sagrados. A accáo individual vem lancar no phcnoi-i-ieno sol 
cial uma complicacáo inesperada, por isso que nem se prcvq 
a sua intervencáo, nem se suppõe como de factos acciden- 
taes pode tirar as condicóes para a inodificaq30 mais rapidci 
do bem estar da collectividade. Uma vez chegado o org~nismo, 
social a esta situacáo nova, que distingue as civilis:i<oes ba- 
seadas sobre nocóes scientificas, dd-se então esse facto cara- 
cteristico do phenomcno sociologico, admiraveli-iieiite cxpresso 
por Spencer com a phrasc - :i multiplicacáo dori etlèi tos. I_-:h 
tal caracteristico póde esplicar-se em duas pa1avr;is: :i dcsco- 
berta do.iman, 1ev:i-nos á circumducc30 do globo ; um simples 
vidro dá-nos a visáo telescopica, microscopica c spectral: Coin- 
prchende-se que as sociedades, dirigidas por um instincto es; 
pontaneo de -conservacáo animal possuissem um medo tambeqj 
instinctivo de todas as tentativas de modificacão das siias ini' 
stituiqóes em virtude da lei presentida da i-i-iultiplicacáo dos 
effeitos, ,e por tanto, que se afferrassem aos seus costun3es 
como foeqas adquiridas da sua estabilidade. D7aqui a tenden- 
cia regressiva para o passado, tornando absolutas as opiniões 
atrazadas mas fortes pela sancqáo das geracóes precedentes. 
Cornprehende-se tambem qiie ;i acqCio individual interviesse 



de um modo exclusivo, apresentando uma perspectiva de fu- 
turo, como acontece com os visionarios, fortalecidos com a 
febre hallucinadora de uin excessivo trabalho de especula~ão 
subjectiva; a necessidade da reilov:i<5o, ~ii'firm:ida tanibem de 
um modo absoluto contra o autoii-iatisriio dos costumes, tinha 
de proclamar-se pela agitacáo egualitaria, pela critica, pela pro- 
pagaqáo de noqóes altruistas, pelo confronto com outros po- 
vos, einfim pelo sacrificio e pela morte. A multipliciicáo dos 
effeitos produz esta situacão vio!enta de mutuo teinor e até 
de aversão entre a collectividade c o individub, perdendo 
energias n'essas ,forcas contrarias das iioqóes absolut~is de 
Kcvolohc~~ío c no instincto regressivo convertido em opinicío 
absoluta de Consel-vacáo. 

Como as sociedades huri-i~inas sc inodificam iiicessantemente, 
como se pódc observar pelo determinismo biologico da mor- 
talidade pela quzl as geracóes se substituem coni differencas 
adquiridas pela iniiior facilidade ile desenvolver as nptidóes 
hcreditcirias e de attingir ii pcricia pela educaqáo, as iioqóes 
absolutas são fundamentalrilentc iilcoinpati~cis com um aggre- 
gado n'estas coi-idiqócs, sujeito aléni ci'isso As relacóes impre- 
vistas impostas pela multi licaq50 +cs cffeitos das circuni- 
st:incias ainda as mais accic r entaes. I: por isto que a primeira 
disciplii-i;~ scientifica a que se póde submetter o facto social é 
cnrateris;il-o pelo seu relat-ii~isnlo. A Philosophiu positiva eli- 
minagcio dos processos racioniies as nocóes ;ibsolutiis, partiu 
da cdhsideracáo das relaqóes mais ger:ies c-lo ui-iiverso, ou 
sirriplbsmente mathematicas, tite ás relagóes mais particu- 
lares,; e coniplicadas, ci~io ~ I - L I ~ O  constitue os phenomenos 
da 3ociologia. l 'al é a assonil~rosn esri*uziilr:i logic:1 do 
vasto systema philosophico de Xuçusto Corrite. 0 rel<zti; 
vismo sociologico designa a natureza das energias socihes, 
na sua intima dependcncia de continuidade, d solida't-ie; 
dade,  de rccipiocidade, condicão essencial o seu c?: 
nlieciinento e previsão, e sonsequenteniente de' applica@íi? 
prnctiFa ou direcqáo consciente. -4s rioqóes absolcitas Sqo r& 
conhekldas hoje como nnti-scjentificas; as religiões baseAm-ST 
to+s ,sobre uma noqáo absoluta da divindade, e as nietaphki 

, , sicas.$obre noq6es absolutas de entidades; c por consequen- 
cia o governo das sociedades resentirido-se da influentia de 
unias ou de outras noqóes, theologicas ou metaphysicas, foi 
em todos os tempos absoluto, sendo ainda hoje privilegio de 
personalidades émpiricas e tradicionaes, como dynastias ou 
ministros sem capacidade philosophica, apoiados apenas no 
favor 'doberano, ou na dialectica das maiorias parlamentareh!' 

r I 
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A constituiqão da Sociologia funda-se sobre a consideracão 
.do relativismo, que caracterisa a complicacão dos phenomc- 
nos sociaes, e está destinada a exercer uma modificacão sau- 
davel na marcha das sociedades ela eliminacão das noqóes 
absolutiis da actividade politica. 8 s  grandes sabios, mesmo 
aquelles que renovaram os methodos scientificos, soffreram 

.nas suas espcculacóes a influencia das noqóes absolutas; ci- 
taremos Bacon, que dizia ácerca das descobertas de Galileo 
sobre o rncvimento da terra, que o tempo havia de fazer jus- 
tica sobre as patacoadas do intrujáo italiano; citaremos o pro- 
prio Augusto Comte, que affirrnou de um modo cathegorico, 
que deveinos abandonar o estudo dos phenomenos sideraes e 
limitarmo-nos ao systema solar, porque é impossivel a expe- 
rimentaqáo nos astros, acontecendo alguns annos depois da 
sua morte a descoberta da analyse spectral por meio da qual 
as nebuloses irreductiveis pelos mais poderosos telescopios 
se resolvem em systemas independentes de astros; citaremos 
por ultimo o grande alienista Esquirol, que ao fim de uarenta 
annos de clinica especial, conclue que nunca se ha 1 e saber 
cousa alguma ácerca das localisacóes cerebraes, quando tam- 
bem alguns annos depois da sua morte Luys explica os tha- 
lamos opticos, e se funda. a sciencia nova da physiologia ce- 
rebral ou do espirito+Diante d'estcs factos a propria segu- 
ranqa do methodo scientifico nos está indicando a limitacão 
á maior somma de relacóes, e isto em cathegorias bem de- 
terminadas de phenomenos, quanto mais n'aquella cathego- 
ria que se destingue pela multiplicidade dos effeitos, pelo par- 
ticularismo das emocóes da collectividadc collaborando com 
as nocóes intelluctuaes das individualidades superiores.< Resu- 
miremos o nosso pensamento esclarecendo-o com este bello 
principio de Spencer: «O que nos póde ajudar a conservar 
esta attitude mental, é a conviccão ue, nas acqóes humanas, 9 o mal absoluto póde ser um bem re ativo, e o bem absoluto 
um mal relativo.)) A escravidão, que é um mal absoluto, foi 
um bem relativo quando sc substituiu ris estupendas car- 
nificinas que se seguiam n.s grandes victorias antigas; o 

uietismo religioso, que a egrcja nos pinta como um bem 
absoluto, e um mal relativo por que mata no homem o sen- 
timento da sociabilidade, isola-o no egoismo da propria 
bemaventuranca e reduz o hoiilem á idiotia. Augusto Còmte 
ao lancar as bases inubalaveis da physica social, ou da Socio- 
logia, .partiu da consideracáo d'estas duas nocóes em iricas 

ue dirigem o governo das sociedades, as quaes pelas ormas 5 F 
a solutas de Conservacáo e de Revolucáo se tornam antago- 
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nicas e perturbadoras; caracterisou estas duas forcas nas opi- 
niões que distinguem u eschola retrograda e a eschola-critica, 
que no seu inconciliavel conflicto, produziram o eccletismo 
politico do Co~~stitucionalisino monarchico, que se torna so- 
luqáo absoluta e iiliprogressiva? por isso que a anarchiu das 
duas opiniões persiste no eriipirismo governativo. Chegado 
a este lucido ri~odo de vêr, o proccsso scientifico de Cointe 
consistiu em achar a condicáo re1ati1.a d'essas duas forcas ou 
opiniões, por onde ellos se tornani conciliaveis e solidarias; 
a Conservacáo é a miiiiifestnq5o statica da Ordem, c a Re- 
volucáo é a rnanifestacáo dyiliimicii do Progresso. Mas para 
que a Ordem não seja a apathia inortal, a estabilidade do 
automatismo animal, é neccssario cliie ella derive do Pro- 
gresso como uina das fórmas da sua integraqáo; para que 
o Progresso náo seja uma ~igitaqiío dispersiva, uma des- 
orientacão desvairada e sem possibilidade de intuito, é pre- 
ciso que elle se rcalise em coesistencia e com o fim da Or- 
dem. O estudo d'estes dois fiictos fuiidamentaes, póde fazer-se 
isolando cada um; a Ordem revela se pela tenclencia espon- 
tanea das sociedades em conservarem os progressos adquiri- 
dos, e d7aqui a possibilidade de deduzir d'essa continuidade 
historica certa regularidade que leva á comprehensáo de que 
os phenomenos sociaes estão sujeitos a leis naturaes indepen- 
dentes dos arbitrios provideiiciacs ou magestaticos, e que im- 
porta conhecer pclos recursos da historia; o Progresso, pela 
accáo das nocões i-acionaes na estabilidade dos costumes, re- 
vela-nos como c que na vida afl'ectiva das collectividades se 
póde apressar o apparecimcnto da Ordem consciente por meio 
dos estimulos racionaes. E iin actividade racional que se apre- 
cia bem a influencia do individuo; é na passividade emocio- 
nal da collectividade que se observa como as ideias para se- 
rem recebidas pela multidáo precisam transformar-se em sen- 
timentos, em interesses, e111 paixões c instinctos. Augusto 
Comte rcconhcceu esta subalternidade do elemento collectivo, 
quando diz: «quasi todos os homens sáo, pela sua natureza, 
eminentemente improprios para o trabalho intellectual, e vo- 
tados essencialmente a uina actividade material; de sorte cluc 
o estado especulativo, de mais em mais indispensavel, não 
póde ser convenientemente produzido e sobretudo sustentado 
entre elles por meio de um poderoso impulso heterogenio, sem 
cessar sustentado por tendencias menos elevadas mas mais 
encrgicas. Qualquer que seja sob cste aspecto, a alta impor- 
tancia das numerosas influencias individuaes, ellas consistem 
necessa~iamente em urna simples desegualdade de grtio, como 
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em tode outro caso, sem que as mais eminentes naturezas se- 
jam nunca libertas d'esta conirnuni obi.ig:!q,'io.» (Cours, IV, 
389.) A relaqáo entre a collectividade e a individualidade, é 
o primeiro meio scientifico e espcrimental para a eliminacáo 
das noqóes absolutas de Conservacáo e de Revoluccío, e para 
si realisacáo de uma politica poiiti\.a. 

N'cste ponto de vista é adii;iravel a concordancia de Au- 
gusto Comte com a opiniáo :ipi-esentada por Cicero Acerca 
da rcpublica dos Ri)in;inos; rsirevcu o orador no livro v De 
Reptlblica: «Ei~io  disse;-Konra deve o seu poderio aos seus 
costumes e aos seus grandes 1ioniens;- e este pens:irhento 
do poeta pela sua precisáo e verdade, toma a meus olhos o 
caracter de um oraculo. O s  mais illustres cidadáos, effectiva- 
mente, sem as nossas antigas instituicóes, beili como estas 
tradicões ,antigas seiri o auxilio dos nossos heroes, nunca po- 
deriam fdndar nem sustent~ii- táo longo tenlpo esta domina- 
qáo romana, estendendo sobre o muiido o terror das suas nr- 
mas e o beneficio das suas leis.)) A decadencia romana resul- 
tou da descoordenacáo d'estes dois cletnentos; as instimiqóes 
tradicioi~aes mais caracteristic:is, coiilo a organisáo da pro- 
priedade na fórma do agcr p~rblicírs, provinham dos typos 
primitivos da sociedade árica, da qual o romano, co o os T outros ramos indo europeus se destacai-ain na época das 
des rnigracóes ; é por isso que a cominuilida.de territoria yn- dos 
ramaiios apresenta profundas andogias coim a nzai-cha germani- 
ca, com o nllelizend suis:;~, coi?i o inii- çl~ivo, com o hzntd7-cdan- 
glo-snxiio. A necessidade das gucri-as en? que o romano exerceu 
a sua actividade, creoil a dcpendencin social dos hnbeis gene- 
raes, c :lo mesmo tempo trouxe como resultado das vastas con- 
quistas u ~ n a  nova forma de propriedade, o donzi~zizrnz, que ten- 
dia p;ir:.i afeudalisacáo da terra, para ;i nbsorpcáo em poucos 
possuidores. As luctns dos (;r;icchos c :is tentativas das leis 
agrarias eram esta reaccáo ri;it~iral das antigti? iiistituiqóes 
atro»ellndas m ela ~imbicáo nessoal aue estabelecia o novo di- . I 

reito' quiritx-!o da prol~ricd~ide esc1;siva. As suerras de con- 
quista aggravavam o mal com a liosse doi estelisos territorios, 
que só podiam ser :idquiridos pelos ricos e cultiv;idos por cs- 
cravos; d'este modo era inevituvel a lucta provocada pela des- 
egualdade, e caía-se insensivelmente n<i degradaqáo da liber- 
dade e independencia civil correlativa do desenvolvimento 
dos l a t i f i ~ ~ ~ d i a  ou grandes propriedacic, individuaes. A deca- 
dencia romana encerra-se expressa c111 uina clara synthese na 
phrase de Plinio : Latifilndia yc~-rlirlej-e ILsliam. Do homem de 
guerra saiu o imperator, a fórma compieta do poder pebsoal; 
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as  biographias dos Imperadores encerram factos de origem 
pathologica, a hallucinaçáo de um poder discricionario, o des- 
vairamento de vontades sem a disciplina do respeito das in- 
stituiçó,es antigas. Sob Claudio governam os libertos e as me- 
retrizes; Nero e Galba eram virtuosos antes de envergarem 
a purpura soberana; Otháo, i~nbecil, lavava a cara com leite 
para ser bonito, c entregava-se ás phantasmagorias dos as- 
trologos; Vitellio fazia consistir o poder ein comer muito, e 
como sobremeza mandava degolar vagarosameiite um dos 
seus credores; Vespasiano levava a sordidez da riqueza até lan- 
çar um iinposto sobre a ourii-ia; Domiciano funda 3 espionagem 
e governa pelas delacóes. O quadro é terrivel, e os protestos de 
Tacito e de Juvenal pouco dizem, diante d'esse phenomeno 
de decoinposicáo espontanea de uma tão vigorosa sociedade 
atacada nos seus elementos constitutivos. Os  grandes homens 
separarain-se das antigas institui~óes locaes pela situacáo anor- 
mal e repentina em que os collozaraiii as continuas guerras. 
Augusto Comte, ao esbocar o movimento social, considera a 
sua Grma espontanea como a base preponderante de toda a 
modifica+o racional, ou inclhor, individual : «este sentimento 
fundamental de um movimento social espontanea e regulado 
por leis naturaes, consrituc necessariameiite a vcrdadeira base 
scientifica da dignidade humana, na ordem dos acoiitecimen- 
tos politicos, pois que as principaes tendencias da humani- 
dade adquirem assim um imponente caracter de auctoridade, 
que deve ser sempre respeitada, coino base preponderante, 
por tgda a legislacáo racional; em quanto que a confiança 
actual no poder indefinido das combinaqóes politicas, que pa- 
rece então realçar tanto a importancia do homem, náo conse- 
gue, a fallar a verdade., sei150 o attribuir-lhe uma especie de 
automatismo social, passivamente dirigido pela supreinacia 
absoluta e arbitraria, quer da Providencia, quer do legislador 
humano, seguindo o contraste geral plenamente con'hecido em 
presença de todas as outras cathegorias de phenomen0s.u 
(Courq, IV,  2 2 5 . )  E frequente na metaphysica juridica o repe- 
tir-se cr phrase-a vontade do legislador, a mente do legisla- 
dor, como objectivo da interpretacão das leis ; isto provem da 
falsa ideia do limite da acqáo individual, e da ignorancia do 
modo como a lei se estabelecia nas civilisaçóes antigas. A lei 
tinha redaccáo ou codificacáo individual, mas era a confirma- 
$50 dos costumes em perscripcáo escripta; na Edade inédia, 
sobretudo na constituiçáo social da peninsula, os reis conver- 
tiam os fóros ou costumes em leis, e por esta relaçáo intima 
com a collectividade social é que os povos luctavam pelas suas 
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garantias, sendo esse estimulo da propria liberdade o primeiro 
vinculo civil da sua unificacio. Na éra revoluciorlaria da dis- 
soluqáo do regimen catholico-feudal, u realeza apoiando-se 
sobre os exercitos permanentes, ataca as garantias populares 
e torna-se absoluta, desconhecendo todas as relacóes com os 
elementos organicos e locaes da sociedade; a lei torna-se abso- 
luta como a sua vontade, incerta, caprichosa, tomando por base 

raca ou favor regio, e a auctoridade deriva-se da ficcáo 
ne a f anda de uma investidura divina ou da ficcáo absurda de 
uma superioridade paternal. O movimento social foi embara- 
cado por essas organisacões doentes, personagens atacados 
de alienaqáo, como Francisco I, Carlos v, Henrique vrii, Leão 
X, Philippe 11, Luiz xiv, Dom Jaáo v, e todos os represen- 
tantes da grande vergonha humana do cesarismo, .que pelo 
moviinento espontaneo da propria sociedade foram eliminados. 

A lei derivando se da sua «alta c i~z~iependente soberania, 
que o rei recebe il~zmediatametzte de Deos, pela qual manda, 
quer e decreta aos sezu vassallos, de .sciencia certa e poder ab- 
soluto, P fórmula com que os Rrdgancas conduziran~ Portugal 
á extrema decadencia, essa lei não achava a sancqáo dos cos- 
tumes, e por tanto para ser respeitada dependia da violencia 
repressiva das Bastilhas, dos confiscos e das execucões por 
mão do carrasco. Era impossivel introduzir em taes condiqóes 
o principio da tolerancia politica no governo das sociedades 
humanas; porque a tolerancia politica não é um sentimento 
sympathico simplesmente, mas a intuicáo da natureza extre- 
inamente relativa dos phenornenos sociaes. Os Romanos obe- 
decendo á noqão absoluta da Razão dc estado, admittiram a 
tolerancia religiosa,. porque pelas suas guerras acharam-se 
em contacto com diversos povos conquistados, e era neces- 
sario conciliar as suas diversas crenqas, dando lhes egual im- 
portancia e enfraquecendo-as pela sua juxta-posiqáo; na le- 

islaqão tainbem introduziram contra o absolutismo das fór- !i ulas tradicionaes do direito o principio da tolerancia na forma 
da Equidade, que é a modificacáo da justiqa pela considera- 
são das circumstancias coni que está relacionado o acto. O 
espirito critico da philosophia do seculo xvrrr manifestou-se 
pela tolerancia inevitavel a que as monarchias absolutas tive- 
ram de ceder, e reagindo contra a ambiqáo do clericalismo, 
que procurava submetter outra vez o poder temporal ao es- 
piritual. 

A maxima dos Economistas, La i s sq  faire, laissezpasser, 
que e u m a  confissão de irnpotenciat de interven~áo ra- 
cionar na actividade humana peturbada por abusivos regula- 



mentos, desde as jurandas ate ás gabellas e disposicóes sum- 
ptuarias I o creador da Economia politica, Adam Smith, chega 
nos seus Ensaios á admiravel conclusáo, de que um povo dei- 
xado á organisacáo instinctiva das suas proprias instituicóes 
tem mais condicóes de progresso do que sob poderosas leis 
arbitrarias. As leis as mais justas e racionaes, as concessões 
mais amplas de liberdade e de independencia civil, desde que 
não derivam da collectividade social, sáo uni luxo no papel, 
não acham respeito no povo, emfim a I I ~ C ~ O  e extrailha a esse 
favor dos despotas. A época de brilhantisil-io litterario da ju- 
risprudencia romana dd-se na extrema dec'ldcncia do periodo 
impehal; essas leis eram uma erudicáo de eschola, a renovacáo 
de archaismos sem relacáo com o estado dos costumes. Tam- 
bem na historia moderna da Europa, as Cartas constitucio 
naes das monarchias representativas são unia transi encia ar- 
tificiosa do poder absoluto, que para náo perder tu f o, conce 
deu ou outorgou garantias politicas conservando para si a execu- 
@o d'ellas; d'onde se vê a afirmacão de bellos principios no 
papel, mas como não provieram do estado social correlativo. 
os povos não sabem o que elles rc~lem, não os defendem, não 
os cercam de respeito, e por tanto abandonados d cxecu~ão 
d'esse antigo poder absoluto mascarado em monarchia tem- 
perada, dá na pratica esses miseraveis sophisma~ do systema 
constitucional com que se encobrem as dictadur'is p,irlamen- 
tares fabricadas pela omni otencia administrativa do poder 
executivo. Tudo isto se pó 'r e vêr claramente exemplificado na 
profunda decadencia de Portugal, que desde i 826 assiste in 
differente a outorga de garantias politicas de um despota, cu- 
jos descendentes conservam a mesma tradicáo d'esse despo- 
tismo hereditario mascarado com a simulacáo das fórmulas 
exteriores de um parlamentarismo :iutomatico. Dá se com a 
sociedade o mesmo que com o indiviciuo que produz riqueza 
pelo seu trabalho, ou que a acceita por favor particular; aquellc 
que usa dos recursos que produ~iu,  poupa-os, gasta os com 
intelligencia, e a sua riqucza náo é dcsmoralisadora, pelo con- 
trario é um impulso de actividade e fccunda com a sua pre- 
senca. As fortunas herdadas levam a degradacáo individual 
e A miseria. Sáo assim os povos com as liberdades garanti 
das pelas instituicões que formaram, e que defendem com a 
sua vida; a Suissa apesar de todas as perturbacões da Eu- 
ropa, desde o seculo xirr até hoje, ainda não perdeu a liber- 
d d ue soube garantir pela liga dos seus Cantóes e pela ba- 
talha e Mugarten. A florescente republica franceza a oiada 
nas doutrinas theoricas da Declarapío dos Direitos 1 o Ho- 



Tem, foi facilmente trucidada por uin miseravel militar, no 
r8 brumaire. O s  povos só defendem e estimam a liberdade 
que produziram; este mesmo facto se observa nas criancas, 
quebram ou abandonam os brinquedos ainda os mais mimosos 
com que as brindam, e apreciam e ach'im encanto em qual- 
quer objecto informe adaptado por ellas ás necessidades das 
quas phantasias. E,ste 1-elati~~isiíto social contém a disciplina 
critica d7esta ordem de phenomcnos; o que se dA com as in- 
stituicões politicas observa-se n:i philosophia e nai  litlcraturas 
todas as vezes ue 'ts especulaqóes mentdes se exercem no 
isolamento do su 'b jectivisn~o, quer claustral ou ,~cndemico, em 

I ue o individuo, por mais superior que seja .i surL supcriori- 
ade intellectual, desconhece a relacáo necessaria com a so- 

ciedade a que pertence. A Philosophia escholastica chegou a 
essas extraordinarias aberraqóes da dialectica, a esse forinu- 
lismo insensato, porque se exerceu lon e do contacto das ne- 
cessidades reaes da vida civil, confinari f o se no isolamento das 
ordens monasticas da Eddde média; a philosophia de Aristo- 
tles, tão experimental, táo vasta pela critica dos incalculaveis 
factos accumulados pelo stagirita na época da maior +pari- 
são da civilisaqáo hellenica, torna-se no isolainento claustral 
uma inechanica de arguinentac50 exclusiv~, em que a r,iz5o se 
exerceu cm falso. A renovacáo da Philosophia moderna pro- 
v e i ~  do restabelecimento das relacóes com a vida civil, coin as 
exigencias moracs da sociedade, com a necessidade da observa- 
qáo e da experiencia acima da auctoridade indiscutivel, e pela 
nqccssidade de reduzir a systema a grande somma de factos 
adquiridos. O que os conventos foram para a Pl~ilosophia, re- 
pete-se com as academias nas Litteraturas; os huinanistas, a 
maneira dos rhetoricos e declamadores da decadencia romana 
que se isolavam nas suas salas de leitura, fecharam-se tam- 
bem nas suas academias, longe do contacto popular, isto e, 
sem participação com as aspirações sociaes do seu tempo, 
alheios ao conflicto dos interesses quotidianos e ignorando 
por isso as paixões, tomando os seus c i s s~~n~ptos  das emoções 
da propri9 personalidade, sem saberem que a fonte de toda 
a elaboração poetica e littei.,iria deriva cio fundo tradicional 
de cada povo, que.6 a base ailectiva da aua unificaciio socjal. É 
por isso que as Litteraturas da Europa foram no seculo XVII O 
mesmo que a Philosophia fora nos claustros medievaes e con- 
tinuou a ser nas escholas dos Jesuitas. Nas especulaqóes men- 
taes a Dialectica equivale ao culteranismo das fórmds litterarias; 
ainbas estas degeneraqóes resultam do desconheciinento da re- 
lação vital da actividade do individuo com o meio social. 
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L a philosophia positiva que restabelece este relati14smo 
sociologico, e portanto deterininando as verdadeiras bases psy- 
chologicas de toda a actividade individual, reconhece a neces- 
sidade da intervencáo do iiidividuo na progressáo dos actos 
sociaes, mas subordina essa intervenqáo a relacáo necessaria 
do organismo collectivo de que o individuo e parte compo- 
nente. De outra sorte o individuo clie na illusilo de se suppôr 
uin dcle ado de Deus, como o papa, ou inesino como as dy- 
nastias f o  direito divino, recorrendo as ficcóes genealogicaa, 
como Alexandre pretendendo passar por filho de um adulte- 
rio de sua mãe com Jupiter, ou como varias casas nobres oriun- 
das de relacóes sexuaes coni uina fada, como a casa de Lu- 
signan; o iniseravel Napolerio, depois de siinular a scena gro- 
tesca de sagrar-se Imperador dos E'rci~icezes, lembrava-se com 
inveja da scena de Alexandre dando-se por filho de Jupiter, 
e dizia ao seu ministro da marinha Decrea: «Vim muito tarde; 
se eu, hojc, nie declarasse por filho do P'idre Eterno, e an- 
nunciasse que lhe ia render gracas corno tal, 1150 haveria pei- 
xeira quc iiic náo apupasse na iniiiha passageni. O s  POVOS já 
têm hoje os olhos bastante abertos ; e portanto, nada me resta 
a f:i;.er de grande.)) Era assim que pensava o grande crimi- 
noso d,l historia, que atrazou por ilu,isi um scculo o advento 
da éra industrial e pacifica da Europa. E preciso reconhecer 
a necessidade da intervenciío do individualismo, inas é mais 
preciso estabelecer a sua disciplinii; Comte exeinplifica essa 
necessidade coin o f'lcto de uma grande concepcáo scienti- 
fica ou poetica, em que um Descartes ou um Corneille não 
podem ser substituidos pelo bom senso ou pela imaginaçáo da 
collectividade; da mesma forma que uma grande dedicaqáo 
civica de um Cincinatus, de ~ 1 1 1  Ddnton 1150 póde achar eclui- 
valencia nos sacrificios passivos da inultidáo. A pi-opria natu- 
reza modificavel dos factos sociaes, a complicaciío que mutua- 
mente se exercem entre si as instituicóes, a multiplicacáo dos 
effeitos contidos em causas aparentemente fortuitas ou acci- 
dentaes provenientes de determinacóes inconscientes ou ca- 
prichosas, tudo reclama a necessidade da intervencáo do in- 
dividuo na direcção da marcha da collectividade. O s  povos ti- 
veram este instincto profundo in~ls sem criterio, entregando-se 
a poderes individuaes, que por pretenderem perpetuar ein si 
o dominio os,escravisaram; ainda nas grandes crises sociaes 
os povos reclamam salvadores ou vontades individuaes que 
lhes removam os obstaculos que embaracam os seus movi- 
mentos. E a est;i intervenqáo individual exclusiva, tornada 
apanagio de familias dynasticajt que concentraram em si o 

6 



- poder coin todo o odioso da personalidade, ue se chamou 
por longo tempo, e talvez ainda se continue a c 1 amar-ncpío 
politicn. A nocáo philosophica da Politica é que nos leva 
disciplina da intervencáo da individualidade na marcha social; 
a Politica, como uma sciencia especialisada da Sociologia, 
procura as inodificacões na menor resistencia dos inoviinentos 
sociacs, pela coordenaqão dos factores staticos, ou de Con- 
servaqáo, com os dynamicos, ou de Progresso, segundo a op- 
portunidqde ou relacáo com us tendencias indicadas pela opinião 
publica. E a capacidade d'esta difficil ponderacáo que distin- 
gue o tino politico. A politica é uma sc,iencia de applicaqão 
prática, mas que sO pode existir corno consequencia ulterior 
de uma sciencia abstracta de previsão; essa sciencia está 
actualnientc na Europa, grcic~is ao inipulso inicial de Comte, 
em \-ia ~ictivissima de elaboraqáo, é a Sociologia. 

R pl*el~isio em Sociologir não consiste em conhecer pré- 
viamente ou em adivinhar o que hade acontecer nos aggre.- 
gados sociaes sujeitos ás modificaqóes tuinultuarias das indi- 
vidua1id:ides prepotentes, ou A descoordenacão dos seus mo- 
vimentos espontaneos; esta prcvisáo é irracional e analogrt 5 
previsão mctereologicn dos astrologos de almanaks. A,ri-e~~isáo 
scientificti da Sociologi~i coiisiste em determinar atrax-és dos 
actos mais ou menos indisciplinados ou incoherentes das pes- 
soas a marcha progrezsiva d:is cousas. Para conseguil;r este 
elevado resultado, que c o h111 cla Sociologia e a condicáo para 
uma Politica racionril, importa indicar tis bases do methodo 
sociologico tanto mais severo quanto é mais vasto o relati- 
~ f s t n o  dos phenomcilos sociaes. 

Se 0 n~ethodo matheinatico consiste em tirar o mai$r nu- 
mero de deduc~óes do menor numero de dados analyticos, 
como se vê n'esta assombrosa construcqáo de processos sobre 
as relacóes de numero, estensáo e movimento; o methodo 
sociologico consiste em abranger a maior somma possivel de 
phenorilenos sociaes, condicáo essencial da sua coordenacáo, 
e portanto do conhecimento da sua dcpendencia ou relativi- 
dade, e deductivainente da sua mais ou menos remeta pe- 
riodicidade. Todos os processos metl~odologicos das sciencias 
fundamentaes que precedem a Sociologia sáo indispensaveis 
postoque modificados na sua applicacáo; a observacão con- 
stitue propriamente a Historia concreta, pela qual se organisa 
o encadeamento do passado humano, meio indirecto por via 
do qual se substitue a impossibilidade de estar presente n 
factos que demandam uma 'inifestaqáo secular, ou tambem 
a factos de tal forma grad&es que escapam A constnracSo 
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ainda a mais minuciosa, como a manifestacão dos sentimen- 
tos od faculdades individuaes; a e . ~  eriencia, náo consiste em 
par em actividade os agentes do p f enomeno que se verifica, 
porque não é ossivel formar uma raqa, ou umci lingua, ou 
uma nacionali .‘I'? ade voluntariamente, mas em aproveitar as 
tendencias impulsivas de um inoviinento que trep;cia ein busc;: 
de mais facil equilibrio; a Politica ate hoje empirica tem en- 
saiado esta parte do problema, quando por obcecaqão dos 
despotas náo tem directamente atropellado a s  tendencias so- 
ciaes. ,A  instabilidade dos fiictos sociaes, que os torna tão 
incapazes de serem submettidos a uma generalisacáo racional, 
é a mesma condi650 essencial para que elles sejani progres- 
sivos; e é por isso que a Politica, como sciencia concreta, 
procurando coordenar as forcas proprias do aggregado hu- 
mano, tendo em vista a oyportunidnde da tentativa, c reco- 
nhecendo o absurdo das decisões irrevogavcis, basear-se-ha 
sobre a tolerancia; e tomando n Historia como complementar 
da experiencia, converter5 o seu ernpirismo atrazado em um 
relativismo consciente. .A proclamacáo da independencia do 
foro civil e predominio sobre os sacramentos religiosos, foi a 
eliminaqáo do absoluto theologico do governo das sociedades; 
a climinacáo da pena de morte dos codigos inodernos, será o 
comeco da elimina660 do absoluto inetaphysico da responsa- 
bilidade moral. Portanto o criterio da compai-aqáo, tão fecundo 
na Biologia, toma na Sociologia a forma particular do numero 
statistico, pelo qual se determina o rythmo dos movimentos 
sociaes da natalidade, da mortalidade, da criminalidade, da 
productividade, processo que os metaphysicos atacam por 
attentatorio da ficcáo do livre-arbitrio, mas bastante necessa- 
rio não só para nos dar uma ideia da manifestacáo dos actos 
voluntarios como subordinados corno todos os outros pheno- 
menos do universo a leis naturaes, como tambem para a 
pratica governativa; a comparapío estende-se tambem ao con- 
fronto dos povos, das instituicóes, dos meios em que se des- 
envolvem as individualidades superiores, da simultaneidade das 
descobertas, da inaior ou menor facilidade da sua propagacáo, 
e estas consideracóes sáo já or si tão vastas que se consti- 
tuem em uma scicncia subsi 1 iaria da Sociologia, a qual está 
em caminho de desenvolvin2ento e se chama Ethnographia. 
A natureza variavel do facto social, a sua emergencia espon- 
tanea e a sua propagacáo em effeitos imprevistos, d' ao ao me- 
thodo sociologico um processo peculiar, denominado afiliacão, 
em virtude do qual nenhum facto sendo possivel comprehen- 
der-se isoladamente, se restabelecem os antecedentes ou os 
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consequentes de que é funccão; é este pocesso que nos pode 
dar uma ideia do relutivismo sociologico. Quando se observa 
a persistencia dos costunes, o affirro das trudicóes, como 
os mortos ainda governam os vivos pelas formas que nos 
transinittiram, nota-se que o processo dajl iagáo tambem 
Histoi-ia, núo especialmente concreta ou descriptiva, mas de 
generrilisaclío; procurando o encade:iri~cnto d';iquillo que tis 
vezes persiste na humanidade já sem sentido por um auto- 
matismo animal, vae cammhando para a sua siniplificacão 
inicial, e por tanto para achar o seu rrtoti1.o e explicar o seu 
intuito. E, como dizia Leibnitz, o presente tem os germens 
do f~ituro, o processo da ,filincio estcnde-,se tan-ibem a esse 
futuro pela previsão, que e o destino proprio da scikncia 
fundamental da Sociologia; essa previsáo consiste por assim 
dizer, em detei-i-iiinar :i lei d o  rythn-10 que se dd no circuito 
das civilisaqóes hua-i~inas, da 1ne:inia fí~rma qiie 110s pheno- 
menos cosmicos todas as variacóes váo contribuindo par4 uma 
manifestacão mais intensa e por isso retliotamente periodica 
da lei. A esta forma apparentemente extruordinaria dod phe- 
iiomepos cosmicos cl-iamou Spciicer :i lei do rytliino, nos phe- 
nomenos sociaes é esta concepqáo essencial, postoque seja 
usada sob a designacáo de estados. Viria sociedade subsiste 
com as suas condicões de existencia condicionada, especiali- 
sam-se aptidões, criam-se differencas iiidi~iduaes. apparecem 
necessidacies novas, e dá-se iiievita\.clnientc de todas estas 
viiriacões accumuladas uma trnnsic5o mais ou inenos.rapida 
para uma outra situacáo; corresponde nus pheriomenos bio- 
lpgicos 3 muda da edade, ou da pelle, c01110 notou Huxley. 
E urna rcvolucáo, que pela sui: periodicidade se torna kvolu- 
tiva. O l-iomem modificou todas as suas coiidiqóes de exis- 
tencin com a descoberta do fogo; ~nultiplicou todas as suas 
relacões moraes e intellectivas com a creacáo da linguagem; 
assegurou a existencia e perpetuidade da especie com o des- 
envolvimento rudimentar das suas iiidustrias apropriativas 
e extractivas, fortaleceu-se com a solidariedade pela unifica- 
cão do sentimento religioso durante a sua existencia aeectiva. 
Tudo isto siío estados extrci;ios formados pela somma e con- 
vergencia das variacóes intermedins; é d7esre rythino progres- 
sivo que a Sociologia pode deduzir qual o sentido da orbita 
em que a sociedade avanca. 

Cabe aqui a indicacáo das hypotheses sociologicas, tão 
necessarias ainda nas sciencias as mais exactas como a Ma- 
thematica; as hypotheses scientificas são a cooperacão indi- 
spensavel da imaginacáo no estabelecimento dos dados do pro- 



blema, e nada têm de peri osas logo que se definn o seu des- 
tino. Em Sociologia s5o e e las mais do que em qualquer ou- 
tra sciencia indispensaveis; na variabilidade dos phenome- 
nos sociaes é preciso trazel-os ri disciplina philosophica da 
unifioacáo racional para entende1 os, e este meio consegue-se 
á custa de uina hypothese. Exen~pliíiquemos,: nós compre- 
henderemos o grupo humano ou a collectividacle social iden- 
tificando-o com um individuo, e inversamente explicaremos o 
individuo como o representante ou a condensação de certos 
estados sociaes. Sáo estas 3s duas hypotheses positivas da 
Sociologia. Santo Agostinho e Pascal compararam a Huma- 
nidade a um individuo que atravessa as moctificaqóes da edade, 
que accumula os progressos da experiencia, que tansmitte pura 
diante as suas acquisicóes, corn a vantagem de ser impereci- 
vel, e portanto de se achar em um desenvolvimento perina- 
nente. Esta analogia leva-nos a formacáo de uma entidade 
ideal, n Humanidade, que por seu turno se torna uina neces- 
sidade philosophicn de unificacáo n~eiital fundada sobre a 
descoberta da coordenacáo historica de todo o passado hu- 
mano e da sua solidariedade no presente. Comte, reconhecen- 
do a necessidade da synthese affectiva no aggregado social, toma 
esta mqáo ideal da Humanidade corno therna de idenlisacáo 
da arte moderna. A outra hypothese sociologica é praticada 
instinctivamente pelos ethnologistas e psychologistas; as crian- 
cas e .os selvagens representam a situacáo do homem primi- 
tivo, c pelas suas qualidades se vae recoixpór a vida moral' 
das sociedades rudimentares. Efl'ectivameiitr: a crianca appre- 
senta a lingoagem emocional da gesticulacr?o e da intonacáo, 
o autamatismo espontaneo da imita~iío, o fctichismo no amor 
das cousas inanimadas, como os bonecos, o estado de guerra 
coin os da sua edade, o medo das pessoas estranhas, a logica 
inductiva, emfin~ a casa sendo a expressão da sua concepcáo 
geral do mundo. Como o feto atravessa todas as modifica- 
cóes da escala animal de que elle é o producto ultimo das 
transformacóes definidas, assim a cr-ianqa reproduz o estado 
social primitivo d'onde provieram as nossas civilisacóes. Com 
os selvagens é tambem importante a mesma hypothesc pro- 
visoria; as duas qualidades preponderantes no selvagen-i, além 
da rande apathia mental que ainda persiste na multidcío anal- 
pha eta, são a ferocidade e a perfidia, substituindo-se uma a 
outra 'bonforme h forca muscular de que dispóe. 

De facto a ferocidade canibal ainda apparece sporadica- 
mente nas sociedades civilisadas, como o crime eili relaqáo e 
rasáo .directa com@ a rudeza, resto do rigimen primitivo das 
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guerras; a perfidia tambern se conserva pela subalternidade 
em que é mantida a mulher, e convertida em instituicáo como 
rio clericalismo especialmente o jesuitico. Pela consideracão 
do systema nervoso individual o psychologista vae deduzir as 
diversas formas da actividade humana, nos seus periodos de 
vida instinctiva, affectiva e intellectiva, conforme os seus actos 
têm sidq estimulados por iiecessidades, por sentimentos ou por 
ideias. E por assim dizer uma historia universal sem nomes, 
mas em que a série evolutiva se coordenii por meio de insti- ' 
tuiqóes, correlativas de certos estados mentaes; Augusto 
Comte introduziu na systematisaqáo positiva, e em especial 
tla Sociologia, a consideracão dos trcz estados mentaes, o 
theologico, o metapl-iysico e o positivo, verificados constante- 
mente na historia, postoque alguns espiritos insistam em con- 
siderar a lei dos trcs estados como empirica ou hypothetica. 
Para a sua demonstracáo só o meio indirecto da verificaciio 
psychologica, cujas investigacóes coadjuvam profundamente 
as deducqóes sociologiias, é que determina os estimulos emo- 
cionaes ou inentaes de toda a actividade social. 

O s  trez centros nervosos spinal, cerebral e cerebelloso 
produzem trez formas de actividade nos movimeiitos huma- 
nos considerados collectivan~ente; um centro preside iis sen- 
sacões .iilconscientes que produzem actos autoi-i-iaticos, c nas 
sociedades um grande numero de instituicóes foram formadas 
de uin modo espontaneo, e outras, formadas voluntariamente, 
pela sua persistencia continua tornaram-se automaticas; o 
centro cerebelloso, presidindo á vida affectiva, que tira o 
homein pelas paixões da sua apathia aniiiial, lailca-o nas deter- 
minacóes iinmediatas, exerce-o, fal-o crear pela imaginacáo 
estiinulos que vem mais tarde a actuar sobre o seu cercbro; 
o centro cerebral, concentrando as iinpressóes i.cccbidas.para 
elaboral-as entre si e deduzir nocões geraes, abstractas e 
syntheticas, vem por seu turno a subordiiiar as emocóes pela 
collisão do maior motivo, e ás sensaqóes inconscientes pela 
analyse intraspectiva. N7estas condicóes biologicas se en- 
cerram os contornos da historia da humanidade; a esse pe- 
riodo da animalidade inconsciente corresporide a phrase de 
Lucretio - tzo-pe pecus; a marcha historica progressiva tem 
consistido, como nota Comte, na substituicáo gradual de um 
estado affectivo para uma situacáo tenderite a toniar como base 
nocóes produzidas por uma direccáo c capacidade intellectiva, 
sem comtudo poder-se preccindir da energia emocional que 
constitue o move1 primario da generalidade humana. Sei qui- 
Pxrinos caracterisar estes dois estados, basta procurar as 



duas ordens de nocóes preponderantes, as nocóes emotivas e 
as intellectivas; nas rimeiras, o homem ainda 1150 conhece a 
estabilidade das leis h' o universo, mas está convencido do poder 
absoluto da vontade, e por isso com relaqáo aos phenomenos 
da natureza crê no maravilhoso, nas transformacóes, no mi- 
lagre, emfim nas Religiões, e'entrega-se á direcqúo iiicondi- 
cional dos sacerdotes; pelo lento desenvolvimento clas scien- 
cias experimentries o homem chega ao conhecimento da inva- 
riabilidade das leis physicas, primeiro grlio de positividade, e 
por uma demolicáo successiva das antigas conccpcões chega a 
uma emancipaqáo da coiisciencia, que se exerce na critica dos 
factos sociaes que lhe appareqein sem perstigio na sua extrema 
variabilidade ou relativismo. E: 110 conhecimento d'esta natureza 
do henomeno social, que estii o futuro da liberdade h~imana. 

Este difierenciaqáo psychulogica que se observa na socie- 
dade conserva-se na existencia do individuo, nos varios gráos 
do seu nperfeicoamento; isoladamente o h o n ~ e n ~  é uma perso- 
nalidade movida por instinctos, cuja synergia se revela pela 
paixáo animal do egoismo; o.par conjugal cria uinn nova si- 
tuacáo, a vida domestica, apoiada na conccntracão dos senti- 
mentos, ein que a 'existencia se amplia pela abnegacáo affe- 
ctiva ou o altruismo; a vida civil dá ao inciividuo o estimulo 
dos interesses, pelo accordo de vontades, pela concordancia 
das opiniões. Nem todos os individuos quc compóein uma 
collecti~idade social attingem estes tres griíos de elevacáo mo- 

- ral, e estas mesmas differencas sáo uma condiqáo de activi- 
dade, pois todas as aptidóes sáo precisas. Como diz Comte: ((0 
progresso contiiiuo da civilisacáo, longe de nos aproximar de 
uma egualdade, tende pelo contrario a estabelecer estas dif- 
ferenqas fundamentaes; ao mesmo tempo clue attcnua muito a 
importancia das distinccóes materiaes, qiic entáo as tinha 
comprehendidas. » í(,ours, iv, 34 1 O facto da especialisacão 
das funccóes leva a estabelecer a desegualdade das aptidóes 
adquiridas, mas como essas dcsegualdades sáo o mobil do 
progresso, o fim da civilisacáo consiste em crear novas bases 
de unificcicáo social. Dizia Santo Agostinho, na Cidade de 
Dezts ' I ,  r 5 I :  ((Uma cidaclc, é i.irila agglomeracáo de homens 
I-e~litidos psls coizcor-diir. » E esta harmonia de sentimentos, a 
cohesáo de todos os elementos individuaes, que formam um 
producto noT.0, o Estado: sem esta reuni50 pela concordia não 
é posivel a esisteilcia de uma sociedade. As differencas in- 
dividuaes sempre crescentes com a marcha social, a instabili- 
dade dos phenoinenos sociologicos, a multiplicacáo dos eEeitos 
ás vezes de causas bem fortuitas e apparentemente casuaes, 
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tudo leva a considerar a necessidade da unificaqáo social o 
principal problema da funccao politica. D'esta necessidade, 

ue na phrase de Augusto Cointe se exprime pela aconformi- 
Iade espontanea de cada regimen politico effectivo com a ci- 
vilisacáo correspondente)) e que se deduz o reconhecimento 
da urgencia da intervencáo individual na direccáo da collecti- 
vidade humana. E esta intervencáo individual, emquanto filha 
do instincto, deu os homens tx-ivilegiados, as casas reinantes 
e todos esses monstros da autocracia, que reduziram a socie- 
dade a um rebanho desprezivel c sonharam a Moniirchia uni- 
versal; n sociedade debate-sc ainda nos seus grupos i~iais 
avancados contra esta exploracáo de um instincto. A inter- 
vencáo de todas as individualidades no governo por meio do 
suffragio universal, e a delegacáo condicional da fuiiccáo po- 
litica ás capacidades reconhecidas é uma solucáo scieiitifica 
quc disciplina hoje as asp,iracóes da democracia. A unificaqáo 
social em uma tal época historica consistc na egualclade ci- 
vil, isto é, na mesma importancia e responsabilidadc perante 
a lei. Primeiro que chegasse ;i uma tal altura, a reuniáo pela 
concordia fez-se por instincto, como vêmos pela agglomern- 
qáo de racns fcderalisando-se sobre um dado kerritorio; fCz .\e 
por sentimentos, como vêmos pela constitui&áo do culto do- 
mestico, d'onde saiu o culto publico, chegando os nomes dos 
deuses a ser o titulo distinctivo de certos povos. sobretudo 
entre os semitas; emquanto as sociedades antigas formadas 
de elementos extremos, senhores e escravos, náo podiam ter 
a nocáo de egualdade civil, a nocáo proselytica da egunldade 
diante de Deus, propagada entre o maior numcro, foi um po- 
deroso principio dc unificacáo porque fez nascer nas classes 
servas LI ~ispiracáo da liberdade ií medida que lhes climinuia a 
conviccfio da propria indignidade. A unificacáo social por via 
da religiáo foi transitoria, e acabou por dissolver-se por causa 
da apathia mental e subserviencia moral que exigia. Racas 
inteiras não attingiram a civilisacáo a que eram capazes de 
chegar por causa de se submetterem á organisacáo da uni- 
dade theocr~itica. 

A possivel conformidade entre a razáo e a imaginacão 
verifica-se ria Grecia, onde o sentimento artistico levou o es- 
tatuario a despir as imagens que os dogmas religiosos des- 
creviam como vestidas; no meio da lucta dos estados livres 
da Grecia, com diversos cultos, a arte, como notou Viollet le 
Duc, em harmonia com a livre actividade individual, foi o 
ppnto saliente da sua unificaqáo: ((Quando se investiga a histo- 
ma da Grecia, náo se depara senão com uma success20 de luctas 



CAPITULO I 89 

de rivalidades renovadas incessantemente.-Corrirudo no meio 
de um estado social t5o imperfeito, no nosso modo de vêr, 
as Artes penetram por toda a parte; ellas só dominam, tem 
uma marcha regular e sáo respeitadas. Desde os tempos he- 
roicos conhece-se que a Arte é o unico vinculo que une os 
Gregos.)) (E1ztrc.t. d'Arclrit., 11.1 A situacão dos Roni:inos, de- 
rivada de um facto federativo, nasceu e deseiivolveu-se sob 
uma unificacáo legal ; ,a lei foi o ponto fundamental da orga- 
nisacáo romana, na fhriiia do direito de cidadáo; os povos 
conquistados conservavam as suas religióes, os seus costu- 
mes, as suas linguas, com tanto que rcconliecesscm a lei ro- 
mana, a qual uma vez recebida lcvou esses povos conquist:i- 
dos da Italia e de todo o mundo :I rccebercrii ;i incorporncáo 
d:i conquista sob ;i unificacáo de cidadãos roinanos. 

-4 Grecia, organisada politicamente no fecici-:ilisii;o das suas 
~in~phyctioiiias, achou n'cssa fórrna politica os estimulas da 
actividade individual ue se exerceu na Arte, na I,ittcratura, 
na Philosophia, nas Sciencias, e foi, por assim dizer, o pri- 
meiro fóco em que uma sociedade humana, seni abandonar 
as suas bases affectivas, transitou espoiitaneaiiieiite para uma 
ordem nova fundada na prepondcraricia das nocóes intelle- 
ctuaes. As idéas espandem-sc, e por isso :i Crrecia civilisoq ;i 
Asia, os Arabes, e duas vezes pro~ocou o rcnascii~icnto da 
Europa. E uma das iniiis altas collectiviciadcs eiii cue se 
deve exercer ;i especulaqiío sociologica. Pelo coiitrariir Aoma, 
gastando quatro seculos em conquistar as ~i017ul~.~óes italicas, 
e dois seculos em coilqiiistai o resto do niiindo, revela-nos 
n'esta diffcrenca quanto lhe custoii a destruir csses pequenos 
estados federalisados, que csta\,liiri destiliados n serem, no 
sentido verdadeiro da desigtnnc50, a Grande Grcciu. O s  sen- 
timentos manifestam-se pela concenti-acáo, c Elonia fccliou-se 
dentro dos seus muros, fora dos quaes o cidadáo roinano náo 
tinha direitos; sob a unificaqáo da Ici u individualidade do 
homem desapparecia; Roma náo teve individualismo na Arte, 
nem na Litteratura, neni na Sciencia. A sua ~iccáo cosmopoli- 
tica teve o destino historico dc preparar a grande unificacáo 
occidentnl dos tcrnpos niodernos, sobretudo dcsde que a Eu- 
ropa da Kenascenqa tornou a achar as bases intel1ectu;les de- 
terminadas pela Grecia. A Sciencia, desde o seculo xvr, fa- 
zendo substituir a tinanimidade dos credulos pela unanimidade 
das demonstra~ões, apezar de se desenvolver longe da esphera 
politica, ou de estar subordinada no ensino publico a sua in- 
speccão, vae sendo reconhecida como o rincipal a ente da 
unificaqáo social. Da totalidade das verda i es scienti f! cas des- 
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tacando aquellas que são unanimes, cria-se sobre ellas uma 
sytithese espontanea que as unifica entre si; tal é o appare- 
cimento de uma Philosophia, que descobrindo a continuacáo 
das leis naturaes nos phenomenos sociaes, usando d'esse cri- 
terio estabelece a solidariedade humana pela continuidade da 
historia, e relaciona a actividade dc cada povo n'essa sublime 
unificacão ideal da Humanidade. A constituicáo da Sociolo- 
gia, como elemento d'esta grande synthese philosophica, é a 
eliminacão do empirismo em politica, e da inconsciencia nos 
aggregados humanos. Por qualquer lado ue sc considere o 
facto social, na sua maior generalidade, ac 1 am-se sempre os 
dois elementos fundamentaes, a collectividade e o Individuo; 
para conhecer o primeiro, tcinos a Anthropologia e a Ethno- 
logia, que nos revelam as fcirmas e as tendencias dos seus 
agrupamentos; para conhecei- o individuo, temos a Psycholo- 
gia. Entre estcs dois elementos naturaes creou-se um repre- 
sentante artificial, e quasi que i.~tiivcrsalmenre abusivo - o 
Governo, que procura confundjr-se com a collectividade arro- 
gando-se o nome de Estado. E preciso desfazer este grande 
sophismii de seculos, em que a inconscieilcia da collecti\-idade 
é explorada; a lucta existe, 110 conflicto permanente conhc- 
cido pelo nome de Revolucáo, mas cujas fórrnas sáo ioinylesas; 
ella é imnpztlsiz~a, quando parte das aspiracócs iiidividuacs q ~ i c  
procuram uma renovacão sub~:ersiva; f regressiva, quando 
aquelles que governam, aproveitando as forcas staticas prc-. 
ponderantes na collectividade, se esgotamna restauracáo do 
passado; é finalmente 1-epressi~ra, con1o.a que o systema 
constitucional outorgado pelas monarchias; tornadas represen- 
tativas por necessidade de coilciliacão, pratica sophisniaiido 
todo o exercicio das liberdades publicas, mas fazendo por 
manter o passado Alei11 do seu momento historico. 

N'estc qAo de civilisacSo a que chegamos, e que se f~lnda 
na. formncao de uma classe nicdia, cluc faltou ás civilisacóes 
antigas, classe que vive pelo trabalho, cuja condicáo essencial 
é a paz e a applicacáo techiiicn dos recursos da scieiicia, 
n'esta situacáo sáo legitimas c até necessnrias as previs0es da 
Sociologia. Os dois elementos organicos de toda ;r civilisacáo 
precisam ter uma esistencia independente mas subordinada 
pelo seu proprio relativismo; as collectividades sociaes deixa- 
ráo de ser amalg~madas em uni todo compacto, ara consti- 
tuirem os grupos naturaes das Federacões funda i as na raca, 
e os iiidividuos fortalecer-se-hão pela liga consciente da Asso- 
ciacáo. por esta via que todos os movimentos sociaes serão 
aoordenados racionalmente. 
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DADOS INDLICTIVOS D A  SOCIOI.OGIA 

1)as retaqóes do iiieio cosmico, biologico e psychologico com os plieiionienos sociaes: 1. Me- 
sologia das Civilisaç6cs: os plaiialtos e os valles, as illias, as peninsiilas; a orogra- 
phia da Eurola I1 O problema da I'opulaçáo e o eiiipirisiiio do Ilstado: iiistituiçóes 
pmvenieiiies do 'corhino da ,,>uI,úii. E c i v i l i ~ a ~ ó e s  resiiltantes do P E I I ~ O  das raia.. 
11. Do limite da iiitcrvençáo iiidividiial iia marcha das sociedades Iiiiiiiaiias: Theoria 

dós grandes Iioineiis. 

Se fosse possivel organisar a Sciencia dos phenomenos so- 
ciaes independentemente do c o ~ ~ h c c i m e ~ ~ t o  dos phenomenos 
anteriores, cosinologicos e biologi~os, de quc elles derivarri, o 
processo logico natural seria rigorosamente i?tductivo, como 
se proccdeu na constituicáo de todas as outras sciencias fuii- 
damentaes. I<~nquanto se náo conhcceu esta depcndeiicia, foi 
impossivcl ainda 8s maiores intelligcncias o deterininar o modo 
de coordenacio dos factos sociologicos, caindo todos na ques- 
tão até entáo insoluvel da distinccão entre o inundo physico 
e o mundo inoi.al. Aristotclcs synthetisava a phenomenalidade 
social na politicii, pela rigorosa induccáo das nuinero.jas con- 
stituicóes de estados por clle colligidas e comparadas; Santo 
Agostinho c Bossuet tomavam Deus como o ponto de con- 
vergencia de toda a actividade social, continuando-se a sua 
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doutrina theologica no providencialismo dos metaphysicos. 
Partindo dos phenonicnos psychologicos, ou do conhecimento 
do Eu, para a explic~iqáo cios phenomeiios objectivos ou do 
mundo exterior, as sociedades humanas eram attribuidas á 
somma das vontades individuaes, quer procuradas nas insti- 
tuiqões juridicas, cúino fez Vico, quer nas instituicões reli- 
giosas, como procedeu Bunsen, quer na actividade productiva, 
como tentaram os Ecoiioinistas, ou ainda na directa interven- 
c50 individual cios grandes homens, corno se repete no estylo 
rhetorico dos historiadores acadcmicc~s. A iiiiciacáo do mc- 
thodo positivo, feita por Au usto Coiiite, consistindo no res- 
tabelecimento da série da p % enome~nn!ici;ide em ordem pro- 
gressiva, a partir do phenomeno mais siiiiples e geral da uni- 
verso até ao mais particular c complicado, determinou a des- 
locaqáo das bases da philosophia; :i esl~eculncáo mental exer- 
ce-se prinicirniiiente sobre os pheno1iicn8s cosmologicos e 
biologicos, c q ~ ~ : ~ n d o  chega aos phenomenos psychologicos ou 
rnoraes, n maior parte das antigas miragens sirbjectivas des- 
appareceu diante das relaqóes estabelecidas por essa çonti- 
nuidade. Foi por esse processo rigorosamente scieiitifico que 
Augusto Comte se elevou á concepqáo da Sociologia, sendo 
verdadeiramente um creador, e vendo mais cliiro do que 
muitos espiritos technicninente habilit:idos pelos estudos his- 
toricos, pela accáo politica ou economica n'esta ordem de 
phenomenos. Na passagem das sciencias cosmologicas para 
as biologicas existem jií conhecidas certas leis geraes sobre 
que se póde exercer a especulaqáo cieducriva; esta forma de 
critica subjectiva adquire mais intensidade e torna-se indi- 
speilsavel, qucindo, an determinar a categoria dos phenome- 
nos sociologicos, se conhece que todas as leis anteriores se 
continuam como causas eficientes na actividade moral. Tal é 
o caracter distinctivo da Sociologia; conieca por onde as ou- 
tras sciencins acabam, pela deducgáo, parti se limitar á me- 
nor somma de infereiicias sobre o maior numero de dados 
inductivos especiaes. J i  alludimos aos erros provenientes das 
deduccões na critica dos phenomenos sociaes qunndo.ellas se 
estabelecen~ de um modo subjectivo sem provirem de reali- 
dades objectivas; porém a enorme quantidade de elementos 
inductivos que pertencem a Sociologia, reclama uma coorde- 
iiaqáo inicial, cluc náo é possivel fazer-se todas as vezes que 
se desconhecerem as leis geraes cosmologicas e biologicas de 
ue esses elementos são a resultante. A apparente inversão 10 processo iogico não 6 um artificio transitorio, mas corre- 

sponde a uma necessidade e a um grao superior da mentali- 



dade; e a Sociologia ha de portanto nos seus resultados finaes 
conduzir a fundacáo da  synthese subjectiva, formada sem 
condições de veriíicacáo pelos theologos e metaphysicos. 

Os dados inductivos da Sociolo ia têm a importancia de 
lhe conservarem sempre o caracter f e  relatividade, sem o que 
perderia o seu valor scientifico ; ria sua incalculavel comple- 
xidade, elles coordenam-se segundo os principias deductivos 
sobre que esta sciencia assenta. As primeiras considerac8es 
inductivas versaili sobre o meio cosinico ou accáo mesologica. 
O genio pasmoso de Hippocrates, no seu tratado Dos Ares, 
das Ag-rrns e dos Logarc.~, considerando o horiiem physico e 
moral como solidarios sob a influencia do meio exterior, de- 
terminou o 13roblern:i inductivo, qiic só d'ai u dois mil ;irmos 

sería comprcheiidido a sua verdadeira altura philosophica. 
Sobre este tratado, diz Dareinberg : (cessas paginas encerram 
como em germen fecundo, todas as ideias da antiguidade e 
dos temDos modernos sobre a uhilosonhia da historia: Platáo 
e ~ r i s t6 te l c i  res~iniiram nas em a1g;nias linhas; a Galleno 
inspiraritni o tratado Como o cai-aclèl- do lzonzcnz pl-o~~!vz da 
sua cons2il2ri~áo; e em tempos mais proximos de &s, presta- 
ram a Hodin, a Moiitesquieu e a Herder a base dos seus sys- 
temas politicos e historicos.)) A fccui-idacáo mental d'esse 
principio critico continuou-se nos liistoriadoi-es como Miche- 
let e Buckle, e nos homens d e  sciencia como Quetelet c Karl 
Ritter. A escola de Cos, cdino o reconhece Daremberg, obe- 
decia a uma tendeiicia suaerior. o esfudo do lzo~?zenz ?zo seu 
covjuncto, de preferencia particularismo individual. Si> mo- 
dernamente que se recoiiheceu .i importancia altissima d'este 
criterio na Dernograplzin, ou dos phenomenos sociaes yassa- 
dos nos grandes iiggregados humanos; e a propria Psycholo- 
gia reforma os seus processos estendendo a observacão aos 
phenomenos tnoraes das collectividades sociaes, como o faz 
Waitz. O estudo J.is racas é a coiisideracáo do meio biolo- 
gico, ou a segunda categoria dos factos inductivos da Socio- 
logia ; Malthus, observaiido os phenomenos sociaes passados 
no conjuncto humano, no seu Ensaio sobre o pri~zctpio da 
T o  da@, (1798) determinou as condicões da statica soci) 
rea r! isadas conscientemente pelas previsões econoinicas. E 
ainda por este ponto de vista de coi-ijuncto que a Historia se 
converteu em um verdadeiro campo de observaciio sociolo- 
gica inductiva, para d'ella deduzir a lei de continuidade ou de 
conc~rso  successivo, e a lei do progresso immailente n'essa 
continuidade como expressád do concurso simultaneo. Coube 
tambem a Augusto Comte esta transformacáo da sciencia con- 



cret'l da Historia em elemento inductivo da Sociologia. Só- 
mente depois das consideracóes de conjuncto, ou sobre as 
collectividades sociaes, é que se poderh comprehender a ac- 
qáo imprescindivel das individualidades, o limite da sua inter- 
vencia, destituindo do perstigio maravilhoso os chamado5 
grandes homens. 

Na Sociologia o processo inductivo uma vez completo con- 
verte-se em uma Synthese objectiva; as deduccóes que derivam 
d'esses elementos, e que se tornam preponderantes, é que 
viráo reorganisar a $vzttzese subjectiva, falseada pelo passado. 

Nos phenomenos vitaes toda a actividade organica é soli- 
daria com a accáo do meio exterior, a ponto de se estabeldcer 
a adaptacão ou variabilidade do typo da especie, ou a sua ex- 
tinccáo por incompatibilidade coni as condicóes mesdlogicas. 
Tal é o criterio scientifico para a compreheiisáo dos factos bio- 
logicos, embora as consequcncias sejam mais ou menos arroja- 
das ou mais longe de uma comprovacáo completa. O s  phenome- 
nos sociaes são uma continuacáo dos phenomenos organicos, 
immediiita em quanto aos actos inconscientes e involuntarios, 
como a sexualidade, a natalidade c a mortalidade, mas sempre 
em corrclacão apezar das imprevistas complicacóes da vontade 
individual. O primeiro facto sobre que se exerce a especulacáo 
sociologica é o problema dd Populagáo, correlativo c0111 esse 
outro de natureza physiologica, as Szlbsisteítcias; a primeira 
actividade historica do homem em sociedade, bem como a 
rasáo de muitos costumes antigos, como o assassinato dos 
velhos e das crianqas, e as migracóes forqadas, estáo ligadas 
A terrivel equaqáo entre estes dois dados fataes, que o homem 
harmonisou or via do grande labor da civilisacáo, sirnplifi 
cando a pro t' ucqáo e multiplicando-a pela Industria, e garan 
rindo assim o desenvolviinento da especie pelo proletariado. 
Estes simples topicos bastam para reconhecer a mutua depen- 
dencia entre os phenomenos sociologicos e as anteriores con- 
diqóes biologicas, e portanto a necessidade de nunca esquecer 
esta relaqáo para bem comprehendel-os. Mas assim como os 
factos sociaes quanto mais primitivos e passados no maior 
numero se tornam mais inconscientes sob o impulso do auto- 
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matismo orga~iico, tambein nas suas maiiifestaqões mais ele- 
vadas, como as Civilisacóes completas, parecem estar sujeitos 
a influencia dos diversos meios, que lhes imprimem as suas 
fórmas caracteristicas. Nas civilisacóes antigas a eliminacão 
natural das aristocracias, como n a  Grecia, em Roma e Ve- 
neza, revela-nos que a accáo do meio e ainda preponderante 
apesar. de todos os recursos de que o homem dispõe a sua 
cultura para garantir a propria persistencia; ináo gra Bel o as in- 
stituiqóes aristocraticas conservadas em Sparta, a sua decaden- 
cia torna-se insuperavel pela eliminacáo da classe privilegiada. 
Diz Moreau de Jonnés: « A  Historia mostra-nos desde os tempos 
mais antigos até nossos dias, as castas dominantes que vivem 
separadas do povo, deperecerem quotidianan-iente, devoradas 
dolorosamente, no meio das suas prosperidades, por um mal 
que as ataca nas fontes da vida. O empobrecimento gradativo 
das suas geracões será o d e i t o  dos habitos, dos costumes de 
uma sociedade ficticial Resultar2 da falta do cruzamento das 
raqasi Dar~se-ha na cspecie humana como nos terrenos que 
se esgotam com a mesma cultura? Seja qual fôr a causa d'fste 
phenomeno natural, náo se póde duvidar 'que ha uma extinc- 
$50 antecipada das aristocracias, cujo z o d e r  parecia dever ga- 
rantir a sua duracão. Assim, sob os esares, os velhos patri- 
cios de Roma, tão arrogantes, tão duros para com o povo, 
tinham desapparecido para darem logar a homens novos. A no- 
breza veneziana, apoucada pela morte, sem que tivesse com- 
pensacão nos nascimentos, foi forcada para substituir as suas 
grandes illustracóes, a chamar ao Senado os nobres campo- 
nezes e a inscrever-lhes os nomes obscuros 110 Livro de Ouro. 
Náo existem mais do que alguns vestigios incertos da robusta 
aristocrcia d'esses barões normandos que conquistaram a In- 
glaterra em uma só batalha. O s  successores d'estes rudes guer- 
reiros, no Parlaniento britanico, são astuciosos procuradores, 
taes como os 1,ynhurst e os Wenboroug. Emfim o corpo for- 
midavel da nobreza franceza, formado outr'ora por setenta 
mil fainilias feudaes, estava reduzido cm 1789 ao terco d'este 
numero, 1150 contando com a nobreza da toga e da finanqa.ul 
O s  movimentos involuntarios que se dáo em uma classe, ex- 
cepcionaliliente precavida contra as influencias do meio, são 
mais intensos no conjuncto do aggregado social, determinando 
as fórmas porque as civilisaqóes se produzem, se transmittem 
ou mesmo se tornam improgressivas. E este lado exterior das 

1 Statistique des Peuples de I'Antiquitk, r, 195. 
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Civilisaqócs que importa definir como a sua mesologia. Karl 
Ritter, na sua inonumental Geogra hia comprehendeu a im- 
portancia do meio, e é só deduzin i o dos relèvos da terra a 
sua inlliicncia sobre os modos da actividade do homem, que 
a Gcographia poderá considerar-se como unia sciencia, dando 
luz e prestando utilidade a esse esteril pedantismo descriptivo. 
Pelii c~iunieracáo successiva cios vt~rios meios em que a s  civi- 
lisaqócs humanas se descnvol~~cran~, pódem estas ser classifi- 
cadas, e portanto expliciidas na sua evolucáo espoi-itanea. A 
Civilis:icáo é um facto complexo, produzido pela actividade 
harmonica de complicados factores, da mesma forma que a 
vida iio organismo individual ; scin perigo de analogia, a civi- 
lisaqáo 6 a vid:i dos aggregados sociaes, e como tal náo de- 
pende só da coopcraqáo dos dii-ersos ,elementos associados, 
mas ta~ilbern dos varios cstiniulos do meio cosniico que favo- 
recem ou embaruqaii~ ;i sua espansáo. A Civilisacáo, como 
lucidamente o compreheiidcrui-11 Fergusson, na Ilisto?-ia da So- 
ciedade civil, c Guizot, ddine~sc  pela coexistencia e inde- 
pendeiicia cia desen\.ol1rii7ieiito individual, simult:iiieo com 
o dcsenvolvimento' social. Qualquer progresso de um d'es- 
tes elemeritos Li custa do outro, leva ao retrocesso e ;i dc- 
cadencia social. 1,ogo porCiii que essa si~iiultancidade de ac- 
cáo se conserva, a Civilisacfío define-se, radica-se e :i\anqa 
pela substituiqáo gradual dos estiiiiulos organicos pelos liioti- 
vos racioiiaes. E por isso que todas as civilisacócs antigas se 
acham ii1:iis ou iilenos a nomes de altas individualida- 
des, os institiii~toi-es, quc outi-;i cousa iiáo sáo senáo a fórmula 
da base racioiial c ue sc aiitepoz ;i espontaneidade affectjiva ; 
Mena iio Egyto, d aliés na Clinldea, Manu na Iiidia, Zortoas- 
tro na I'ersia, Moysés na Judéu, Numa eni Roma sáo os c o- 
nymos da vida Iiistorica e consciente dos povos. Esses &is 
moviinentos do individualismo e da collectividade reagindo en- 
tre si c estimulando-se, constituein uma synergia geral ou es- 
tado de Civilisacáo; Carlos Fourier ligou á palavra civilisacáo 
um sentido pessimista, isto é, a somma de todos os vicios da 
organisaqáo social actuando sobre a decadencia individual, e 
para um tamanho mal propoz como remedio o principio asso- 
ciolzista. H a  relainpagos de verdade no meio d'essa incohe- 
rencia de factos e de hypotheses, de utopias e de anal ses 
bem observadas. Mas Fourier errou attendendo a um só ‘I ado 
do problema, porque náo pódc dar-se o nome de Civilisacáo no 
estado social em que as energias individuaes estáo titrophia- 
das pelo predomiiiio,absoluto da collectividade sob o nome de 
gpverno ou estado. E certo que, para que a Civilisaqáa exista 
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e subsista e necessario que a collectividade actúe de um modo 
directo sobre as capacidades individuaes ; os modos d7essa ac- 
çáo é ao que chamaremos Pro resso. Assim a collectividade 
exerce uma accáo impulsiva so % re as foqas e energias indivi- 
duaes por via do progresso nzoral, industrial e politico. Por 
seu turno o desenvolvimento individual reage sobre a coiie- 
ctividade por meio do progresso esthetico, scie?zt$co e philoso- 
phico. Observando a dependencial hierarchica d'estes varios 
progressos que compõem o phenomeno complexo da Civilisa- 
çáo, vê-se que realmente se dá aqui uma transicáo de estimu- 
10s affectivos para motivos racionaes, e é desde ue na vida his- 
torica dos povos se manifest 

as B randes i11 3 ividualidades, 
que a vontade influe na fórma socia pelo pacto de constitui- 
$50, e que a razão estabelece a relaqáo das cousas pela jus- 
tiqa e pela equidade. As Civilisaqóes antigas foram rudimenta- 
res; umas basearam-se no progresso moral, como a China; 
outras no progresso industrial, como o Egypto e a Chaldêa; 
no progresso politico, como os Indo-Europeus; todas as Civi- 
lisaçóes rudimentares, mais ou menos espontaneas e conserva- 
das pelo automatismo empirico, estáo pela sua evolucáo incon- 
sciente subordinadas a accáo do ineio, que determina as suas 
fórmas essenciaes. Por ellas se observa a realidade de uma 
geographia social; os montes ou planaltos e os valles, os rios 
e os deltas, as ilhas e as peninsulas, os continentes e mares ex- 
teriores sáo como os degráos por onde a civilisaqáo humana 
ascendeu até á completa pósse do planeta e até ao coiiheci- 
mento da sua universal solidariedade. Quem considerar as mo- 
dificages exercidas por estes relêvos cosmicos, deduz de prom- 
pto o porquê de certas fórmas sociaes; as ntontankas produ- 
zem o isolamento das racas, sáo o ponto de apoio coiltra as 
invasks de outros povos, ali existe o espirito conservador e 
a rudeza com que defendem a propria liberdade, ou atacam 
as povoacóes sedentarias dos valles. A importancia dos pla- 
naltos, como berqos naturaes em que o homem se destacou 
da animalidade,' reconhecida por Cuvier e Prichard, conhe- 
ce-se pelos tres typos fundamentaes da anthropologia a que 
correspondem os plateaux dos Ural c Altai, do Caucaso e 
do Adas. As grandes raqas historicas desceram dos montes 
para os valles, e nas suas crenqas religiosas persistiu essa re- 
miniscencia primordial, quer na Motztanha sagrada do Oriente, 

1 O trogloditismo, ou a vida nas cavernas, 6 ainda um quasi estado 
animal, porém com tendencia sedentaria. 



$8 SYSTEMA DE SOCIOLOGIA 

uer na designacão erhica com que os povos imitivos se 
leram a conhecer: Aria, o elevado, Japhet, estm f ido ao l o ~  e 

No vasto territorio limitado pelo Mediterraneo, Mar ?&I 
ro, Caucaso, Caspio, o Indus, e os mares das costas meri- 

iioniies da Asia, as racas diversas que o occupavam conser- 
varam uma vaga tradiqáo de um centro commum d'onde se 
dispersaram, isto .é, uma alta montanha, com um vastissimo 
planalto quadrado, d'onde saía um grande rio, dividindo-se em 
quatro braqos contornando quatro regiões diqerentes. Segundo 
esta tradicáo commum aos semitas e aos árias, expressa nos 
mythos religiosos, esse planalto era o embigo do mundo e o 
berco da humanidade; para os povos confinados entre o Me- 
diterraneo e o Tigre, esse territorio ficava ara o oriente; para 
os povos do Iran e da India, o planalto R cava para o norte; 
assim o Eden, é esse planalto ou jardim de delicias situado 
ao oriente, d'onde sae o rio que se divide em quatro bracos, 
o Phison, o Gihon, o Hidékel e Phrat. Esta geographia não 
corresponde ao territorio occupado pelos semitas, signal de 
ue e uma apropriacáo tradicional, da mesma fórma ue se 8 A com a tradicão persa com a localisaqáo da montan 1 a sa- 

grada do Bordj d'onde sae o rio Arvand. Vê-se portanto a 
persistencia de uma reminisccncia primordial da descencão de 
um planalto, e a insistencin da tradicáo em localisal-o já no 
monte Ararat, j i í  nas bordas do Caspio e até na Phrygia, nos 
montes de Bordj e do Berecyntho. A sciencia moderna apro- 
veitando-se dos dados tradicionaes do grande rio que se di- 
%$de em quatro bracos, determina com precisão o local que 
corresponde a este thema geographico na região do Imaús, 
@onde efkctivamente sáem d'uma mesma nascente os gran- 
des rios Indus, Helmonde, Oxus e Iaxart. Renan, resumindo 
o trabalho critico de Obry, Sobre o berco da especie hnrnana 
segtindo os Indianos, Persas e Hebreus, conclue : «tudo nos 
leva a collocar o Eden dos semitas nos montes Belurtarg, no 
ponto onde esta cordilheira se reune ao Himala ia para o nalto do Pamir.nl As montanhas ficaram sagra as para estes 
povos, como o Meru para os Arias e o Sinal para os s a i t a s .  
O s  planaltos serviram para o desenvolvimento do homem so- 
ciavel, e coadjuvaram esse desenvolvimento pela sua differen- 
ciacão para com o homem dos vaIles. 

O s  nomes de Akkad e Surnmir, que tantas questões têm 
levantado entre os assyriologos Lenormant, Oppert, Schrader 

1 Histoi9-e gen. des Langues semitigues, p. 480. 
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e o u t r ~ s ,  significam simplesmente o habitante da montanha e 
o habitante do valle, culos conflictos permanentes foram pro- 
vocados pela digerenciaqáo do meio e náo pelo antagonismo 
de raca. As questões dos assyriologos nasceram d'este equi- 
voco, suppondo que esse antagonismo provinha de que os 
Summirianos eram semitas e os Akkadios eram turanianos ou 
segundo a classificaqáo de Peschel mongoloides. Os Monta- 
nhezes desceram aos valles e sobrepozeram-se ás povoacóes 
sedentarias, conservando o seu nome ; é por isso que o nome 
da Akkad não condiz com a situacáo do que veiu a dominar 
na Cbaldêa o paiz summiriano. Por outro lado, entre as po- 
voacões mongoloides os nomes de kemi, suomi e sztmir, t. 
dado ao que habita na planicie ou ainda á borda dos rios, 
como observa Cástren. O nome de paiz de Kemi, dado ao 
Egypto antes da unificacáo religiosa do culto de Phta, reve- 
la-nos que esta civilisaqáo elevada se estabeleceu sobre uma 
civilisaqáo rudimentar nascida do conflicto com uma povoaqáo 
da planicie, exactamente como se observa na Chaldêa, resul- 
tante da unificaqáo entre os elementos akkadico e summiriano. 
Mas assim como esta diflerenciacáo entre os montes e valles 
provoca uma actividade social, póde ser tambem causa de um 
estado regressivo, e de estabilidade ; é nas montanhas dos Py- 
renneos, que a raqa dos Bascos se apoia para resistir As in- 
cursões dos Arias na Europa, e é ainda ali que persiste um 
systema de linguagem sem analogia com nenhum dos typos 
linguisticos actualmente existentes na humanidade. Nas mon- 
tanhas da Grecia é que o elemento dorico, da civilisaçáo grega, 
se apoiou contra a tendencia cosmopolita do elemento jonico, 
conservando o seu velho culto apollineo, e as antigas institui- 
~ õ e s  em lucta contra as classes qovas que pelo desenvolvi- 
mento civil crearam a democracia. E tambemnas montanhas da 
Suissa, que o povo helvetico resistiu contra a conquista ro- 
mana, contra as luctas feudaes, contra a absorpcáo das mo- 
narchias guerreiras da Europa, contra as maquinaqões diplo- 
maticas, chegando pela constancia de tantos perigos communs 
á fórma consciente da nacionalidêde pelo contracto volunta- 
rio ou Federaçáo. 

Pelo contrario, as grandes planicies provocam a desaggre- 
gaqáo, como a vida errante dos pampas, da mesma fórma 
que os valles criam a vida sedentaria e agricola, com uma 
certa riqueza e apathia que desafia o assalto das povoa#es 
montanhezas e o triumpho certo; onde se estabeleceram im- 
perios sobre vastos territorios planos, ahi caíram na degrada- 
$50 d9 despotismo e na absorpqáo de todas as energias indi- 
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viduaes pela auctoridade, como na Asia. Humboldt descreve 
com traqos vivissimos de rigor scientifico a acqáo das plani- 
cics, sobre tudo dos steppes, sobre a marcha da civilisaqáo: 
aEstes steppes tartaros e mongoes, interrompidos pelas diver- 
sas cadeias de montanhas, separam dos povos ainda grossei- 
ros do norte da Asia a raça dos homens antigamente civili- 
sados que, desde tempos immemoriaes, habitam o.Thibet e 
Industáo. Elles exerceram tambem influencia sobre os diver- 
sos destinos da especie humana. Elles impelliam a populaqáo 
para o sul, e ainda mais do que o H malaia, muito mais do 
que as cimas geladas do Sirinagor e dó Gorka, interceptaram 
as relaqões das naqóes do norte; oppuzeram barreiras intrans- 
itaveis á introducqáo de costumes mais doceis, e ao genio 
creador das artes. Mas náo é sómente sob estas rela~óes que 
a historia deve considerar as planicies do interior da Asia. 
Ellas mais de uma vez espalharam sobre toda a terra a des- 
graca e a devastaqáo. Os  povos pastoraes que as habitam, 
taes como os Arabes, os Mongolios, os Alanos, e os Ouzes, 
têm abalado o mundo.-Uma raca de pastores bronzeados, 
de raqa de Tu-ki-niche, ou Turca, os Hiongnux, habitavam 
debaixo de barracas de pelles o steppe mais elevado do Gobi. 
Uma parte da ruqa, longo tempo temivei para a otencia chi- 
nem, foi rcpellida ao sul para a Asia interior. &ate çlioque 
dos povos propagou-se sem descontitluar até ao Ural, no an- 
tigo paiz dos Finnezes; d'ali se arremessaram os Hunos, os 
Khasars, os Avars, e resultaram as mesclas numerosas de 
povos asiaticos; as hordas dos Hunos aypareceram sobre o 
Volga, depois na Panonia, nas bordas do Loire, e por fim em 
as margens do Pó, devastando estes bellos campos táo rica- 
mente plantados, onde, desde o tempo dc Anténor, o traba- 
lho do homem accumulava monumentos sobre monumentos. 
Assim dos desertos da Mongolia saiu com furia um tufáo mor- 
tal que veiu abafar sobre o solo cisalpino a flor delicada das 
artes, cultivada com tantos cuidados durante uma longa se- 
rie de seculos.)) Humboldt conclue : ((Na Asia media, os ste- 
pes da Mongolia sáo a linha de demarcacno entre a barbarie 
da Siberia e a antiga civilisac50 do Industáo.» O mesmo com 
relaçáo a America: «As planicies da Ainerica sáo tambem o 
limite onde estaca o curso da semi-civilisacáo eur0pêa.u 

Malte-Rrun sustenta que mais do que o clima a fórma do 
territorio influe no genio dos ovos: aos povos que habitam 
vastas planicies, desprovidas & grandes rios e florestas, en- 
tregam-se naturalmente ao cuidado dos rebanhos, e a uma 
vida errante. O governo patriarchal, base do despotismo, nasce 
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no meio das tribus nomadas. O isolamento enfraquece os 
progressos da populacáo; a facilidade com que acham os ali- 
mentos retarda o nascimento das artes e da industria. Tal e 
a causa da barbarie das naqóes da Asia central.)) ' As mes- 
mas razões se applicam a Arabia, onde o nomadismo nunca 
foi extincto, e cujo advento a historia foi tardio, ra ido, e 
sempre como consequencia de uma deslocaqáo para ! ora da 
Peninsula arabica, para o Euphrates, para o Nilo, para o norte 
da Africa e sul da Europa. A Europa, dividida por um po- 
derosissimo systema de montes e de rios, nunca poderá ser 
unificada em um só imperio ou nacionalidade ; foi por esta 
circumstancia mesologica que os romanos não a poderam con- 
quistar completamente, nem Cesar fundar um imperio uno, 
ncm Carlos Magno manter a subordinaq50 politica, nem Na- 
poleáo tirar partido da irracionalidade das suas guerras absur- 
das e criminosas de conquista. Lancando os olhos sobre a 
orographia da Europa vê-se que é um continente destinado 
á realisaqáo da liberdade politica, porque os seus relêvos ga- 
rantem a existencia autonoma de muitas naqóes, que têm de 
approximar-se pelas suas relacóes ethnicas formando Federa- 
cões, ou o periodo consciente e racional das nacionalidades. O 
problema das grandes nacionalidades na politica europêa k 
um absurdo sociologico, a que ainda obedecem os politicos 
empiricos ; por mais absurdos que pratiquem na sua irracio- 
nalidade governativa, não poderam eliminar as pequenas na- 
cionalidades, que por instincto de conservacáo sáo levadas á 
organisacáo consciente do federalismo. Olhemos para as nove 
grandes cordilheiras da Europa, para prevêrmos a sua futura 
e definitiva organisacão politica: os Urals entre a Europa e a 
Asia; os Alpes scandinavos entre a Norwega e Suecia; os 
Pyrenneos entre a Hespanha e a Franca; os Montes Ibericos 
em Hespanha; os Alpes entre a Franca e a Italia; os Apen- 
ninos através de toda a Italia ; os Karpathos na Austria; os 
Balkans na Turquia e o Caucaso do Mar Negro ao Caspio. 
Alem d'estas grandes cordilheiras outras mais pe uenas cxpli- 
cam a persistencia do espirito cantonal, como os h ontes Che- 
viots entre a Inglaterra e a Escossia, o Jura entre a Franqa e a 
Suissa, os Cevennes no meio dia da Franqa, que tanto resis- 
tiu contra a Franca feudal pelas suas franquias municipaes. 
Foi nas montanhas das Asturias que comecou a reaccáo 
contra a conquista dos Arabes, e 6 ainda na Serra Morena 
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que se .col?serva o es irito do bandidismo. Estas separáqáeé 
riaturaes dos estados i' a Europa pelas grandds montanhas, fa- 
cilitaram a creacáo de dynastias ou monarchias independen- 
tes, meio immediato de suyplantar o arbitrio feudal; mas 
assas monarchias perturbaram o progresso da Europa inva- 
dindo-se mutuamente com o fim de se incorporarem quer por 
casamentos, quer por conquistas, gastando as forcas sociaes 
na época do seu maior poder em quererem resuscitar a chi- 
mera da Monarchia universal. A essa illus3o doentia obede- 
ceram os pa as,.pela meta hysica da unidade espiritual, e os 
reis, como J e n n  ue v ~ i ~ ,  rancisco i,-Carlos v e D. Manuel, 1 P 
illusáo que se des ez pela afirmacão da autonomia dos povos 
na guerra dos Paizes Baixos, na Republica de Inglaterra, de- 
pois na da America e depois da Franca. Por ultimo reappare- 
ceu a chirhera sob a fórma diplomatica do sophisma das gran 
des nacionalidades, para produzir meio seculo de catastrophes. 
Ao fallarmos da accáo dos continentes, estabeleceremos as fór- 
mas que se deduzem para a organisacáo social da Europa. 

As civilisaqóes mais antigas e que chegaram a um pleno 
desenvolvimento pela evolucáo lenta garantida pela sua elis- 
tencia isolada, são aquellas que aproveitando do caracter se- 
dentario roveniente das planicies, se defenderam da\ inun- 
dacões se I' vagens, confinando se nos randes Deltas formados 
pelos rios caudalosos. Tal é a meso f ogia das civilisacóes do 
Egypto, creada no Delta do Nilo, da Chaldêa, crenda no 
Delta do Euphrates, e a civilisaqáo dos Arias no grande Delta 
formado pelos braqos do Ganges. Assim como os deltas são 
formados pelos detritos tirr,istados dos planaltos pelas aguas 
torrenciaes, assim tainbein <is civilisaqóes isoladas acompa- 
nham esi;i chronologin geologic~ succedendo se á cultura ru- 
dimentar das populacóes ii~uiit,iiihezas ou akkadicas.' Prichard, 
na sua Historia naiui-a1 do Ilomem, alludindo á theoria dos 
planaltos sustentada por Cuvier e por Wildenow, e repetida 
na tradicáo poetica dos po\ os, regeita-a como um sonho poe- 
tico, dizendo: «Se nos fosse permittido formar uma conje- 
ctura, seria, que 3 r11q:i hiimana e de uma época compara- 
tivamente muito mais recente, e que elld nasceu em uma 
região abundante em produccões vegetaes e animaes .~  E ac- 

1 Na Grecia o nbme de Graics, significava o habitante das montanhas, 
e o de Helleno, o dos valles; a expressão jonica Demos desi nava con- 
junctrmente a phnicie e a Communa. (Ottf. Muller, Hist. da &ueratura 
gre a.  t .  i, p. 91). Tambem toda a historia da Escossia se undo Thierry 
erp%ca-se pelas luctas entre os HyghIanders e hwlandgks. 
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crescenta fortalecendo a conjectura: aSe, seguindo este me- 
thodo (o das sciencias inductivas), procuramos obter uma 
vista um pouco nitida do estado e mesmo da posiqáo local 
das raqas humanas nos primeiros periodos da sociedade, nós 
achamos os homens reunidos em grande numero, náo so- 
bre os pontos os mais elevados c os mais estereis da terra, 
mas nas margens dos rios e proximo das suas embocaduras 
até onde se encontravam reunidos os meios de communicaqáo 
com o interior tanto como com os paizes interiores. O berqo 
das nacóes primitivas (d'aquellas pelo menos quie formaram 
grandes populações e deixaram uin nome celebre) parece ter 
sido collocado em grandes planicies ou em grandes valles e 
fertilisados por numerosas ribeir'1s. Foi em trez regiões for- 
necidas por taes vantagens que a sivilisaçáo deu os primeiros 
passos, que se fundaram as prin~eiras cidades; foi ali que se 
desenvolvera ri^ as instituicóes politicas, e que nasceram as 
arres que cinbelle~am a vida. Em urna d'estas regióes, as na- 
cões Semiticas ou Syro-Arabes ~ilud'irnin 05 seus costumes 
simples de povos pastoraes pelo esplendor c luxo de Nineve 
e Babylonia. Em uma segunda, a racd Indo-Europèa, ou Ja- 
phetica, levou ao i~lais alto gráo de perfeição o mais culto 
de todos os dialectos humanos, di,iIccto destinado a tornar-se 
no futuro e com modifica~óes diversas, a tingua-mãe das na- 
cõcs da Europa. Em uma terceira, finalmente, na terra de 
Ham, banhada pelo Nilo, nasceram a litteratura hierogliphica 
e as artes, nas quaes o Egypto, durante a primeira éra his- 
torica, tinha uma enorme superioridade sobre o resto do 
inundo.)) ' Prichard nCio ligou importancia a theoria dos pla- 
naltos? porque não conhecia a rigorosa cornprovaqáo historica 
deduzida das leis economicas por Carey; a existencia nos val- 
les e margens de rios é impossivel com as cheias repentinas, 
com os 7antanos das aguas estagnadas e putrefaçáo de ve- 
getaes. &ú desce n occupar os valles aquelle povo que jd se 
elevou a uma certa cultura industrial, para saber regular as 
cheias, fazer diques, esgotos, e applicar uma certa medicina 
empirica contra as febres. O facto das t r e z p c i p a e s  civiii- 
sacóes da antiguidade apparccerem em gran es planicies pro- 
va-nos a sua derivacáo de um povo que desceu das monta- 
nhas; é assim que das montanhas da Ethiopia desceram os 
kuschitas, mrio grado as pretencóes de autochtonismo dos 
egypcios, que por seu turno vieram a reagir sobre a civilisa- 

1 Hist. naturelle de I'Nomme. t. I ,  p. 180 e 184. 
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da Ethiopia. As tradiqóes poeticas dos povos têm um 
flindo de realidade que importa comprehender; é por isso que 
o periodo das planicies e dos deltas se deve considerar como 
uma segunda época da vida social da humanidade, pro ria- 
mente edenico, como o pintam as tradicóes escriptas dosser-  
sas e dos Judeus.' Os Deltas são formados de terra vegetal 
de uma grande fecundidade, simplificando o trabalho agricola 
e a vida por uma tem eratura insular; as cheias periodicas, 
como as do M o ,  do i$ uphrates ou do Mekong, provocando 
o desenvolvimento das industrias e da cooperacáo social, pro- 
duzem a abundancia e ao mesmo tempo criam no homem o 
espirito de previsão e de adaptacão do meio ao seu bem es- 
tar. Nas sociedades formadas nos Delras manifestam-se desde 
muito cedo os productos da architectura hydraulica, um in- 
telligente re imen das aguas e os braqos fluviaes aproveitados 
como vias f e communicaqáo. Herodoto diz em uma phrase 
proverbial ao Egypto é um dom do Nilo)); e de facto não só 
o immenso valle é um producto da alluviáo, como as suas cul- 
turas, o estabelecimento das suas capitaes, a sua organisacáo 
social em Nomos ou cantóes independentes, e até as suas fes- 
tas nacionaes e a personificacáo reli iosa do seu deus Hâpi, 
os primeiros cantos lyricos celebran i o as cheias aniiuaes, as 
fórmas architectonicas idealisadas sobre os primeiros typos 
de habitaqões formadas com os troncos dos sycomoros e pal- 
meiras, tudo deriva da forqa creadora do grande rio. Mas se 
a natureza estimulava o desenvolvimento da civilisaqáo,. por 
s& turno o homem reagia sobre esses elementos exteriores 
para os adaptar aos seus uzos ; as civilisaqóes dos Deltas sus- 
tentam-se pelo seu caracter industrial, sup rindo a falta de 
a tidões militares pelas defesas naturaes A' as torrentes. O 
d y p t o  servia-se de mercenarios, sobre tudo Phenicios e Gre- 
os, e a sua primeira capital, Memphis (cujo nome significa o 

Eoa fortaleza) era collocada na ponta do Delta, tornando-se 
pela sua situacão inexpugnavel; foi assim ue Mena deu uni- 
ficacáo nacional aos diversos nomos, tornan 1 o Memphis o den- 
tro da vida politica. Pela tomada de Memphis pelos Hyksos 
nomadas, C que essa invasão desastrosa, que fez recuar a ci- 
vilisacão egypcia para Thebas, se pode garantir 
dez seculos. Qual o trabalho dos primeiros 

1 Carey demonstra em dezenas de factos da colonisaçáo da America, 
ue ainda nos tempos modernos as povoaçóes se estabeleciam sempre longe h margem dos rios. (Principes de Ia Science sociale, cap. N e v.) 
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Egypto para adaptarem o Delta ás necessidades de uma ci- 
vilisaçáo crescente, basta considerar, que as cheias periodicas 
e a estiagem produziam ora a devastacáo, ora uma exuberan- 
cia de vegetação em breve destruida pelas grandes calmas, e 
a doenqa proveniente. das emanações putridas dos pantanos. 
Diz Maspero, distinctissimo egyptologo: uO Egypto, táo rico 
e táo fertil hoje, devia então ser a imagem da desolaq5o. O 
rio abandonado a si mesmo, mudava constantemente do leito. 
Nunca chegava no seu trasbordamento a certas partes do 
valle que ficavam improductivas ; de mais estagnava-se com 
tanta persistencia, que formava lodaqrics pestilentos. O Delta, 
meio coberto pelas aguas do rio, meio perdido sob as ondas 
do Mediterraneo, era um immenso pantano com algumas 
ilhas arecntas, coberto de papyrui, de lotus e de enormes ca- 
naviaes atravcs dos quaes os bracos do Nilo abriam frouxa- 
mente um curso sem cessar deslocado. Sobre as duas margens 
o deserto invadia todas as partes do solo que não eram an- 
nualmente cobertas pela inundação : passava-se sem transiqão 
da vegetaqáo desordenada dos charcos tropicaes ii aridez a 
mais completa. Pouco a pouco os recem-chegados apprende- 
ram a regular o curso do rio, a fazer diques, a levar por ca- 
naes de irri acáo a fertilidade ate aos cantos mais afastados 
do valle. O %gypto saiu das aguas e tornou-se na máo do ho- 
mem uma das rcgióes mais apropriadas para o desenvolvi- 
mento lento de uma grande civilisaqão.» ' Assim nos Deltas, 
a civilisaqáo é simultanea com a formaqáo e adaptaqáo do solo; 
sáo estas as civilisacóes verdadeiramente evolutivas, conser- 
vadoras pelo seu completo isolamento, baseadas sobre a au- 
ctoridadc dos costumes, resistindo pela sua situaqáo privile- 
giada aos assaltos das raqas nómadas, e contando a sua exis- 
tencia tranquilla por centenas de seculos. As civilisaqões do 
Egypto e da Chaldêa obrigaram a recuar por milhares de an- 
nos a chronologia biblica, que se havia imposto á sciencia. 
N'esta longa estabilidade se crearam os laços moraes da fa- 
milia, o principio da hereditariedade, a differenciaçáo de clas- 
ses sociaes ou castas, a formação de corporaqóes especulati- 
vas ou corpo sacerdotal, a auctoridade publica, a fixação da 
propriedade c a domesticidade dos animaes, como o cão, o 
o burro, o cava110 e o camello, verdadeiros coo eradores no 
trabalho do homem. Diz Moreau de Jonnés: a 8 m traço ca- 
racteristico d'esta civilisaçáo, que prova a sua superioridade 

1 Histoire ancienne des Peuples de I'Orient, p. 17. 
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melhor ou mais ainda do que o aperfeicoamento das sciencias 
e das artes, é o senso moral que a acompanhava, o que é 
urna faculdade superior do espirito humano, dada As nações 

P" r instituiqõ~s aperfeiçoadas, poderosas e prolongadas secu- 
armente. » ' E este mesmo caracter exclusivo de desenvolvi- 

mento moral que caracterisa a civilisacáo chineza, tanto ou 
mais antiga do que a do Egypto. A longa estabilidade das ci- 
vilisacóes dos Deltas tem a vantagem de conservar n'esse fóco 
isolado a somma dos progressos adquiridos pelo empirismo 
até ao dia em que outros povos recebam esse legado de pro- 
gresso que universalisam na humanidade; assim o Egypto foi 
na realidade o fóco d'onde irradiou toda a Civilisaqáo occiden- 
ta!, por meio dos Phenicios e Gregos, bem como da Chaldêa 
saiu o impulso da civilisacáo dos povos da Mesopotamia, como 
da China partiu a cultura para as racas amarellas. O que disse- 
mos da formacão do solo do E ypto simultanea com a sua ci- 
rilisacáo, deu-se com o da ~ h a l f ê i l  constituido no Delta do Eu- 
phrates, o Schatt-el-Arab ; segundo Loftus e Rawlinson, quando a s  primeiros colonos entraram n'este valle, ainda o gol o Per- 
sico penetrava pela terra dentro mais dc quarenta e cinco le- 
guas do que ao presente : « A  região das alluviões, e sobre- 
tudo a parte d'esta re ião que confina com as ribas do golfo F Persico, serviu de asy o aos primeiros colonos. Era. uma iin- 

mensa planicie baixa, cuja monotonia não era interrompida 
por accidente algum de terreno. O Euphrates mal fechado 
nas suas margens, lancava para a direita e esquerda bracos 
que se iam confundir com o Tigre, ou que se iam perder em 
charcos. Uma parte do solo sempre privada de agua endure- 
cia aos raios de um sol ardente : uma parte desapparecia quasi 
completamente sobre os montões de areia trazidos pelo vento 
do deserto; o resto não era senão uma lagôa empéstada, 
cheia de juncos enormes, cuja altura variava entre doze e 
quinze pds. Para fazer d'este paiz desolado um dos mais ricos 
se não o mais rico do universo foi preciso regular o curso 
das aguas, repartir rasoavelmente por meio de canaes e de 
diques a inundacão que tendia a accumular-se sobre certos 

ontos de preferencia a outros; foi esta a obra que empre- 
Ienderam os primeiros colonos da Cha1dCa.a ' 

Repete-se aqui a mesma evolucáo lenta ue observámos no 
Egypto: as ideias moraes chegaram na 8 haldêa a um alto 

1 Statistique des Peuples de l'iíntiguité, I ,  p. 9. 
2 Maspero, Histoire ancienne, p. i 38. 



gráo de desenvolviinento, ahi apparece uma forte classe sa- 
cerdotal, a federacão defensiva de pequenas cidades, a escri- 

ta ideographica, as observa~ões astronomicas, e o culto s e  
Par subst~tuido pelo culto sideral pelo predominio de uma raqa 
invasora, como no Egypto. Mas as condiqões do meio sendo 
similhantes, 6 uasi identica a evoluqáo das duas civilisaqões; 
resultaram am%as da unificaqáo de duas raqas, como os 
sumirs e akkadios na Chaldêa, depois a civilisaqáo subiu o 
curso dos rios, tornando-se central, como Thebas ou como 
Babylonia, e por fim estei-idendo-se até ás monta~ihas como a 
Ethiopia c a Assyria, que pela sua situacão conservam um 
espirito indomavel em antinomia com a cultura que manifes- 
tam. As margens dos rios tornam-se já um ponto em que as 
civilisacóes se desenvolvcn~, como a civilisaqão susiana a leste 
do Tigre, a chineza nas margens de Hoan -ho; emfim na Eu- 
ropa os rios, como o 'Tibre, o Sena, o $ amisa, o Neva sáo 
verdadeiros pontos de actividade e de progresso nacional. 
Quando as civilisncóes dos deltas estavam em estado de des- 
cerem a corrente dos rios e de explorarem as bordas e costas 
maritimas, j:í outros povos haviam aproveitado esta situacão 
geographica, que Ihes impunha uina indole aventureira e 
cosmopolita, facil para se adaptar aos costumes de ou- 
tras racas c de se apropriar dos seus progressos na parte mais 
utilisavel pela simplicidade. Deu-se isto com a raca kuschita 
do golfo Persico, que se apropria dos progressos da Chaldêa, 
e com os Phcnicios e Gregos que propagam no Occidcnte a 
cultura que havia attingicio o E rjrl-7t0, convertendo o Mediter- 
raneo em uni ponto de ;,pio i a s  civilisagóes das tres penin- 
sulas da Grecia, da Italia e da Hispania. Um dos elementos 
kuschitas da Asia anterior fixado nas costas meridionaes do 
golfo Persico, vulgarisou essa civilisncáo sobre que se desen- 
volveram os Arins e os Sernitas; ;is ilhas tornaram-se não só 
fócos de desenvolvimento evolutivo, como Dilmun e Ceyláo, 
mas verdadeiros pontos intermediarios por onde a civilisaqáo 

assava de um para outro continente, como aconteceu com 
Eocotora, no oceano Indico, e Malta e Çhypre no Mediterrs- 
neo. Lassen, notando as analogias entre a constituiqáo do reina 
sabeano e dos Narikas do Malabar, acha verosimil que uma 
emigraqáo do Malabar formasse os elementos ou regimen das 
castas, heterogeneo na populacáo do Yemen; das mesmas 
analogias dos Soinaulis com usos particulares da India, con- 
clue Renan: «Uma ilha, que representa no oceano Indico uma 
parte analoga á de Malta no Mediterraneo, a ilha de Socotora 
successivamente phenicia, grega, syriaca e arabe, apparece-nos 
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na alta antiguidade com letamente indiana. O Yemen e a costa 
do Malabar,. 8 raqas ao ienOmeno das mon~ócs,  sáo duas cos- 

uasi visinhas.» ' o isolamento das ilhas formaram os 
tas Kusc % itas do golfo Persico as suas observacóes astronomicas, 
e crearam as grandes expedicóes maritimas, das boccas do 
Indus, costas do Catch, de Guzerate, do Concan e do Mala- 
bar; das ribas da Gedrosia, da Carmania e da l'ersida; cos- 
teando a Arabia até 5 Africa ethio ica, penetrando na região 
de Sofala, estreito de 13abel-Man cf' eb e golfo Elanitico; e de- 
pois ainda no Mcditerraneo do Delta do Egypro até ás costas 
da Palestina. 

Esta civilisacáo kuschita concentra-se nas ilhas de Bahrein, 
e especialmente nas de Tsur e Arad, cujos nomes os Pheni- 
cios repetem nas costas da Palestina, quando os Puni emi- 
graram do golfo Persico e formaram a civilisacáo phenicia, 
que propagou no Occidente a civilisacáo do Egypto, comeqando 
por tirar a Grecia do estado de barbarie, e explorando a Eu- 
ropa ate As Cassiterides, que ainda estava no selvagismo. A 
raca cananea que se estabeleceu em ilhas chegou a uma con- 
sistencia nacional, como os Phenicios: os outros ramos ex- 
tinguiram-se nos plainos da Syria em um nomadismo, de que 
apenas os Judeus se libertaram temporariamente; os Aradia- 
nos (da ilha de Arad), os Sidonianos da costa maritima, e os 
Semareanos da embocadura do rio Eleutherus, constituem o 
nucleo da nacionalidade phenicia, cuja historia consiste na sua 
irradiacáo colonial, segundo a hegemonia das suas cidades, 
Gebel, Sidon e Tyro, ate que são supplantados por um ou- 
tro ovo insular, os Jonios do Archipelago rego, bem como 
os l?omanos por seu turno acabaram de f estruir a sua ul- 
tima expansão colonial de Carthago. Achamos aqui já a lucta 
da civilisacão insular contra os povos peninsulares, que rea- 
giam pela sua independencia, postoque se achassem ainda 
n'um grande atrazo social. As numerosas ilhas do mar Jonio, 
do Archipelago, do Mar Adriatico e do Mediterraneo torna- 
vam-se pontos de apoio da accáo dos Phenicios na sua explo- 
r a ~ á o  continental, e ao mesmo tempo feitorias e refugio con- 
tra a aversáo dos povos peninsulares; taes foram no meio dia 
do mar Egeo, Rhodes, Thera e C thera, onde deixaram os 
seus cultos; nas Cycladas a sua in i$ uencia persiste em Olia- 
ros, 10s e Syros, a exploração minerea levou-os para as ilhas 

1 Histoire generale des Langues semiti ues, p. 31 
2 ReconstrucpPo de Eckstein sobre os % d a s  rnyt8010gicos. 



de Cimolos e Si hnos, e ara Thazos, costeando a Asia Me- 
nor, a Grecia, a ! talia, a fiispania, a L bia, e sahindo o Me- 
diterraneo, até ás ilhas Cassiterides ou g ritanicas. A sua mis- 
são historica foi o servir de intermedio entre o Oriente e o 
Occidente. As civilisaqóes insulares reagem contra o seu pro- 
prio cosmopolitismo por meio de uma concentraqáo egoista, 
desenvolvida pela avidez e trafico commercial; a civilisa- 
560 phenicia extinguiu-se da mesma forma que os seus ante- 
passados kuschitas. A situaqáo dos Phenicios ara o mundo 
antigo estava como para a Europa estA hpje a fngáterSa, du- 
ramente interesseira, explorando ate onde lhe faz conta o di- 
reito ,internacional e o progresso da diplomacia, ora aprovei- 
tando-se da solidariedade europêa, ora isolando-se na náo in- , 

tervenqáo, assassinando as pequenas nacionalidades pela fi- 
nanca e pelos tratados de commercio com uma impudente 
má fi .  Vê-se portanto que as civilisacóes reflectem o caracter 
fatal imposto gela accáo do meio, e a Inglaterra, sempre per- 
turbadora da Europa continental, obedece a essa tremenda 
fatalidade do egoismo insular que a separa inintelligentemente 
da solidariedade occidental. 

A influencia directa dos Phenicios sobre as origens da ci- 
vilisaçáo da Grecia revela-nos que a successáo natural dos 
povos peninsulares na historia da humanidade obedece a uma 
lei de continuidade e de evolucáo. As peninsulas têm as van- 
tagens das ilhas, para o effeito de isolamento e de defeza, 
como vêmos com a Arabia, onde o ultimo ramo das raqas se- 
miticas se conservou mais puro do que os ramos cananeo e 
terachita, que se dissolveram pelo cosmopolitismo; pela sua li- 
gacáo com os continentes, estabelecem o contacto immediato 
das civilisaqóes isoladas, das quaes esses povos tiram aquelles 

regressos geraes applicaveis a qualquer situacáo do homem. 
bepois do estacionamento theocratico da Asia, 6 ainda nas 
periinsulas do Industão e da Cochinchina que se desenvolvem 
as civilisaqóes hindu e liinér, como depois do esgotamento da 
raqa semitica, surgem os Arabes com todas as condicóes 
para estabelecerem a ci\ilisaqúo do continente d a  Africa. A 
hegemonia da humanidade passou definitivamente dos povòs 
semitas para ti raca árica, c esta elevou-se 5s  fórmas mais 
profundiis e universaes da civilisacáo esthetica, scientifica e 
philosophica, bem como moral e politica, pela actividade exclu- 
siva dos povos peninsulares; a Europa occidental foi o centro 
d'esse esplendor do progresso hurnano. Hasta olhar para a 
configuracáo da Europa, notar o relêvo das suas tres penin- 
sulas meridionaes, o Peloponeso ou Morda, a Italia, e a His- 
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pania ou Iberia, para conhecer a rasáo dos factos, deduzir a 
propagaqáo crescente da civilisaçáo helleno-italica, e do seu 
renascin-lento na éra das grandes navegaqões. Da situaqáo ma- 
terial se caminha para a unidade moral da civilisaçáo do Oc- 
cidente, em que as lendas de Sylla e Caribides, da explora- 
qáo do Mediterraneo, consignadas na epopêa homerica, se con- 
tinuam alargando-se nas lendas do Mar tenebroso personifica- 
das no Adarnastar da epopêa camoniana. A Civilisaqáo occi- 
dental tem a sua histona no advento d'estes tres povos pe- 
ninsulares; a Grecia fundou o progresso humano sobre as 
noqões scientificas, e realisou a sua unidade nacional pelas 
creaqões artisticas. Todas as vezes que a humanidade retro- 
gradou, foi pela renascenqa das fórmas da civilisaqáo da Gre- 
cia que ella tornou a achar o seu caminho ; assim depois do 
tremendo desastre das invasões germanicas, que reduziram o 
Occidente á barbaridade, a sciencia da Grecia por via da pro- 
paganda dos arabes ,reanimou a intelligencia na Europa ; de- 
pois da hallucinaqáo das cruzadas e do embrutecimento claus- 
tral, apparece na Italia essa dolce color d'oriental qafiro, com 
que Dante caracterisa a renascenca grega do seculo XIII; é 
ainda depois d'esse novo ecclipse da civilisaqáo humana pro- 
duzido pela entrada dos Turcos na Europa e pelo seu estabe- 
lecimento definitivo em Constantinopla no fim do seculo xv, 
que a Grecia torna a influir no progresso indestructivel da hu- 
manidade pela Renascenca scientifica do seculo' XVI, que ini- 
ciava as descobertas da astronomia e da physica e a éra do 
espirito positivo moderno. A Grecia operou no seu seio a syn- 
these.de todos os progressos humanos realisados até ao seu 
advento historico; pelos Phenicios recebeu o legado scientnfico 
da Chaldêa, e a iniciacáo da escrjpta alphabetica; pelas  ela- 
~ ó e s  com o Egypto recebeu as doutrinas moraes e philoso- 
phicas que dirigiram os seus legisladores; pela Asia Menor 
recebeu as formas artisticas dos Assyrios e os cultos medo- 
persas, que provocaram a elaboraqáo litteraria dos seus mythos. 
Nunca um táo pe ueno povo e em tão pequeno territorio foi 
excedido na gran 1 eza da sua accáo pelas grandes potencias 
antigas ou modernas ; e d'este facto se tira a comprovacáo ca- 
bal do principio politico sustentado por Platáo, por Fergus- 
son e por Tocqueville, áterca da iniportancia das pe uenas 
nacionalidades para a redlisacáo da liberdade com to 1 as as 
suas consequencias sociaes. Charrière synthetisou esta acçi i~  
mesologica: «O caracter oriental da civilisaqáo grega, q y  
nos apparece á sua nascença, experimentou logo uma m 4 1 -  
ficaçáo radical passando de vastos continentes para um ter- 



ritorio estreito e recortado por um archipelago de pequenas 
ilhas, que lhe deram uma direcção essencialmente maritima 
ao mesmo tempo que ella mudava as propoyões mate- 
riaes. Isto explica como, em face das concepqões gigantescas 
e monstruosas do genio egypcio e chaldeo, o genio greeo 
achou por opposicáo esta admiravel medida que attingiu 
ao primeiro jacto, e pelo unico efieito do contraste, a per- 
feicáo das fórmas, quer nas artes,. quer nas ideias, e que 
transportou tambem para as instituiqóes politicas. A realeza 
oriental, quebrada na sua unidade pelo só10 que a recebia 
em germcn, cedeu immediatamente o logar á cidade rega, 
que em rigor náo era a cidade tal como a ~ ê m o s  f esen- 
volver-se no Occidente, postoque se approximassem pelo 
seu espirito e pelo fim.u Charrikre exemplifica esta falta de 
solidariedade occidental, com as colonias gregas : aMarselha, 
depois de seiscentos annos de permanencia nas Gallias, 
era-lhe tão estrangeira como no primeiro dia; as colonias 
da Grande Grecia e da Sicilia, apesar da sua potencia e 
populaqóes numerosas, desappareceram sem deixar o min im 
vestigio diante do ascendente das populaqões interiores quando 
o principio da sua propria vitalidade se extinguiu e náo com- 
bateu a expansão dos elementos italicos e occidentaes. As co- 
lonias da Asia Menor e do Ponto Euxino, apesar das relações 
de raqamais directas emais completas, conservaram egualmente 
este caracter circumscripto ue limitava a sua influencia e im- 
pedia-a de se generalisar.)) E om relaqáo a Roma a sua situa- 
çáo explica a incorporaqáo occidental: «Roma deveu á sua 
posicáo mediterranea e continental um sentimento prompzo 
da natureza e das relaqões que deviam servir-lhe a proporcio- 
nar a sua unidade á do Occidente inteiro.)) ' E conclue: 

«Ronla, como todos os Estados, soEreu a lei da sua posi- 
$50. Cidade do Occidente, mas excentrica, com rclaqáo a 
elle, Roma toma a civilisaqáo grega, como ponto de partida, 
e continua a sua acção na direcção occidental.u2 

A peninsula da Italia foi tarnbem a séde d'esse pe ueno 1 povo romano, ue pelo seu tino pratico e valentia fun ou o 
maior imperio %o mundo. O Romano fez a incorporaqáo de 
todos os povos do Occidente, trazendo-os do estado de bar- 
barie á organisaqáo social, e o seu direito escripto e as suas 
fórmas administrativas conservaram-se através das minas pro- 

1 Politique de I'Histoire, t .  I ,  p. 246. 
2 Ibidem, p. 113. 
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duzidas pela invasão dos barbaros da Germania, servindo 
ainda de base á sociedade moderna. As suas guerras foram 
civilisadoras. e as suas colonias os nucleos de novos estados: 
e verdadeiramente extraordinario como em um tão pequeno 
espaqo, e com tão pouca gente, o imperio romano póde dictar 
leis ao mundo, supprindo pelo colonato a sua deficiencia nu- 
merica, e pela concessão do direito de cidade a obediencia 
voluntaria e a cooperação nos seus triumphos. A vastidão das 
suas conquistas dissolveu os vinculos sociaas, tornou neces- 
saria a intervencáo do despotismo imperial, c a expoliaçáo do 
individuo pela fiscalidade; e Roma succumbiu pela decaden- 
cia dos caracteres que haviam perdido a liberdade, circum- 
stanciu implicita na causa fundamental da sua ruina, a trans- 
formacão de pequeno em grande estado. Assim como a civi- ' 

lisacáo grega passou para a peninsula italica, na parte pro- 
priamente chamada Grande-Grecia, tambem a civilisaçáo 
romana passou para a peninsula hispanica, onde a Civilisação 
occidental teve as mais esplendidas manifestacóes emquanto 
os povos peninsulares e ibericos estavam divididos em pe- 
quenos estados. Portugal e a Hespanha iniciaram a época das 
grandes navegac0es, descobrindo nós o caminho maritimo 
para a Abia, e a Hespanha appropriando-se da America. Mas 
a decadencia da Hespanha comecou pela unificacão material 
dos seus equenos estados, pelo re imen despotico imposto 

vastifáo do imperio europeu de E arios v, e pela extinccáo 
da liberdade de consciencia sacrificada á disciplina da Inquisi- 
$50 empregada como systema de policia preventiva pelo gover- 
no. D'esses pequenos estados peninsulares apenas resta Por- 
tugal, que soube repellir uma annexaqáo forcada, como a de 
Philippe 11, resistindo a uma invasáo napoleonica, a uma dcs- 
membracáo dos Braganqas que destacaram uma nova dynastia 
no Brazil, e a uma absorpqáo ingleza sob Reresford; compa- 
rada esta pequena nacáo com qualquer das antigas nacionalida- 
des peninsulares, apesar de todas as suas ruinas, ainda appre- 
senta uma maior densidade de populacáo, uma maior riqueza 
agricola e industrial, e uma maior suavidade de costumes. 

O triumpho da monarchia na Europa atacou profunda- 
mente a Civilisaqão occidental com as guerras dynasticas e 
com as incorporacóes de estados formando grandes impefios. 
As pequenas nacionalidades resistiram pela federacão, como 
a Liga lombarda, como a Liga hanseatica, como a Confedera- 
çáo helvetica, como as Provincias Unidas. A histoi-ia da Eu- 
ropa, durante este periodo das nlonarchias absolutas, appre- 
senta-se sem unidade, sem solidariedade; um tal estado de 



violencia trouxe a necessidade da c rea~áo  'da diplomacia, ne- 
cessidade habilmente aproveitada pelos Jesuitas para o seu 
dominio de classe. E comtudo a Europa avancou, máo grado 
a accáo deprimente da realeza e da egreja, pelas descobertas 
scientificas, e pelas communicaqóes commerciaes est,~beleceu- 
se a solidariedade de interesses, pelas doutr~nas philosophicas 
fundou-se ;i communháo moral, auebr,id,i pelo protestdiitisriio. 
Do seculo xvi ao seculo XIX creou sc pela prinicira n,i liu- 
manidade o typo de uma civilisac50 continental, que torna a 
Europa a dorninadora do planeta; :: sua configuracao cercada 
de ilhas, com peninsulas, Ia os interiores, e interrompidas as 
suas planicies por vinte cor d ilheiras de montanhas, assepra  a 
estabilidade de muitos estados, como outros t;intos fócos de 
uma civilisacáo imperecivel. De facto todos os grandes impe- 
rios ensaiados na Europa por Cesar, por Carlos Magno, pelos 
monarchas doudos do seculo XVI, e pelo canibalismo de Na- 
poleáo: foram inconsistentes contra a acqáo dispersiva do 
meio cosmico. Os grandes estado\ formados por urna incor- 
poracáo violenta e material, como 4 Ausria e a Allenianha, 
para se manterem na sua estabilidade t~aasitoria, tiveram de 
recorrer ;i forma politica da federaqáo. E'esse o tvpo racional 
da constituicáo futura da Europa, na sualera pac&ca; a ruina 
da civilisaq50 occidental embaracava a fundaqáo d'esta ordem 
consciente, longo tempo atropellada pela Sattta Allialtga dos 
Reis contra os Povos, formada pelos grandes estados do norte, 
os mais atrazados nas suas instituicóes politicas. A civilisacáa 
occidental, isto é, o renascimento dos povos peninsulares, vem 
activar a inicial50 da éra pacifica, tendo passado a hegemo- 
nia para a Franca democratica; esse renascimento comecou 
com as luctas da Grecia moderna para a sua independencia 
e a sua constituicáo em nacionalidade livre ; seguiu-se a Italia, 
conseguindo a sua unificacão e impondo-se ti Europa como 
potencia, depois de ter sacudido o jugo da casa de Austria e 
do papado; a topria Hespanha ensaiou tarnbem a fórma re- 
publicana, e i m i z i u  da sua historia a reorganisagáo em es- 
tados livres segundo o typo da nacionalidade portugueza; a 
Franca, pelos sangrentos desastres de 1870 extirpou de $i a 
legenda napoleonica, e retomou o seu logar nos destinos da 
Europa pela sua republica firmada depois de dois deploraveis 
ensaios. Tudo nos revela que a civilisacáo occidental renasce 
e com a cohesáo consciente, como se conhece pela aspiraqao 
do Pan-latinismo. A sua influencia sera profundissima, p2r- 
que ha de determinar na Europa a fundaqáo das federaqoes 
naturaes de raqa, como o Pan-germanainu, e o Pun-slabUsmo, 

8 
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solidarias da civilisaqáo continental, cujo caracter intimo con- 
siste no justo accordo entre o individualismo e a collectivi- 
dade, perante o mesmo fim. 

O estudo do homem no seu conjuncto, iniciado pelo genio 
de Hypocrates, foi lucidamente comprehendido por Augusto 
Comte como o methodo da Sociologia : «Não póde existir 
estudo scientifico da sociedade, quer nas suas coildiqões, quer 
qos seus movimentos, se se separa esse estudo em porqóes 
diversas, e se se estudam essas divisões isoladamente. -Nas 
sciencias organicas, os elementos sáo-110s mais bem conheci- 
dos do que o todo que elles constituein ; de modo que, n'este 
caso, devemos proceder do simples para o composto ; porém 
o methodo inverso é necessario no estudo do homem e.da 
sociedade; tomados no seu conjuncto, o homem e 11 sociedade 
sáo mais bem conhecidos, como objectos de estudo mais ac- 
cessiveis do que as partes de que elles se  compõem.^^ O 
economista americano Carey, pelo exclusivismo do seu ponto 
de vista especial, náo comprehendeu a necessidade inethodo- 
logica da vista de con Uncto, e caracterisou este principio como 
uma regressá0 de d m t e  ao periodo rnetaphysico da scien- r cia.' As bases scientificas da Sociologia nunca poderiam ser de- 
terminadas pelo exame de phenomenos sociaes isolados, como 
o confirmou a esterilidade dos jurisconsultos, dos economis- 
tas, dos politicos, dos historiadores e dos philologos. A vista 
de conjuncto observa-se na verdade com que os movimentos 
sociaes sc manifestam quando os factos statisticos são colhi- 
dos em um maior numero de elementos. Estudados na sua 
influencia os relevos dos varios pontos da terra em que se des- 
envolveram as grandes civilisaqóes, o caracter d'estas será re- 
lacionado com essas fórmas telluricas, bem como a Ctrea das 
suas correntes de emigraçáo. Antes de poder-se penetrar nas 
causas particulares e intimas de acqóes psychologicas e de von- 
tades individuaes, é preciso explorar os phenomenos sociaes 

1 Philosophie positive, condensée par Miss Martineau, t. 11, p. 82.  

2 Principes de la Science sociale, t. I, p. 21, 
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no seu conjuncto, porque sem esse aspecto será impossivel 
comprehender phenomenos em que o individuo é agente pas- 
sivo, arrastado em uma corrente vital ou social de que não 
tem consciencia. Tomado o homem no seu conjuncto temos 
o facto importante da Ragu, cuja consideraqáo é imperscin- 
divel para estabelecer a continuidade da historia e as formas 
da Civilisacáo, temos tambem outro facto complexo, o da Po- 
pulacáo, para deduzir a. natureza dos movimentos e modos 
de ser da sociedade. 

Malthus estudou o problema da I'opulagáo nas suas rela- 
qáo com a produccáo e limite das subsistencias ; a importan- 
cia enorme do seu trabalho não provém d'elle ter tido em 
vista o remedio da miseria, mas sim de ter realisado o estu- 
do de um facto social sob o ponto de vista de conjuncto. Os 
economistas que seguiram Ricardo, partindo do ponto de vista 
subjectivo de que o homem occupou a terra apropriando-se 
dos terrenos ferteis das margens dos rios até que se viu for- 
qado a trabalhar os terrenos safaros das montanhas, obtendo 
assim uma menor renda com um maior trabalho, por isso 
confirmaram a seu modo a theoria da Popz~lacáo de Malthus. 
Carey provou exactamente o contrario pela historia da occu- 
pacáo da terra e das grandes colonisaqões modernas, e de- 
monstra que é pela forca da associaciío que o conflicto entre 
as subsistencias c a Populacáo ser6 vencido. Apesar d'estas 
refutaqóes feitas pela especialidade e particularismo dos fa- 
ctos, a lei de Malthus Acerca da Popzrlacáo é verdadeira no 
seu conjuncto. Pelas condicóes organicas que actuam na T o -  
pulaqão, é este o primeiro facto concreto da Sociologia no 
qual se acham implicitas as formas de todos os movimentos 
sociaes. Nas sociedades antigas a TopzJagáo agrupava se ng 
fórma familista, preponderando sempre este caracter na Ir-ibu, 
na casta, quer sacerdotal ou aristocratica, nas formas de go- 
verno, como a realeqa patriarchal electiva ou aristocratico- 
hereditaria ; o desapparecimento das aristocracias é um facto 

biologico l assado na massa da Populacáo, como o desenvol- 
vimento o Proletariado influindo no advento da Democra- 
cia gre a ou moderria resulta d'esse movimento geral ~)r.ga- 
nico. d althus viu um lado limitado do phenomeno, cuj:i im- 
portancia scientifica só resulta da consideraqáo da sua inte- 
gralidade; é por isso que a sua theoria da Populacáo será 
batida pela eschola dos economistas americanos e contradi- 
ctada pela modificacáo da actividade industrial, mas por ella 
se explicarão do modo mais claro e positivo os costuivies e 
modos de existencia das sociedades humanas antigas t. das 
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nioderilas que conservam e obedecem ás suas /radiqões. As 
relacóes de dependencia immediata da Sociologia para com o 
Biologia é que impõem o problema da Popzlla$o como a 
ponto de partida das coiisideracóes sociologicas. 

Ao determinar o facto sociologico poderiamos partir das 
concliqões nzechaíticas eni que se inovem estes organismos col- 
lectivos; essas condicõcs sáo primeiramente a explicncao das 
energias sociaes, sua origem, transforrnacáa e conservaqão, e 
del3oi:; as fór~nas particulares dos seus equilibrios nos agre- 
gados politicos. A oscillaciío do n~ovimento social faz se en- 
trc dois extremos, forcas s t a t i c :~~  de conservação, ou Ordem, 
e forcas dynainicas de transforri-iaqáo, ou Progl-csso. N7este 
difficil equilibrio prevalece de urn modo claro e superior a lei 
de Gallileo: a coesistencia e iildependencia dos movimentos, 
revela-se-nos pelci coexisteilci:i de todas as liberdades indivi- 
duaes, cujo exercicio é o direito, e pela indcpendcncia do in- 
dividuo ria collectividade do estado, que é a civilisaqáo, An 
tes d7esca complexidade de pheriomenos re'sultantes de unia 
mechanica sensorial, outros phenomenos anteriores mostram 
a nossa subordinaqáo ao meio cosmico; assim desde :is des- 
cobertas de Meyer, as sciencias physicas e 6kologicas deinons- 
traili como o sol e 11 fonte de toda a energia sobre o nosso 
plaiicta, e como por actos de ox dac5o se realisam todos os 
nosws inovimentos orgiinicos. d o  iremos buscar as bases 
do mouimento social a estas fontes dvnamicas, mas sim aos 
pheiiumcnos biologicos especiaes que-iinprimem aos agrega- 
dos humapos uma actividade e direcçáo particular. 

Spencei-, como Huxley, avalia a altissima importanclia de 
Aug~isto Comte como creador da Sociologia: « A  parte a exa- 
cticiiio da$ suas doutrinas Sociologicas, cllc excede todos os 
que u ha3iam precedido pela maneira como concebe os phe- 
noliicllos sociaes : entre outras su erioridades, cabe-th'c a de 
ter rcconhecido a dependencia da b ociologia para com a Bio- 
1ogia.u ' Pela moderna concepcfio da matetiia, o facto t c i a l  
e s t j  tambcm sujeito ;i lei do movimento, c por esta re acáo 
dogy~iatica f que a Socioiogia na sua complexidade crcstente 
se liga corh os capitulas antcriorsç da rncchanica geral. Spcn- 
cer nota lucidamente esta caracteristica ao criticar a con- 
strucc5o de Comte: «E:lle 1150 chega a conceber a Sciencia 
social da unica maneira que n poderia tornar a coroa i~atural 
das sciencias mais simples. Náo vê que a Sociologia estuda 
as fórmas mais coinplexas d7estas trocas continuas pelas 

1 Introduction à Ia Science sociale, p. 354. 



quaes sc renova a cada instante em iodo o universo a distri- 
buição da materia e do movimento. E preciso saber compre- 
hender que as transformaqóes se realisam durante o cresci- 
mentQ, na inaturidadc e decadencia das sociedades, obedecendo 
aos mesmos principios que as quevse realisam nos agregados 
de todas as ordens, orga.nicaS e inorginicas; é preciso reconhe- 
cer, que a miircha das cousas é em todos os casos, determi- 
nada por forqas, e que náo póde ser csplicada scientificamcnte 
sem a expressar em funccóes d'essas forcas; entáo sómente 
é que se chega a coilccber a Sociologia como uma sciencia, 
em toda a forqa do terino.)) ' No estudo actual dos conheci- 
mentos humanos é esta a direci5o definitiva para a reorga- 
nisacáo da Sociologia; e apesar das ciifliculdades iilcalculaveis 
para este trabalho, a forca do methodo sociologico resulta 
mais do que em nenhuma outi-a sciencia da deperidencia das 
funcqóes menos coinplexas do movimento qlie elucidam o cri- 
terio; exernplifiquemos: A lei da Populapío e mesmo a lei 
da D i ~ ~ i s i o  do Tvaúillho, einquanto estudadas exclusivamente 
no campo econornico foram infecundas. Desde que Milne-Ed- 
wards applicoii a divisão do trabalho ii diversidade funccional 
dos apparclhos na. Physiologia, c que Dai-cvin explicou pelo 
conflicto das cspccies a sua transformaçao e adaptacáo por 
uma selecqão natural, deduzindo d'aqui 3 base da Biologia, é 
que estes dois principios se tornai-il verdadeiramente funda- 
ment'ks para sobre elles se construir a Socio1ogi:i. Isto é, 
peia kiologia c pela Pbysiologia fica111 claramente explicadas 
estas duas funccócs do movimento sociologico. 

Um grande nurnero de dependencias ligam os phenomenos 
sociologicos 5s condicões fataes da vida organica; Augusto 
Comte estubelcccu :idmiravelmcnte esta continuidade, e ro- 
vou que o conl-ieciiiiento positivo do facto social só po i erá 
estabeleccir se determinando as iiiodificacóes que resultam 
para o agrupamciito das condicóes da vida animal. Um grande 
numero de plienoii~enos historicos particulares c até especiaes 
só poderri ser bem comprehendidos procurando-lhe as suas 
origens organicas; o que é o atztagonismo das ragus, produ- 
zindo o phenonieno esplendido das nacionalidades, senão uma 
fórina superior de perfectibilidade realisada pela concorrencia 
vital e pela sclecpío da i>.~pccie na ordem biologica l O que é 
a tradiqáo, 1 p ~ v s i s t ~ > ~ ~ c i a  e recon-e11cia do costume, fonte 
de todas as creacóes pocticas e deposito das descober- 

1 Introduction à lu Scicncc sociale, p. 353. 
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tas moraes, senão uma continuaqiío do mesmo facto biologico 
do atavismo, que é na especie uma causa de aperfeicoamento 
dos crusamentosl A sexualidade disciplina-se no phenomeno 
moral do amor, base da familia, que é por si o primeiro 
nucleo social, e fonte de todos os sentimentos altruistas; a 
duracáo media da existcncia limita a extencáo da influencia 
directa que o individuo pode exercer sobre a sua sociedade; 
o exercicio e a adaptagáo ao meio climatologico correspon- 
dem ou melhor continuam-se na forma social de creacáo de 
i~zstitzri~óes, de industria, e systemas de educacáo. Emfim, 
raro será o facto social que não seja uma continuaqão de uma 
funccáo physiologica; e com rigor, a sociedade assim como é 
um meio para o individuo, considerada em si é um or anismo 
perfeito com as suas funcçóes staticas c dynarnicas. f ara fun- 
dar a sciencia d'este organismo, convem determinar estas duas 
ordens de factos, e tomar como base o facto biologico d'onde 
se deriva o maior estimulo da actividade social. Este primeiro 
processo foi feito por Augusto Comte do modo o mais se u- 
ro, mostrando como os phenomemos staticos realisam a or f em 
na sociedade, e como os phenomenos dynamicos realisam o 
progresso. Portanto colzservapío e rn)olzip?o tornaram-se per- 
turbacócs inscientcs d'aquellcs que exercem ou aspiram ao 
poder sem o conhecimento scientlfico da Sociologia. 

Na determinaqáo da base da Sociologia é que Augusto 
Comte se desprendeu do estimulo biologico, fundando-a sobre 
o facto historico da arrctoridade nas suas manifestacóes de 
poder tnnporal e espiritual, sua separacão e transformaqáo 
progressiva. Como systematisacáo philosophica da historia é 
este um ponto de vista-profundo; como base da Sociologia, 
levou-o á regulnmentucrio do poder espiritual á maneira de 
um catholicismo sei1-i christianismo, como com justiqa notou 
Huxley, prejudicando a comprehensão do criterio subjectivo 
na Politica positiva. Comte devera ter partido de unl facto 
biologico como base da Sociologia; nenhum mais impor- 
tante do que as fu~~ccóes de reproduccáo que se desdo- 
bram na phenomenalidade social nos grandes problemas da 
Populagáo, c nas fórmas caracteristicas das civilisacóes pro- 
venientes das aptidões proprias das Ragas. Em condicóes nor- 
maes a Populagáo duplica-se em vinte cinco annos, e n'esta 
progress50 a necessidade da subsistencia torna-se um limite 
implacavel, que só p6de ser modificado a muito custo pelo 
trabalho e pela creacão de institui~óes destinadas a operarem 
esta equacáo. Por outro lado, as Rufas, formadas por pres- 
sáo dos povos, sáo progressivas ou improgressivas, dotadas 



de genio artistico, industrial, especulativo, e d'aqui se deduz 
a marcha da humanidade. 

Augusto Comte comprehendeu a importancia do problema 
sociologico da populapío, e em vez de deduzir, como Mal- 
thus, o conflicto deprimente da sociedade, deriva d'ellea ele- 
vacáo do progresso pela di~iisáo do trabalho ou especialisacáo 
das funccóes sociaes: «Eu devo somente indicar agora a con- 
densaçáo progressiva da nossa especie como um ultimo ele- 
mento geral concorrendo a regular a rapidez effectiva do 
movimento social. Pode-se facilmente reconhecer que esta 
influencia contribue sempre muito, sobretudo na origem, a 
determinar no conjuncto do trabalho humano uma divisáo de 
mais em mais especial, necessariamente incompativel com um 
pequeno numero de cooperadores. n (Pkil. positiva, iv, p. 455) 
Au usto Comte náo pôde tirar todas as consequencias d'este 
pro % lema que propoz tão claramente, porque o principio da 
Populap5o era no seu tempo debatido unicamente no campo 
da Economia politica, e estava falsamente interpretado pelos 
contradictores inscientes de Malthus; além d'isso, este pro- 
blema era prematuro na sciencia, porque o pont? d'onde de- 
vera comecar o seu estudo pertence tl Biologia, 
phenomeno do conzicto pela  ida, d'onde Darwin de Branda uziu 
a synthese integral da origem das especies. O principio de 
Malthus, náo tendo inspirado a Augusto Comte mais do que 
uma phrase injusta, reduzido á sua verdadeira origem e com- 
provado n'ella, foi o motor principal da nova orden-i de con- 
cepqóes que levaram Darwin a explicacões do transformismo. 
Depois d'esta profunda comprovacáo biologica e que se deve 
se uir a reconstrucqáo da Sociologia baseada sobre essa lei B ini ludivel do con icto vital, que nas sociedades se manifesta 
sob a fórina de i opulapío limitada pela subsistertcia. E assim 
como o conflicto vital no dominio biologico é a causa principal 
da ada taqáo dos organismos, do prevalecimento exclusivo de 
dadas r uncqóes, e de aperfei~oamento por uma transformaqáo 
progressiva, tambem no dominio sociologico, o conflicto per- 
manente da Populap%o é a causa principal da d i~~ i sáo  do tra- 
balho, da especialisacáo das aptidões, da maior somma de 
manifestações individuaes que actuam racionalmente sobre a 
rnarcha empirica das sociedades. Náo ha n'este ponto de 
vista nenhuma miragem de analogia, porque as duas leis 
biologicas, conzicto pela vida e adaptacão ao meio actuam 
constantemente sobre tudo o que vive, quer seja no encontro 
das especies que cohabitam, quer nas collectividades huma- 
nas ou sociedades. No tempo de Cornte a Biologia não es- 
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tava constituida por uma systematisaqáo concretd e por isso 
desconhecendo o valor positivo da lei fundamental da Biolo- 
gia n'ío a investigou no campo sociologico, constitpiu a nova 
sciencia social sobre uma base exclusivamente historica-a 
discussáo das fórmas da Auctoridnde, e a sua espscialisaqáo 
em podw temporal e espiritual. 

O facto historico da Azlcto~-ida&. reduz-se pela investiga- 
cão da origem das suas fórnias ao problema da Po alagao; 
onde prepondera a tribu, o poder funda-de na ed&, como 
os sheiks ou senhores, ou no nascimento como a gens e a 
gnntio; as differencas estabelecem se nas castas especiilativas 
ou .acerdotaes, activas ou -erreiras e mercantis; o Leu mu- 
tuo conflicto produz a divisa0 natural dos poderes em espiri- 
tu01 e em temporal, vindo 05 chefes militares a triurhpharem 
fazendo a soberania heredkarid lias suas familias e ab.wrvendo 
em si a5 funccúes pontificaes, coino no Egypto, na Asdyria, na 
China e na Russia. 'Tudo isto se deduz do modo de agrupa- 
mento da Populacáo na forma de ti-ibu; ha um outro agru- 
pamento de Populacáo baseado sobre o limite territori81 OLI a 
cidade, que explica as civili4acóes das pequenas n:icionalid,icies 
e a forca da iniciativa individual no e,tabdecimento L!a iiber- 
dade. Aqui, como todos sáo eg:iaes perante a mesma garan- 
tia civil, as differença. e portanto os poderes fundam se nas 
capacidades ou rnerecimenfo4. 

O principio da Populaçáo, de Malthus, achado em 1798 
em uma critica das idEas de Godwin, e redigido difinitiva- 
mcnte em 1803, foi longamente debatido e pervertido pelos 
economi5tas que tinham as S L I ~ Y  noqóe5 iubordinacias ao vago 
metaphyko e ao providencialismo catliolico. O nome d Mal- 
thos rornou-se academicamente odiom, e a critica do k'rrsaio 
sobr-e o princ2pio de Pqulapío continuou a ser feita e a re- 
petir se &em nunca mais ser preciso ler o livro que continha 
a lei da ordem moral das sociedade\. A conf~is5o dopi.inczpio 
com os meios propostos por Maltliiis, envolveu a imniutabi- 
lid:i.ie d'aquelle com o que estes tinlinin de nrbitrario. Sb com 
o projresso das sciencias hiolo:;icas 6 que o principio da po- 

ôde ser betn conipreliendicio f6+a da compljca~ão 
doç prob emas sociaei; c [lina ve/: veriticada a euactiti50, é pu'acao i 
que elle póde ser considmado como a lei de todo o movimento 
da. sociedade$, quer na histoiia, quer nos conflictos do pre- 
sente, ou nos destinos da civilisacáo. Para nos elevarmos á 
intelligencia da lei da Populafáo, sacrifiquemos por um pouco 
a ordem historita a ordem logica, apontando como os biolo- 
gistas demonstraram a qualidade caracteristica dos séres vivos 
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de uma assombrosa capacidade reproductora. Segundo Dar- 
win, Linneo «calculou que se uma planta annual produzisse 
sómente duas sementes, e cada uma ci'e:,tas produzisse outras 
tantas no anno seguinte, e assim por diante, haveria um mi- 
lhão de plantas no firn de vinte annos. . . n cumpre notar que 
nenhuma planta produz tcio poucas sementes; o Dr. Vranklin, 
cujos factos serviram de appoio á doutrina de Malthus, obser- 
vara tambem que a natilreza proli:?ca dai plaiitas e dos ani- 
maes náo conhecia outro limite senáo o trasbordamento e o 
conflicto pelo sustento da vida. O %eiiio de Darwiil previu a 
lucidez d'este principio biolo~ico, e tirou-lhe toda5 as conse- 
quencias no seu livro Origein das Especies, confe.>hando corir 
toda a franqueza da superioridade scientifica a quem devia 
uma táo luii~inosa sugestiío: «[Irna luctn pela existencia e a 
consequencia inevitarel do numero elevado em que os sêres 
organisados tendem a desenvolver~se. 'Todo o ser que na du- 
racão natural da sua vida produz muitrs ovos ou sementes, 
está condeinnado á destruicáo durante algum periodo da sua 
vida, e em uma estacáo ou n'um Linno eventual; inversamente, 
se undo o principio da progrcss5o seometrica, o numero dos 
in % ividucs d'esta especie tornar-se-hia táo extraordint~riarnente 
elevado que nenhum pniz poderia manter o praducto. Assim 
já qsie nascem mais inciividuos do que os que podem sobre- 
viver, é preciso que haja em cada caso uma lucta pela exis- 
tencia, quer da partc de um individuo contra outro da mesma 
espccie ou contra uma especi,e differente, ou bem contra as 
condicões physicas da vida. E a doutrina de Malthus appli- 
cada com uma forca multipla aos reinos vegetal e animal in- 
teiros;. . . Não ha excepcáo a regra, que todo o ser organico 
augmenta naturalmente em um numero elevado que, se n i i ~  
houver destruicáo, a terra sería immediatamente coberta pela 
posteridade de um só par. Mesmo o homem? que procria 
lentamente, duplica em numero no espaco de vinte cinco an- 
nos; ora, diante d'esta progressão, no fim de alguns milha- 
res de annos na'o haveria litterariamente bastante logar phy- 
sico para os seus descendentes.)) Na critica do transformismo 
dartviniano, nunca o principio de Malthus, que lhe serve de 
base, foi posto em duvida; o grande geologo Lyell, o physio- 
logista Huxlejr, Wallace, Owen, e outros como Quetelet por 
meio da Statistica, e \Buckle, por meio da Historia, produ- 
zem un-ia,plena comprovacáo da lei d'onde tem de ser dedu- 
zida toda a Siociolog~a. 

Abstraindo a ora da originalidade e da prioridade da con- 
cepcáo de Malt f us, foi elle o primeiro que fez a applicaqáo 
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d'essa lei biologica ás sociedades humanas, com um intuito 
philantropico. O problema da miseria, antes de formular a 
soluqáo a dar-lhe, levou-o a procurar a ,causa organica; a 
causa fundamental do conflicto social é formulada com uma 
admiravel clareza: « a  tendencia de todo o sêr animado a 

ropagar-se além da subsistencia que encontra preparada. u 
ri11 é a fórmula em abstracto;. procur;indo determinal-a nas 
suas particularidades, ou complicacáo de condicóes especiaes, 
chega á seguinte lei da populacão e lei da subsistencia: «po- 
de-se afirmar com toda a seguranca, que a populacáo quando 
náo é refreiadn, desetzvolve-se em trma progressáo geotnetrica 
tal, que se duplica em cada vinte cinco annos. » Sabe-se com 
quc seguranca Malthus verificou esta progressáo nas statis- 
ticas dccenilaes da populacáo da America, feitas por ordem 
do Congresso dos Estados unidos. A Iei da prodzlccáo ou da 
subsistencia é assim formuladg: ((vista a condicáo geral da  
terra, os meios de existencia nas condicões as mais favoraveis, 
não poderáo ser augmentados com mais rapidez do que em 
progressáo arithmetica. » Para que se faca a equação entre 
a capacidade reproductorn do homem, e a capacidade eco- 
nomica da produccáo da subsistencia, a sociedade modifica 
em fórmas especiaes o conflicto pela vida e a seleccáo do 
mais forte, como procede a natureza organica. Este conflicto 
é a essencia da marcha empirica das sociedades primitivas, 
e Malthus presentiu quanto n'este sentido convinha elevar o 
criterio scientifico da historia; a seleccáo social actua na dif- 
ferencia~ão das castas, das classes e na divisão do trabalho. 

O economista Rossi, na introduccáo d traduccáo franceza 
do Ensaio de Malthus, previu a vastidão das consequencias 
da theoria : «A questão da populagáo abrange tudo, a moral 

olitica, a economia nacional e a economia domestica. O 
esta o, a familia, o individuo aí estáo egualmente interessa- 
dos pelo presente e pelo futuro, pela sua forca como pela sua 
felicidade. » Malthus determina o modo como fatalmente se 
opéra esta difficil equacáo entre a progressão geometrica da 
populacáo e arithmetica da subsistencia ; ti pela oscillacáo en- 
tre os nascimentos e a mortalidade na razáo directa um do 
outro. Aos factos repressivos dos nascimentos, chama-lhes 
Malthus fi-eios preventivos, e aos que augmentam a mortali- 
dade freios posttivos. 

A consideracáo historica de cada um d'estes factores, le- 
va-nos a agrupar todas as fórmas da actividade social como 
resultantes dos meios empiricos para realisar essa equacáo 
inevitavel. O conhecimento d'este conflicto intimo das socie- 
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dades foi desde todos os tempos revelado pela difficuldade 
crescente da produccáo; conheceram-no os povos antigos, 
como ainda o provam alguns costnmes hoje inintelligiveis, co- 
nheceram-no os primeiros legisladores e instituidores religio- 
sos. A regulamentaqão das relacóes sexuaes no casamento, 
como base de toda a disciplina social, é proveniente d'esse 
freio preventivo, a que anda ligado o do reconhecimento da 
propriedade individual e liereditaria ; d'esta niutua necessidade 
nasceram os rudimentos da moral e da lei juridica. A disci- 
plina do casamento produz duas mariifestaqóes contrarias, de 
um lado n ntonogamia, move1 irninediato que dirigiu a mais 
alta civilisacáo as raGas progressivas, de outro lado apromis- 
cuidade das mtllheres ou dos mal-idos, como nas racas selva- 
gens, ou a polyffamia nas racas iinprogressiv;ls. D7estas so- 
lucóes einpiricas, que se tornaram costumes inconscientes, 
derivam-se outros actos explicaveis hoje diante da compre- 
hensáo da causa do conflicto social ; tal é a origem do direito 
de vida e de morte do pae sobre o filho, na legislaqáo ,romana ; 
tal é a morte dos velhos pelos proprios filhos, usada por quasi 
todos os povos antigos coino uma cerimonia domestica; os 
sacri$cios lzumaízos impostos pelas religiões sensualistas, e a 
morte do primogcnito, ou do quinto filho, segundo certos po- 
vos, ou tambem a morte das criancas fracas ou disformes, 
como usavam os Spartanos. Como solucáo espontanea ou em- 
pirica d'este conflicto permanente devemos indicar a antropo- 
phagia, das raqas degradadas, a castragúo dos machos, a zn$- 
bulagúo das I-aparigas, a prostituipío religiosa, das bailadei- 
ras, ou o celibato clerical como no Thibet, e o aborto usado 
pelas damas roinanas, coino o afirma Juvenal, e pelas mulhe- 
res pobres e ,criadas de servir, como o publicam os jornaes 
de hoje. O desenvolvimento da c.sc7-aijidáo como commercio 
proveiu de uma egual necessidade. 

Na historia são tambem evidentes os conflictos vitaes pro- 
venientes da lei do desdobramento da populacáo; esses con- 
flictos determinaram a forma de tantos costumes, que para 
nós hoje parecerão extraordinarios e monstruosos; tal e esse 
da emigracáo em massa para ir constituir uma colonia nova 
pela pccasiáo do ver sacrunz, por efkito de trasbordamento 
da populacáo. A primavera sagrada era a epoca em que o 
enxame novo procurava uma outra região; n7esta marcha 
umas vezes perdia os habitos sociaes, e a pequena colonia 
ficava vagabunda na forma de Tribu, ou desenvolvendo os 
habitos do latrocinio ao contacto com tribus mais fracas dis- 
solvia-se na Horda. Outras vezes fixava-se em um territorio 



ignorado, junto de um grande rio, como o Nilo para os Egy- 
pcios, o Euphratcs para os Chaldeus e Babylonios, o Hoangho 
para os Chinezes, o 'Tibre para os Romanos, e provocada 
por este primeiro estirnulo natural a populacáo desenvolvia se 
com toda a intensidade da lei biologica, e organisava-se em 
um Fa~niiisrno rudin-ientar, cujos restos, ao passo-que as fór- 
:nas sociaes se complicavarn, se foram perpetuando na tra- 
dicão nobliarchica. A aristocracia chineaa attribue a sua 
origem ás Cem famiiins, da emigracáo primitiva. O desenvol. 
viinento exagerado da populacáo pela facilidade dos meios 
de subsistencia em uma regiáo náo explorada, e pelas suges- 
tões do clima, fez com que ella se impozesse pelo numero, 
como vêinos nos exercitos asiaticos, e com que se submet- 
tesse ao primeiro aventureiro que a dirigiu nas invasões. Foi 
n7estes encontros de populncáo. e por pressão do numero, 
que certos povos se mistui.iirnili constituindo Raças; a impor- 
tancia historica das raqas estií na razão do seu cruzamento. 
A s  diiferentes aptidões adquiridas vieram dar ás instituicões 
sociacs uma maior largueza e todo o seu poder; póde-se di- 
zer, que os factos staticos produzidos pela populacáo redu- 
plicaram a sua accáo sobre a sociedade tornando-se +tzami- 
cos. Diante d7estes factos torna-se evidente a conclusi?~ de 
Malthus: uA fecundidade da especie humana é uma lei que 
nos seus caracteres essenciaes se parece com todas as leis 
da natureza. E forte e geral, e os males que d7ella derivam 
sáo accessorios d'estas qualidades necessarias, a forca e ge- 
neralidade; etc.a Como a lei de Newton para a astronomia, 
a lei malthusiana da popul:ic5o é a base deductiva da Socio- 
logia. Este problema preoccupou os instituidores enipiricos 
da antiguidtide; Solon permittia o infanticidio, Platáo deferia 
aos magistrados a intervencáo sobre o numero da populaqáo, 
e Aristoteles, como pratico, estatuía a procrastinacáo dos ca- 
samentos. Através d'esta grande.lei a Historia recebe uma 
nova luz; o numero inesgotavel que dava forca iís tribus ger- 
manicas contra o imperio, explica-se por uma phrase ~ c c i -  
dental de Tacito, a insistencia sobre a pureza dos cosrdmes 
dos (;ermanos, isto é, a falta do freio preventivo d ~ s  ntisci- 
mentos. A tnobilisacáo da propriedade aristocratica e eccle- 
siastica em Frtinqa explica-nos o desenvolvimento da po- 
pulacáo durante o grande pcriodo revolucionario. Malthus 
observou este facto iinportantissimo: ((Depois da Hevolucáo 
franccza, a populacáo kiugmentou em vez de diminuir, du- 
rante esta lucta tão longa e tao san renta, no decurso da 
qual se calcula ter a Franca pe~dido % ois n~ilhóes e meio de 



habitshtes. . . i> Adiante fallaremos das causas accidentaes que 
iilfluein de um modo directo sobre o augmento da populacáo, 
como a cultura do milho, causa primeira do Proletariado na 
Europa, o modificador incessante das fbrmas do Poder em 
quanto ao espiritlral destruindo a casta, como no Buddhismo 
e no Christianismo, e em quanto ao temporal destruindo os 
pri~ilegios dos poucos p c l ~  vontade das maiorias na Demo- 
cracio. 

Malthus procura as causas permanentes da mortalida&, 
que como freio positivo cooperam para conter a populacáo 
no lirnite das subsistencias; mas todas essas causas sáo gmn- 
des factores de actividade social ou consequerhcias fataes 
erner entes d'essa actividade. A necessidade de vencer a 
dific' 9 idade progressiva da produccáo leva a inventar as in- 
dtl&q+h, agricola, pastoral, fabril ou mercantil; estas indu- 
striaa sáo uma divisa0 do trabalho e portanto um aperfeicoa- 
inento, mas que males profundos não precederam estes bens! 
Gucrras de raça se araram os povos agricolas dos pastoraes, 
como os Arianos '4' os Iranianos; guerras de exterminio per- 
seguiram os Pdasgos ue se entregavam á metalurgia, e em 
toda a parte m d e  tri 1 us turanianas exploravam as minas 
foram reduzidas á escravidão de castas malditas pelos seus 
vencedores ; o commercio concentrado nas máos dos Pheni - 
cios, fez com que os Romanos os lancassem fóra do Medi- 
terraneo; ainda hoje se observa antagonisn-io e se aracáo de 
classe, o que vem aggravsr o ue ha de docnfi&las indu- 
strias e no trabalho excessivo, e 1 ar a concorl-c;zcia economica 
o espirito de um combate sem treguas. 

Precisando explorar ou defender se com um solo, uma 
sociedade estn submettida 6 condic'50 fatal do clima, que influe 
de u n modo positivo no caracter nacional ; mas o clima, como 
se vê pelas modernas st,ltisticns. influe 113 inortal~dade, na 
caresria da alimentacáo e do agasalho, nas variacões mete- 
reologicas de que dependem as culturas. Nu Edade media 
existitkam as grandes fomes periodicas que levaram ate a am 
tropophagia, e com as fomes desen~~olviam \e as pestes pe- 
riodicas, ou recrudesciam as epidemias. O poder politico sem 
previsáo de codigos, usádo a capricho de soberanos sem senso 
moral, produzia as guerras seculares de devastaqáo e de mi- 
seria. A necessidade do agnipamento de uma populacáo nu- 
mero=, em armamentos estreitos dos burgos para se defen- 
derem, produzia os males das grandes cidadcs, os casamentos 
tardios ou illudidos, a emigracáo da pobreza, o vicio e outras 
desgtaqas que apressam a mortalidade. Estas causas, apesar 
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da circulaqáo internacional dos productos, da obra incansavel 
das machinas, de um maior conhecimento das condiqóes h - 

ienicas, e de um regimen mais justificado das guerras, ain i a 
foje  preponderam, aggravadas com as novas f6rmas do freio 
positivo ; tal é a ignorancia absoluta dos governos acerca da 
populacão, que no meio dos conflictos produzidos por este 
facto natural, usam os expedientes da repressão da Policia, 
da philantropia da Assistencia publica, e da illusáo thcorica 
dos Salarios. Onde Stuart Nlill patenteou o poder do seu ge- 
nio foi na clara comprehensáo do principio da populacão to- 
mando-o como base da sua Economia politica. 

Somos chegados ao facto sobre que os philosophos antigos 
assentavam a noqão scientifica da sociedade, -as formas de 
governo. Mas a origem primeira d7este facto poderia ter sido 
determinada pelo in'teresse egoista de uma classe, porém é 
certo que em todos os perigos sociaes a populacáo entrega-se 
ao arbitrio d7aquelle que sugere e sabe conduzil-a a uma salva- 
ção prom ta. Portanto nos conflictos de uma ~nigragáo, como 
a dos Ju c? eus saindo do Egypto, ou sustando i~zvasóes, como 
no imperio de Carlos Magno, prevendo uma grande fome, 
como no ministerio dc Joseph, o poder derivou-se da relacáo 
empirica de alguns d'estes numerosos conflictos sociaes. Na 
epoca em que todas as relaqóes sociaes estão definidas e ga- 
rantidas por tribunaes, o unico motivo da existencia dos go- 
vernos 6 providenciar conscientementc para que se realise a 
impreterivel equação entre a subsistencia que diminue e a 
populaqáo que augmenta. E o que fazem os governos ! agra- 
vam esta fatalidade social com uma rêde de impostos, com 
os gastos da lista civil, corn os exercitos permanentes, e com 
a concorrencia ás industrias particulares, o que torna no meio 
da sociedade actual o ~nedo da pobrc.za como o maior freio 
dos nascimentos. 

O facto do desdobramento da populaqão em proporção 
geometrica, não deve ser exclusivamente considerado como 
move1 do sacrificio de vidas A deficiencia das subsistencias; 
essa propriedade reproductora no homem tambem exerce in- 
fluencia progressiva no desenvolvimento das sociedades. Mal- 
thus 11'50 examinou este lado da questão, esboçado luci- 
damente por Comtk. Pelo desdobramento da populaqáo, a 
sociedade adquire o meio pelo qual as aptidões se especia- 
lisam; a divisão do trabalho leva á facilidade e pericia do 
mister, a maior perfeição technica que se conserva pela pro- 
fissão hereditaria, á maior variedade de productos em menos 
tempo, a uma maior extensão de trocas que tornam mais 



CAPITULO 11 127 

profundas as relaqóes sociaes. Do maior numero de indivi- 
duos accumulados sobre o mesmo territorio resulta um maior 
numero de probabilidades de apparecerem organisaqóes supe- 
riores, cuja capacidade intellectual vem influir sobre a socie- 
dade pelas inven~óes do genio, pela razão disciplinadora dos 
instituidores, pela habilidade estrategica para a defeza com- 
mum. Vê-se pela historia que os grandes genios não descen- 
dem de familias privilegiadas, sáo obscuros,e segundo o mytho 
social, foram crianqas abandonadas, expostas a voracidade 
das feras, como Rornulo ou Cyro, fundadores de randes 
imperios. Além das consequencias d'estas probabi f idades, 
cujas vantagens são casuaes mas frequentes, o desdobramento 
da poptllapío, no conflicto pela existencia apresenta-nos duas 
solucóes naturaes e oppostas; diante da deficiencia dos recur- 
sos, as classes privilegiadas e as classes miseraveis luctam 
diversamente. As aristocracias embora concentrem a riqueza 
territorial, se fortaleqam com o bem estar e com a força, ex- 
tinguem-se insensivelmente, degradando-se pela incapacidade, 
e depois pelo abaixamento do numero. Foi assim que se ex- 
tinguiram os principaes imperios. As classes miseraveis re- 
sistem a uma maior mortalidade pela maior somma de nasci- 
mentos; qualquer cultura que facilite a alimentaqáo, como o 
arroz na China, ou o milho na Europa, garante-lhe a exis- 
tencia, e foi assim que o Proletariado se fez reconhecer poli- 
ticamente pela preponderancia do numero, e que as socieda- 
des se renovaram pelas colonias, alargando-se a esphera da 
actividade humana por uma maior audacia na iniciativa. Se a 
lei de Malthus explica o porque do conflicto deprimente das 
sociedades, isto é, manifesta-se em uma grande serie de factos 
negativos, essa mesma lei tem o seu logar na historia como 
explicando bastantes factos positivos, que determinam o pro- 
gresso humano. Sob o ponto de vista economico Malthus ex- 
plorou o lado negativo do problema, preoccupado exclusiva- 
mente pelo remedio a dar-se-lhe; pelo criterio sociologico 
Comte devera ter partido do lado positivo, considerando o 
anterior como um accidente, ou como uma força que preci- 
sava de ser aproveitada. O problema tão complexo da popu- 
lagáo, comprehende o facto das migraçóes, e a adaptaqáo a 
um dado meio em que se estabelecem, ou o cruzamento com 
novas raqas com quem se encontram e se fusionam. Todos 
estes phenomenos são actos espontaneos da vida social, cujas 
leis naturaes se vão definindo com clareza. As migraqóes e 
colonisaçóes primitivas provinham da necessidade de conser- 
var um numero definido de habitantes no territorio limitado. 
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Quando porém as rnigracóes se fizeram de um modo 
compacto, por incursão e invasáo, como aconteceu com as 
randes raqas que occuparatn o globo, taes como a Lybica, 

!kongolica, Semitica e Arica, essas racas soffreran a lei na- 
tural da adaptacão ao meio climatologico. Em primeiro logar, 
a niigracão fez-se seguindo a região privada de chuvas, como 
o descreve com clareza S enccr. 

Segundo Gustavo Le i o n ,  o Iion3em náo se pode adaptar 
de repente a climas differentes, e portanm, as migracóes 
rapidils náo dão colonias duraveis; a maior facilidade, ainda 
assim, só se da quando elle emigra de um clima quente para 
um relativamente frio, e por avancametito secular, ou por 
um cruzamento com as racas presistentes. Quando os Portu- 
guezes occuparam os paizks quentes da America, da India 
e da Africa foi sempre á custa do cruzamento com o ele- 
mento indigena. O s  Arias occuparam a Europa e esta- 
beleceram-se n'ella, não só porque a migracão foi secular, 
como o revelam as differencas linguisticas, religiosas, e so- 
ciaes dos Gregos, Romanos, Germanos, Celtas, Slavbs e 
Scandinavos, mas porque seguindo de leste a oéste, vieram 
sempre na mesma linha climatologica. Quando porém as mi- 
gracócs se dáo dos climas frios para os quemtes, a raca abas- 
tarda se, extingue-se, como aconteceu com os povos germ:i- 
nicos no Occidentc. Os  Romanos nunca puderam colonisar 
Carthago, como acontece hoje em dia aos Francezes em 
Argcl c aos Inglezes na India.' 

No cruzamento das racas entre si, prepondera ein quanto 
aos caracteres anthropologicos aquella ue tem a quantidade 
numerica, e emqyanto aos caracteres et 71 nicos, tlquella cjue é 
mais cultivada. E assim ue n'esta fusão, inuiras vezes da 
raqa vencida ficam os inyt 2 os que dão epopeas nacionaes, as 
Zrizgzcas qi-ie unificam a nacionalidade e criam a litteratura, 
e certos costumes. Quando porém se deu urna fusão pcr- 
feita, de dorte ue os caracteres das duas raqas produziram 
um typo novo, %esde que qualquer dos seus elemelitos se re- 
nova por um outro cruzamento, a raca regressa ao typo pri- 
mitivo sim les d?aquella em que se ci2i o uccrescentamento 
numerico. Estas leis do cruzamento propostas por Joáo Mul- 
ler, tem sido applicada a anthropologia por Broca e Milne 
Edwards. 

Diante d'esta comprehensáo tão clara do principio scíenti- 

1 Gustavc Le Bun, L'homme et les Sacietes, t. 11, p. 61. 
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fico da Sociologia, todas as crea~ões sociaes adquirem uma 
mais directa prova concreta do seu fim. A Industria, a Moral, 
o Direito, a Economia politica, o Cornmercio, a Politica, são 
outros tantos factores que as forcas dynamicas da sociedade 
crearam empiricamente; e com a acqáo do tempo e das gran- 
des individualidades racionalisaram em sciencias, com o fim 
de operareili :i cquacáo difficil e impreterivel entre a popu- 
lacáo e a subsistencia. De todos estes productos da sociedade 
apenas a I~m'zrst~-ia revela o seu intuito, postoqcie as emprezas 
actuaes sejam tiiotivadas pela necessidade de exercer o ca- 
pital como meio de resistir ao conflicto sempre crescente da 
vida moderna; a barateza dos productos, como resultado das 
machinas, vem satisfazer inconscie~itcnientc as necessidades 
do maior numero. A ;l/o~-al, derivada dos costumes, (já 
vimos como os costumes se conser\-aram coiuo meio de re- 
sistencia no conflicto da populacáoi ciesde niuito cedo foi 
:&sorvida pela religião, que lhe deu fins asceticos, e a yoz 
muitas vezes em contradtccrío coiii 11s leis physiologicas do 
organismo ou com :i justica s»ci;il. Diante cio principio da 
populac50, a Moral serve como move1 de f o r y  preventiva, 
como estimulo de sacrificio, não coni O fini dç uma bemaven- 
turanca subjectiva, mas como consciencia de que náo devemos 
aggravar o conflicto natural com a nossa iinprevidcncia. O 
Dti-eito, sendo o excrcicio da mutua liberdade, realisa o ac- 
cordo de vontades produzindo a cquacao cios interesses, isto 
é, o facto bilatcriil c0111 que cada t in i  resiste no conflicto do 
meio ,sociologico; n .I~wtz)a c este n-icsino facto convertido 
em acqáo moral. A Econonzia politica, foi por Stuart Mil1 
trazida dos seus desmandos inetapliysicos a uma base po- 
sitiva, pela deinonstracáo da difliculdade crescente da pro- 
duccáo; bem estudado este termo, cabe á Economia politica 
o dispor os dados do problema tirados da statistica, p,ara 
que as forcas executivas da sociedade facilitem preventiva- 
mente os meios de se realisar do modo mais natural esse 
inevitavel equilibrio. O Conztlzercio, facilitando as trocas pela 
apresentaqáo, está, como a Industria, mais proximo da compre- 
hensáo concreta do seu destino; liias o isolamento de classe, 
tornando-a egoista, e esse egoismo levando-a a converter-se 
em burguezia gorda, parodiando os titulos da aristocracia ca- 
duca, affastam-na da consciencia do seu grande fim social, e 
tornam-na odiosa, a ponto de se organisarem contra ella as 
cooperativas de consumtno. A Politica é de todas as scien- 
cias sociaes a que estzi mais falsificada; iinmobilisada em um 
empirismo estupido ou servindo uma metaphysica phanta- 



siosa, é ella que mais aggrava os males sociaespelo dispendio 
de forqas para fins essoaes ou dynasticos. odos aquelles 
que participam do 8oder estáo convencidos de que a Poli- 
tica considerada como sciencia t; zma pura utopia; porém se 
algum progresso se faz e pela tòrca da opiniáo, sugerida pela 
pressáo do conflicto social ou pelos desastres irremediaveis 
do resente. 6 problema da I'oy~<lagáu, como vimos, a base fun- 
damental da Sociologia; as instituiqóes sociaes sáo outros 
tantos meios empregados pelo homem em collectividade par;\ 
realisar a dificil equacáo eiitre a producqáo e a consunl- 
mnqáo. Emquanto a Econonii;~ politica trabalhou sobre estas 
bases positivas progrediu, c ciiri5ii.i o espirito para a creacÁo 
da sciencia social; porém ri iiivcstigaqáo de entidades metaph~x- 
sicas, como a de iklol- e Kiq?!~;a,  esterilisou-a, e o pro- 
prio Stuart Mil1 chegou -a descrer da existenciii da Economiii 
poljtica se ella não servisse para extinguir o problema da mi- 
seria. Isto mostra-nos o motivo porque Augusto Comte foi 
táo severo para com esta sciencis, que no seu tempo andava 
viciada pela metaphysica. Pelo coriflicto da população coni ;I 

subsistencia nasceram n indiistiii agricola, :i propriedade. :i 

industria fabril, a troca riiei'cii:itii, o iiccordo bilateral ~ i n x  
interesses no direito, o seiitiiiietito de coadjui-acáo altruihtii 
da moral domestica r publicii. .- defeza dos interesses con- 
stituidos pela forqa publica, .! holidariedade nacional emfiiii. 
Que outra base mais proí'iiiid~i plra a organisaqáo do grande 
facto socitil? Estas instituiióes foram realisadas empirica- 
mente, e d'nqui os seus vicios ~ l c  estabilidade consuetudinariii 
e concreta, e em grande parte o esquecimento do seu destino. 
e portanto a inefhcacia em 1nuit;i.i sociedades para obstare111 
aos,males inherentes ii lei da l'op~lacáo. 

E d'esta base que se deve pnytir para a comprehensáo das 
origens e transformacõeh histoiic:is das sociedades, e d'esta 
base resulta o porque da .l~r~.rcrpidade, facto secundario e . 

. 

tambem vai-iavel d'onde (;oiiitc. t rou  o fundamento da So- 
ciologia. 

A Sociologiil foi largo rçriipo ::nbaraqitda n;i sua con$ir i i i -  

çáo pela confusáo com 'i t'oliltic:i ; todas as especuJacóeslp:ir- 
tiam do ponto secundario da disczissáo theorica ou compartítiva 
das J?rmas de gotle!-no ou dii :*:-alyse das constituiqóes na- 
cionaes. No ponto de vista t1ico:-ico debatiam-se de .um modo 
abstracto quaes as condicóes nectssarias a uin bom governo. 
e classificavam-se as suas fórmas, terminando por um quadro 
ideal de uma Republica imagiwria, como a Repz~blica de 



CAPITULO I1 i 3 1  

Platáo, ou a Utopia de Morus, ou a Cidade do Sol, de 
Campanella; sob o ponto de vista concreto, como fez Aris- 
toteles, compilavam-se as constituiqóes dos diversos povos e 
pela sua anal se se decidia pelas que se aproximavam mais de 
um fim ideal Au usto Cohte obedeceu a esta tendencia. 
partindo tambem f a  fórma dos governos, ou da constituiqão 
do Poder; armado com o criterio positivo, conheceu a inl- 
portancia do grande facto da divisão do poder temporal e do 
poder espiritual, e da necessidade da sua sepalracão como 
base de desenvolvimento social. A Edade media revelou-lhe 
esta profunda transformacáo, que ainda se está operando 
evolutivamente nos costumes, pela emancipação da sociedade 
civil; até este ponto Augusto Comte comprehendeu e explicou 
admiravelmente a Edade media, determinando o momento 
historico em que o espirito scientifico, tido como revolucio- 
nario, se emancipa do poder espiritual, dando-se em conie- 

uencia a dissolucáo do regimen catholico-feudal. Porém essa 
jissolucáo ainda n5o estd terminada, postoque o espiriro 
scientifico é jd hoje uma condis50 evolutiva do progresso; Au- 
gusto Comte quiz traGar o quadro da Sociedade moderna 
partindo da constituicáo dos novos poderes, que transpa- 
recem ainda remotamente na ordem das cousas, e supprindo 
pela imaginacáo a marcha historica, regulamentou com um 
plano ideal o novo poder espiritllal da Sciencia e o novopoder 
temporal da Industria, escrevendo essa admiravel utopia do 
final da I'olitica positiva. Foi isto a consequencia da base 
d'onde partira para a organisaçáo da Sociologia. A fórma do 
Poder, dissemos, e um problema secundario; como empirico, 
não é mais do que a soluqáo provisoria d'uma necessidade 
social. Importava portanto procurar essa necessidade, ou ori- 
gem do Poder; mas esta investigação fóra, dos factos biolo- 
gicos e egualmente metaphysica. Hoje já se estuda a vida 
social nos animaes inferiores, nas fórmas da sua economia. 
Só assim é que se vê como ;i necessidade de defeza agrupa 
os diversos elementos sociaes, (facto jB observado por Aris- 
toteles) e como a Associapío e a fórma espontanea d'ande 
saiu a fórma empirica do Goz~rrno. O poder theocratico, con- 
centrado em uma classe sacerdotal, ue outra causa é mais 1 do que a preponderancia exclusiva e uma associa~áo que 
monopolisou o Poder? Esta e ue é a base natural e orga- 
nica que deve preceder toda a !isciplina sobre o exame his- 
torico ou mesmo theorico do Poder. Cohte, náo se rcmon- 
tando atraz do Poder theocratico, ao fundar a Politica posi- 
tiva seguiu rigorosamente os moldes da organisaçáo catholica 
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da Edade media; Huxley ataca-o duramente por isto: ((Com 
effeito pode-se dar uma definicáo pratica da philo3ophia de 
M. A .  Comte e resumil-~t dizendo, que é zrn~ ~.atholicistlto senz 
cbistianismo. )I ' E fundamentando esta assercão, Huxley vae 
encontrx no proprio Czlrso .$e I'llilosop/iia positiva, it. v, p: 
344) os gernlens da concepqlío dcsenvoli.ida na I'oliticaposr- 
tiva, que o que tende a ciihir no iatholicismo é a doutrina e 
não a o~ganisacão; e portanto «que uma tal constituicão 
reconstruida sobre bases intellectuaes conjuntamente mais 
amplas e mais esttiveis, deverá finalmente presidir li indispen- 
savel reorganisacáo das sociedades moderiias, salvo as ditie- 
rdnqas esscnciiies espontaneamente correspondentes :i extrema 
diversidade das doutrinas fundarnentaes; etc.» Huxley com- 
bate esta concepcáo nas suas consequenci~is, objectando como 
uma tal or anisaqáo do poder espiritual conduzia A intole- 
rancia dos f nnocencios e Gregorios, da l+:dade media; mas a 
critica da conce c50 de Comte esta no erro das bases que 
tornou para a tociologia. Tomemos separadaiiienre a don- 
tritza e a orga~zisagáo catholica, e assim verêmos a miragem 
subjectiva que viciou o criterio de Comte. Pelos moderi~os 
rrabalhos de erudicáo sobre tis origens hellenicas do chi-istin- 
nisino, Havet prova exuberniitcmente como esta religiáo scn- 
timental da Asia anterior se apropriou na Grecia dos r-indes 5: principias inetaphysicos dos seus poetas e philosophos, csnatu- 
rando a marcha scientifica para uma esclusiva direccão i-ilys- 
tica que atrazou a intelligenciii humana desde Aristoteles até 
á Renascenca. O que representa este grande facto da Renas- 
cenqa se1150 o ter a intelligencia huinana achado outra vez ( I  

veio scientifico da civilisacão grega, continuando por clle 11 

sua marcha? Foi esta inarchn que desenvolveu o novo I'oder 
espiritual perfeitamente caracterisado por Loiilte, e que tende 
a tornar-se eRectivo na sociedade moderna; este phcnomeno 
historico é uma realidade inegavel, e como uma evoluqáo que 
prosegue depois de ter sido interrompida durante seculos, é 
por isso que a dozct?-iíza religiosa cede nas intelligencias o 
logar á Sciencia positiva. Augusto Comte, sem fundamentar 

ri a erudicáo esta continuidade historica, ainda assim viu 
em como a sciencia moderna em conflicto com a doutrina 

do christianismo, se tornava um poder evolutivo na sociedade 
pelo accordo entre a consciencia e a sciencia. 

Agora em quanto 5 orgartisa~áo catholica; Comte náo viu 

1 Les Sciences naturelles, p. 195. 



que o catholicismo, assim como se fecundou na parte dou- 
trinal com a sciencia grega, aproveitou-se na parte hierarchica 
da disciplina romana. Na marcha da humanidade nenhum 
progresso se perde; e se o regimen catholico-feudal dirigiu 
as origens da sociedade moderna da Europa, foi porque se 
serviu dos moldes de dependencia f~inccional da adn-iinistraçáo 
centralisadora dos romcinos, tornando os bispos m;igistrados 
municipaes. A iinidade romana dissolvendo-se pela dissoluçáo 
e arbitrariedade dos imperadores, fortificou-a o catholicismo 
com LI iinidade scntimei-ital da ~Io~itrina, e cl'estn fórma po- 
deram os papas sonfiindir o poder temporal com o espiritual. 
Mas uma vez separados os poderes, ;i sociedade civil no for- 
talecer as rnonai-chias independentes foi buscar aos codigos 
romanos a norma do seu poder teniporal; e entre os povos 
de origem ou de civilisacáo ronianica as instituicóes popula- 
res, como niúnicipios oii communtis, oii os 1v'~-i e osyagi. é que 
trouxeram a burguczia i dignidade e representacáo civil. Por 
tanto ao reorganisar a sociedade moderna sobre o poder cla 
sciencia, cujo pro resso escava interrompido ciesde o fim da 
civilisncáo grega, feve-se aproveitar iodn ;i disciplina da adnii- 
nistracáo romana conservada nos costumes e instituicões sta- 
tic~is, Ta! C o criterio imposto pela lei 'ia c\.oliicão; ilias a 
forma incompleta como Comte expriniiii este peiisaiiiento, 
propo1-ido.o como soluqáo artificial, 6 qiie fez com que Husley 
visse na constituiç50 da Sociologia i i n i ; ~  reforriia da sociedade, 
conservando a o?-gaizisacáo catholicn e desprezando a a'ozl- 

tri~za christá. Como a interpretainos seguncio a realidade dos 
factos, i1 verdade impõe-se por si n-iesnia. 

A discussão 'das fórinas dc1 a~ictoriclade, explicando as 
suas transforinaqóes pela filiacáo historica conduz logicameiite 
ao encontro do problema da IJopulapío sob a fórma de ?I-o- 
Ictari~zdo, que hoje pelo suffragio universal actua de um modo 
directo no exercicio do poder. Por esta via se chegava, aincia 
que remotamente, ,i determinacão da base biologica da Socio- 
logia, A concentração do poder em uma familia, casta ou 
individuo não se fez por contracto, como o julgou Rousseau, 
mas por inercja ou espontaneamente; a sua fórma abstracta 
ou Estado, desenvolveu-se por rnodificaqões empiricas á custa 
do fdcto natural da associac5o. Um phe~oineno biologico in- 
terveiu na marcha das sociedades alterando-as, e levando a 
intelligencia humana a converter as instituicóes empiricas em 
elementos racionaes de conservacáo e de progresso. Qual foi 
esse facto biologico? Dil-o a historia; as classes privilegiadas, 
que concentraram em si as riquezas, os poderes, o bem 
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estar material, o exercicio exclusivo das armas, emfim as aris- 
tocracias, extinguiram-se espontaneamente, e muitas civilisa- 
cões, como a grega ou a romana, acabaram por esta circum- 
stancia imprevista: na Europa moderna jd náo existe resto 
nenhum da aristocracia feudal. Da grande lei da populaqão, 
achada por Malthus, se deduz hoje como appareceu no mundo 
iiisderno o pro1eta1-iado, factor novo da renovaqáo social. O 
iipparecimento do proletariado está ligado a causas fortuitas, 
como a introduccão da cultura do milho na Europa, o com- 
mercio internacional por causa d3 bussola, e a descoberta da 
poivora, que acabou com o privilegio da bravura. A historia 
náo obedece sómente a causas immediatas de connexáo, ha 
tainbeiri causas secundarias, que por isso mesmo que são 
accidentaes, parecem efeitos do acaso, ou perturbaqóes que 
iiaprimem aos acontccinie~itoi iiina logica sua.' Temos por 
tanto cletciminadas 11s phases da evolucáo sociologica segundo 
:is iiiocliíicncóes do poder; ria pliase espontaitea, existe a con- 
fi1.i,T10 entre o poder teinporal e o espiritual ; a casta que cbn- 
centra em si o poder legisla e dogmatiski. Taes são as Theo- 
ci-azias, fórma especial para a creacáo de uma noc'ío abstracta 
do poder, mas improgressiva e absorvente? parkilisando por 
isso a inarc1i;i das sociedades. O desenvolvimento de oiiti.:is 
custas pela acquisiqáo cumulativa da propriedade, veiu a dur- 
Ihes :i forca da clientelki, e no regimen theocratico succe- 
deu o de uma casta militar, c como consequencia ii di- 
vis50 das fiinccóes sociaes separando o poder temporal do 
espiritual; tacs foram 3s ~MO~~a~-cl~ias.  O grande facto statico 
da propriedade continuou a exercer a sua influencia nos gru- 
possocikies privilegiados, mas n5o j i  de um modo táo pre- 
po11dcr:inte; pela propriedade se criaram os Nomos c os 
Feudos, mas :i fórinn mon:irchica prevaleceu sobre elles, por 
que existia jii um novo moditicador social, o trabalho, que 
trouxe :i classe serva ci altura dc Povo. Foi assim que os se- 
nhores feudaes, apesar da sua propriedade, n io  conseguiriam 
invadir e atropellar o poder, ficando apenas com as distinc- 
qóes heraldicas da Aristocracia; a riqueza accumulada pelo 
trabalho industrial coiitrabalancou-se com a riqueza territori:il, 
criando-se assim a classe mcdzn ou Rurguezia. Com estes 
elementos o poder entrou na sua phase empirica, tornando-se 

i Cournot, nas Consideraçóes sobre a marcha das Ideias nos tempos 
)>lodernos, fundou uma philosophia da historia sobre esta ordem de cau- 
2~1.; fortuitas. 



ris Monarchias um systema de equilibrio entre a aristocracia 
c a burguezia; tal é o Regirne?~ constit~tcional, a que chega- 
ram as sociedades modernas. No meio dos phenomenos que 
se estão passando, o trabalho desenvolvendo-se pelos pro- 
cessos das sciencias reduplicou a sua accáo modificadora; 
pelo trabalho affirma o Proletariado o seu numero e a sua 
existencia, contribuindo para os progressos sociaes com umii 
variedade de aptidões e c<>i71 a maior somma de talentos ini- 
ciadores. 

Um grande numero de factos liistoricos coincidi~i no 
inesmo tempo, levando ussini a intelligencia humana a uma 
comprehensáo racional do t'ricto sociologico, e ci sua organi- 
xacáo em Sciencia; ennulilcrcinos alguns. i1 creacão da Eco- 
iiomia politica e da Stati3t;cii ou demographia; secularisacáo 
da sociedade civil; relaczo c indepciidencia do poder civil 
com o politico; creacão de cstados novos, como a America, 
o Indostáo, as Molucas, a Grecia; descubertas das civilisaqóes 
indiana, egypcia, mexicana c babylonica; estudo comparativo 
dos mythos religiosos, das formas litterari~is, das fórmas da 
linguagem, e dos costume:,: comprehensáo do regimen revo- 
lucionario convertendo-se im cvol~~cáo pelo estado do positi- 
vismo das Sciencias; necessidade cios governos em dcsenvolve- 
rem as grandes obras industriaes pela realisacáo dos processos 
scientificos, taes como canhões, tclegraphos, va ores, tuneis; 
iis grandes crises sociaes, como n do algodão, & emigracáo, 
do numerario; a annrchi~i dos espiritos por emancipacáo da 
velha aucroridade espiritual e por falta de uma disciplina 
iiiental derivada da scicncia; eis aqui a somma das causas 
que activam uma nova com~->reheiisáo do facto social. Na 
creaqáo da Sociologia por Augusto Cointc o maior numero 
d'estas causas actuou sobre o seu espirito, e elle compre- 
hendeu do niodo mais !iicido como na Industria estava o 
germen do no\-o poder ten-iporal do mundo moderno, e como 
na Sciencia, rcorganisadorn do sentimento e da intelligencia, 
pela sua impersonalidade e desinteresse theorico, está o ger- 
inen do novo Poder espiritu:il. O erro de Cointe, na Politicn 
positil~a, foi o disciplinar cm regulamentos este poder espiri- 
tual na rcligiáo da Humanidade; porem as solucóes d'estes 
arandes elementos de renovacáo social náo podem ser de- 
anidas, e é or isso que o fncto do Proletariado tem de ser 
estudado so as manifestacóes anteriores á da sua accáo 
uobre o poder. 

Consequencias biologicas actuam como grandes causas effi- 
cientes de transformacáo social; se o proletariado se desen- 
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volveu, apesar de todos os motivos dissolventes que o dimi- 
nuiarn, como as constantes invasões, as pestes periodicas, as 
fomes tambem periodicas, as perseguiqóes religiosas, a falta 
de liygiene, e a falta de garantia civil, por essa fecundidade 
reproductora, lia organisacáo social da Edade media o servo 
veiu a preponderar quantitativtiniente, corno um terceiro es- 
tado, fazendo reconhecer os secis direitos. A este facto espon- 
taneo correspondeu a decadencia tarnbeni espontanea das 
familins senhoriaes? que se cstingciirani sem successtío; no se- 
culo xvi estavam dimiiiutissimas as familias riobrcs da Edade 
media e coniecou unia :in'stocracia nova engrandecida por 
favor real. As fanii1i:is dyn~isticas é que se inantiveram mais 
tempo por causa da posse exclusiva e da independencia do 
poder iiionarchico; mas 110 seculo xvr já esta\ ~ini atacadas de 
doenqa mortal, con10 vêmos n'esses typos desvairridos de 
Carlos v, Henrique viir, I'hilippe 11. Francisco I,  Dom Manuel, 
Dom Joáo i i i  e Dom Sebastião, Alc-sandre \.I e 1,eáo x, allu- 
cinados sem intuito, sonhando I J I O I Z C I ~ - C ~ Z ~ L ~ J .  ~[lzi~>oi-saes, e pro- 
vocando as maiores catastrophes. No seculo X \ . J I I  prcdoniihou 
ainda ;i dissoluqáo das dyiiastius sobre tudo por- uina desen- 
freada lusurin, como em 1,ciiz s\. nu Doni 5050 V ,  e pela falta 
de sangue saudavel e novo cstas fiimilias privilegiadas, edu- 
cadas tlinibeiil longe da realiclade da vida, cahiram em uma 
tacita imbecilidade, como sc vO pelo regimen das recentes 
guerras, quaiido as sociedades moderiias eiitrar'irn por cvo- 
luqáo yropriti no regimeri da paz. As dynastias estáo condem- 
nadas biologicamente; c o pro1ct:iriaclo tem de assistir a esta 
nova eliminncno espoiitanca, q ~ i c  facilita a reorganisaqáo !so- 
cial sobre bases riienos einpii-icas, se é que a elevac5o d:i 
conscienci:~ publica náo fizer essx eliininaqáo mais cedo. 

,Procurando os elementos coiistitutivos da Sociedade ini- 
porta distinguir os dois factores fuiidamentcies, um em que 
predomina o itldividuo coiri iis su:is il~ialidades, outro em que 
predomina a c~spccie; taes sáo os dois termqs correlativos e 
inseparaveis de l-'opulacio e Xczca. Póde-scj dizer, que  as 
creaqóes em que prevalece o elemento individual se trans- 
formam e recebem uin maior poder perpetciando-sc na cspe- 
cie; assim nenhum conhecimento dos eleinentos sociaes póde 
ser procurado fbru dii po ulacáo, porém nenhuma civilisaqáo 
historica póde ser compre E endida nem explicnda scni o estudo 
ethnico da ra+ A tudo o que provérii da yopzlla(.io. iiiesmo 
sem mistura com outros povos, podemos caracteris;ir como 
condicóes staticas da ordefi na sociedade; estas creacóes 
augmentando de poder com a diversidade de aptidões na 
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raqa, encerram todas as condicóes do progresso. Facamos 
este parallelismo natural. 

A sociedade comeqa pelo aggregado formado pela necessi- 
dade biologica do sexo e da prole; é por isso que a Familia 
contem a unidade sociologica, ou o rudimento organico da 
associacáo. Aristoteles, que era naturalista, que viajára entre 
differentes povos e observou a constituicáo de difièrentes es- 
tados, parte da l~amilia como da origem natural do Estado, 
refutando nssii-ii as hypotheses subjectivas de um contracto 
ou de unia violencia; com esta base organica ainda hoje se 
reduz o individualismo tios justos limites da autonomia. A 
reuniáo de muitas familias ern uni diirlo territorio por clesdo- 
bramento, e com o fim de coudju1.uç50 e defeza, estabelece 
relaqões de ordem moral eni que sc desenvolvem os seiiti- 
nientos altruistas; a esta segund;i fórma de :tssociaqiio é ao 
que se chunia I~ài~rilistno. lomeca a existir a propriedade 
comniun-i, como as fontes, os caniinhos, as praqas, mas pre- 
v~ilece :I fór~na hel-editoria, no espirito de successáo de cada 
Samilia. O cruzamento entre as fiirnilias faz-se p r  liga de in- 
teresses, como a accuniulaqáo de propriedade ou de aptidões 
industriaes t:imbem hereditarias, e assim é que da fórma es- 
tiiicta do I~a~~zilisino proveiu o reginien das Cosias. Existe o 
culto tan~ben-i doitzc~s/ico, isto é um fetichismo sem sacerdocio, 
em que hu o c~ilto dos antepassados e em que se perpetuam 
ceremoni:is de csconjuracáo peculiar contra dados males. A 
;iuctoridadc resente se tanibem do espirito da fainilia; go- 
vernam os I'air-ioi-c-has, os antigos, a queni u edade fèz bons 
e justos, e que nas transformacóes sociaes ficaram tidos ainda 
corno uni poder corisultivo. A industria era provocada pelas 
necessidades, as trocas faziam-se eni genero, e o nexo social 
cru uma concreta mutualidade. 

O territorio e a casta predominiiiite alargaran~ o Fami- 
lismo em novos centros independentes formados pelo excesso 
de populaqáo. A reunião d'csses v~irios centros é o Ca~ztona- 
lismo; as iiidustrias especialisam-se; a lei redige-se segundo 
o typo consuetudinario dos costumes; o culto torna-se pu- 
blico, apesar de se conservarem os ritos domesticos, e o 
polytheismo c as tradiqóes locaes inspiram as grandes reali- 
s a ~ ó e s  artisticas; a Auctoridade é então absorvida pcla Casta 
que pelo seu saber especulativo exerce maior influencia moral, 
e fixa-se o governo theocratico, .que sancciona a lei com os 
dogmas, e pcla disciplina doutrinaria estabelece a unidade 
de sentimentos, d'onde ha de surgir a solidariedade na- 
cional. 
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Estas largas transformacóes, postoque espontaneas, não 
se fazem de um modo pacifico; a existencia do escravo como 

, parte componente da familia antiga, revela-nos grandes luctas, 
consequencias de invasões e de encontros de tribus emi ran- 
tes. O trabalho da agricultura ou o dos rebanhos di 2 eren- 
ciava com odios profundos algumas racas, como mais tarde 
as differenqas dos dogmas religiosos. Quando os povos que 
se encontravam eram egualmcnte fortes pactuavam, e o ven- 
cido em vez de ser reduzido á escravidão era assimilado por 
uma cohabitacáo lenta, d'onde saía uma geracáo mestica, mais 
fecunda, mais vigorosa, com infindas aptidões que caracteri- 
saram na historia um certo numero de racas. Assim os tura- 
nianos e kuschitas produzem as civilisacóes do Egypto e da 
Cl~aldêit; os kuschitas e semitas as civilisacóes phenicia e ju- 
daica; os jonios e doricos produzem a esplendida civilisacáo 
da Grecia, como os lucerenses, ticienses e ramenenses pro- 
duzem a civilisacáo romana. N'esta assimilacáo de raca e 
iinport:intissima a accão do territorio, cuja impressão se con- 
serva na fhrilia de garnntia politica; só gosa d'ellti cluem estA 
dentro do territorio, cujos limites se assignalani com mortos 
sepultados nos i\licerces dos muros; a defeza d'essc territorio 
cria virtudes do mais alto altruismo, em que cada qual se sa- 
crifica, quando é preciso, pela sua integridade; tal é o civismo, 
;i virtudc privativa das sociedades antigas. Esta assimilacão 
faz-se por conflictos, em que prevalece o que tem vigor: o 
povo vencido conserva tenazmente as suas tradicóes, como 
os caracteristicos com quc se dá a conhecer, e essas tradi- 
cóes 'ncceites pelo elemento preponderante dáo logar ao 4eS- 
envolvimento de uma poesia nacional. O culto religioso @ já 
das forcas naturaes, e dá logar :i mythos dramaticos e a gi- 
gantes epopêas, a realisacões architectonicas e esculpturaes, 
que destacam a Arte 'ia industria. O s  digerentes dialectos 
cantonaes dáo logar ;i preponderancia de um dialecto escripto 
em que são colligidos os codigos e em que se rcdigem as 
obras de litteratura. Todos os elementos cantonacs conser- 
vam os seus typos acccntuados; mas a mutua depcndencia a 
uin direito commurn, o uso de uma linguagem commum e cin 
mesma moeda, a unidade do mesmo sentimento religioso, dáo 
21 esta fórma de associacáo um caracter mais elevado de um 
organismo moral; tal é o I;ed~.ralismo, a forma mais fecunda 
das sociedades, que se perdeu pelo abuso da centralisacáo 
politica em chefes militares, que perpetuando o poder nas 
suas dynastias, produziram as grandes nacionalidades incon- 
scientes e inconsistentts. 
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Fraemann, na sua IWitica comparada, toma esta base do 
familimo como desenvolvendo-se na tribu indistincta e com- 
posta de muitas familias subordinadas a um chefe, cuja lei e 
a sua vontade, sendo obedecido como um patriarcha com- 
mum. D'esta base inicial recebeu a auctoridade a fórma here- 
ditaria e absoluta; a propriedade tem a fórma comn2zrnistn; e 
á medida que a familia se dissolve na tribu, esta por seu turno 
alarga.se na gens, latina, ou no clan irlandez ou na phratria 
grega, e quando mais tarde vem a ampliar-se no agrupamento 
de izagáo, é ainda o typo da familia, gnatio no velho latim o 
mesmo que no sanskrito an, nascimento, que designa o grAo 
superior d'esta collectivi f ade. O facto do nascimeiito, que 
em outros systemas sociaes representa uma excepc50, um 
privilegio, nas sociedades derivadas do familismo patriarchal 
é a fonte de todas as 'fórmas de organisacáo politica e civil, 
da realeza hereditaria, da aristocracia ou patriciado, do feu- 
dalismo, quando a propriedade deixar de ser cominum, da 
servidgo e da glebn e da unificaqáo politica em nacionalidade. 
Nas civilisaqóes semiticas as institulqões sociaes sairam uni- 
camente do typo da tribu. 

As racas 8ricas transitaram do fainilismo para a base ter- 
ritorial, e d'aqui veiu a superioridade das suas instituiqbes 
politicas. O vi$ primitivo, que se conservou no vicus latino 
e nas nossas viCsi?zhau$a e ~licindade peninsulares, come- 
cando por significar a casa e o clan, sede da familia e da tribu, 
veiu a exprimir exclusivaincnte a aldêa, o circuito territorial 
da povoacáo, que tendeu a circumsci-ever-se com muralhas 
em rodor na II~-bs .  Este typo territorial conservou as pequenas 
aggre.gac6es fiimilistas, e para onde quer que o &ria foi,-levou 
coinsigo o costume das pequenas aggregacões, como a Gre- 
cia, dividicia em tantos estados, as cidades italicas, e moder- 
nnmente as nacóes peninsulares, a Suissa, que realisa a fórma 
elevada da F.'cderacáo, como os Paizes Baixos, as Colonias 
inglezas dos Estados-Unidos. Réville, analysando as Origens 
indo europêiis de ,Ad. Pictet, tirou antes de Frceiiiann esta 
alta conclusáo: ((E: certo que os antigos Arias náo foram um 
povo centrnlisado, no sentido moderno; permaneceram divi- 
didos em povoacóes ciosas da sua independencia interior. Tal 
é ainda hoje o estado social das povoacóes que l1nbit:im o 
mesmo paiz; tal é ainda, ajuntaremos nós, o estado preferido. 
pela nossa raca por toda a parte onde, destruidos os pode- 
res anteriores, elln se entregou aos seus instinctos. A Suissa, 
os antigos Paizes 12aixos, os Estados-Unidos, as colonias in- 
glezas sáo a prova d'isso, e na sua cssencia tal é sempre o 
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estado politico da Europa considerada em conjuncto, dividida 
como ella é em uma centena de nacionalidades, grandes e 
pequenas, de desegual poder, mas geralmente de accordo, 
desde n~uitos seculos, para se opp8rem A preponderancia 
absoluta de uma de entre ellas. Foi Roma que nos inoculou 
o gosto contrari0.n Da actividade militar de Roma veiu o 
predominio familista do patriciado, depois a fórma pessoal 
do Imperio, e consequentementc o militarismo destructor das 
pequenas nacionalidades, que o Barbarismo germanico tentou 
restaurar. 

O prevalecimento do criterio biolo ico e historico na orga- 
nisac5o da Sociologia hade iim dia in 8 ~i i r  nas transformaqóes 
naturaes da sociedade, em vez d'essas violacões impostas pelo 
arbitrio da auctoridade insciente. como ainda hoje se observa. 
A unidade social já não pócic ser realisada pelo sentimento 
reli$oso, corno nas nacioiialiciades antigas; ;i dissoluqão do 
regimen catholico-feudal, e :i einancipaqlo da consciencia pela 
convicqão scientifica tornam mais palpavcl essa impossibili- 
dade. Apesar da fortc centrtilisaqáo romana, o Imperio dis- 
solveu-se, porque faltnv~i 11111 movel de uniflcacáo dos senti- 
mentos, por isso que o pol theismo grecQ>-romano estava 
abaixo d i i ~  conscienciar; na 6uropa i-noderna, ou da k:iiade 
media para c:\, essa iiiesma organisacfio romana tornou-se 
outra vez etficiiz ptla unificaqáo do sentimento religioso pro- 
pagado pelo cliristi;inismo. 1)eszlc a Rcn:iscenca, o progresso 
das ssiencins tem elevado n coiisciencia ticioia das crenqas 
theologicas, e lioje esse sentimento tradicional em vez de ser 
um i-iiovcl unificador cia sociedade, tornou-se Lima causa i i i -  

cessuntc de perturbacáo pela sua influensiii na i~iaioria das 
sociedades sempre atrasada. Isto ~ . è - s e  com a Hespanha, 
grande sob n unidade catholica no seculo svi, e hoje precipi- 
tada em uma perpetua anarchia pel;i acq5o d'essa doutrina 
que jb perdeu a sua direcqáo sobre as consciencias. Comte, 
ao procurar urn movel que substituisse o extincto poder uni- 
ficador dos sentimentos? quiz imitar os processos espontaneos 
da humanidade primitiva. e conhecendo que estava fechado O 

periodo das religiões r-c.~lc~lndus, abriu um novo periodo, o da 
religião denionstr-ndu, no qual o homem, pela comprehen:;áo 
do seu passado historico e do futuro da especie, formaria uma 
moral nova e realisaria uma maior solidariedade. Porém uma 
vez elevada a consciencia ao regimen scientifico, é impossi- 
vel submetter-se As convenqóes ritualisticas de qualquer reli- 
gião; e portanto o movel da unidade social ha de ser procu- 
rado na propria natureza da sociedade. O s  meios emprega- 
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dos pelas monarchias actuaes, isto e, uma energica centrali- 
sacáo administrativa, são insufficientes para manterem o vi- 
gor solidario de qualquer nacionalidade; os povos já se não 
levantam em massa para defenderem as suas fronteiras, e as 
provincias são indifferentes aos desastres da capital. Por isso 
mesmo que a autonomia de cada cantáo se extingue diante 
de uma absorvente centralisacáo, é que as virtudes civicas se 
extlnguem lentamente, correspondendo apenas pela forca ao 
acto de pagar. Eaga--se tudo quanto consistir em exigencia 
material, e mais nada. Esta resistencia accusa ainda no fundo 
a existencia do sentimento local: e esse sentimento, revi- 
vendo pelo Fede?-alisnlo, é que hade outra vez ligar com vin- 
culos organicos os diversos elementos nacionaes que hoje se 
desaggregain. Se111 entrar n'este c ~ ~ n ~ i n l i o ~  nunca mais a Heu- 
panha póde sair da anarchia, porque LI unidade catholico-dy- 
nastica é impotente; e a Franca 1150 poderd garantir os seus 
progressos, sem esse equilibrio consciente. Tal é o futuro 
do Federalislno; phase espontanea das sociedades primitivas, 
é n'elle que iremos encontrar a base racional da moderna 
unificacáo de iiacioalidades. 4,. 

O phenoiiicno ps~chologico da (,'onsciencia 110 individuo, 
tem um caracter máis vasto na especie quando ella sente a 
sua unidade collectiva; é a h'acioílalidade. A physiologia 
explica hoje o phenoineno biologico da creacáo da consciencia 
individual ; 1,uys apoia -se em factos apresentados por Muller, 
e corroborados por novas observacóes, pelas quaes se vê 
que a individualidade persiste como nocáo cerebral, mesmo 
quando uina parte d'essa individualidade foi separada do seu 
todo. Alguns operados, passados quinze e mais annos depois 
de terem soffrido o escalpello, ainda accussm em dados nio- 
mentos dores Iocaes,. que correspondem aos centros dos ner- 
vos periphericos estinctos, mas que se revelam como uma , 
realidade em que se renova o sentimento da integridade do 
organismo individual. 

No organismo social, como dissemos, a consciencia é co- 
nhecida pelo nome de Nacionalidade; ella estd ligada a im- 
pressões profundas, de uma persistencia tenacissima, até ao 
ponto de já não existir nenhuma fórma material de nação, e 
ainda se conservar esse sentimento, como se vê com o Judeu. 
As impressões que perpetuam essa consciencia nacional são 
o objecto das tradicóes, são o thema da arte, são a dedicacão 
altruista do civismo, por onde se revela a vida historica de 
um povo. Como individualidades, as nacóes têm periodos me- 
dios de existencia (sete seculos, segundo as statisticas de Que- 
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telet); têm uma caducidade com uma longa velhice esteril, 
como se viu nos ultimos seculos do Egypto; têm aptidões 
especiaes, como os Romanos e os Assyrios para as armas; 
finalmente têm doenqas proprias, como a plica dos Polacos. 
A consciencia nacional varía segundo os elementos ethni- 
cos que compõem a naqáo: assim ao elemento raga e que se 
deve subordinar o exame d'estas instituiqóes que servem dc 
expressáo do sentimento autonomico da individualidade. Como 
grandes capitulas da futura Sociologia é que devem formar-se 
as sciencias concretas da Philologia, da Esthetica, das Reli- 
giões comparadas, da Archeologia, das Litteraturas, da Eth- 
nologia? que se estudam ainda em uma estreita especialidade. 

Partindo do ponto de vista real ou iinaginiirio, que uma 
perfeita comprehensáo do fiicto sociologico será um dia a 
norma dos governos, e que as instituiqóes servirão para ope- 
rarem :i difhcil equaqáo entre a populaqao e as subsistencias. 
nem por isso estava attingido o fim social; a velha phrase 
fiec solo pane v i ~ d  homo, explica bem o nosso pensamento. 
H a  uni fim subjectivo que deve dirigir o movimento de todas 
as sociedades que pela somma de conhecinientos scientificos 
e de recursos industriaes souberam emancipar-se do impefio 
absorvente das necessidades, subordinando-as pela moral e 
satisfazendo-as n'esse limite pelo trabalho; dssc fim subjectivo 
é a consecussáo da e ~raldade, fazendo-a penetrar na com- 
prehensáo do egual va f or de todas as aptidóes para a marcha 
progressiva da sociedade; fazendo-a actuar nos costumes 
pelo exercicio de todas as liberdades; tornando-a o ideal 
de todos os sentimentos, como estimulo dc aperfeicoamento, 
de :ibi-iegacão altruista, e de resistencia nacional. O pheno- 
meno da divisáo do trabalho, embora scinda :i sociedade em 
classes separadas, o aperfeicoamento que d'elle resulta actúa 

, sobre a facilidade dos productos como recursos, e por uma re- 
velacáo intellectual produz a consciencia da unidade de COOper 
racao; da iiiesma fórma a obra do genio impõe por seu turno 
um grande problema de desegualdade social, mas os resulqados 
d'essa obra sáo sempre progressivos, e ver?? trazer o rbaior 
numero a um certo goso de que estava privado; assim esta- 
belece tambem a egualdade sob uma outra fórma, pela edu- 
caqáo. Taes sáo os ini~i:~dorcs scientiticos, os inventores, os 
arti$tas. 

E pela realisaqáo da egztclldade no prcscnte que sentirenioh 
o grande estimulo da solidariedade humana, ou a egualdade 
tio fiituro; assim como a consecussão d'este fim social resultou 
da somma de progressos e sacrificios que herdámos do pas- 
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sado, importa que náo os disfructeinos esterilmente, mas que 
os transmittamos accumulados com as novas descobertas para 
as gerações que vierem, que sáo nossos filhos pelo sangue, 
nossos subordinados pelos costumes e institui~óes que lhes 
legamos, e nossos juizes perante a immo~talidade da especie 
quando reagirem contra o pezo das fatalidades que Ihes pro- 
vieram de nós. 

A egualdade social não pode ficar um simples phenomeno 
de consciencia individual; é necessario que se realise em fa- 
ctos exteriores, como toda a ideia que se revela pela sugestão 
de actos de vontade. A forma concreta da egualdade social 
consiste no lnutuo exercicio da liberdade; assim como os actos 
de vontadc sáo manifestacóes normaes e reflexas de actos ce- 
rebi-aes, os actos de liberdade. sáo egualinente motivados por 
um certo numero de nocóes que preponderam no meio social. 
Hoje o Direito é considerado como o exercicio da mutua li- 
berdade, como a noçiío social que o determina. Tantas sáo 
as nocóes que dirigem a sociedade no seu equilibrio da ordem 
com o progresso, iyntos sáo os actos correlativos, ou tantiis 
sáo as 1ibc.r-u'ndrs. E preciso abandonar a entidade metaphy- 
sica que leva a allucina~áo; sob o ponto de vista concreto, 
podeii-ios caracterisar a liberdade eni tres cathegorias de 
actos, pela ordem como ellas se foram constituindo em nocões 
sociaes : 7,iberdade civil, liberdade politica, e liberdade philo- 
soplzica. A primeira estabeleceu-se espontaneamente nas so- 
ciedades; a segunda conquistou-se empiricamente, como meio 
de defezii dos objectos sobre que se exerce a liberdade civil; 
a terceira é resultante de uma comprehensáo racional das con- 
dicóes progressivas da sociedade. Desde que o facto social 
se torna objecto de uma sciencia, a disciplina da liberdade fica 
subordinada a ordem racional; assim classificaremos todos 
os actos em que consiste a liberdade: 

Liberdade philosophica ' 1  ensino 
(instritmento) J )  imprensa 1 8 cultos 

Liberdade politica 
(gal-nntin) 

f.iherdadc civil 
(objecto) 

de eleição 
,P representação 

reuniao I 1: associaçHo 

de propriedade 
J,  industria 
» trafico 

contracto. 
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A libcr-dade c i ~ ~ i l  é aquella que as sociedades melhor co- 
nhecem, e a ue maiores violacóes tem recebido por causa 
do abandono Ia, liberdade politicn ao arbitjio ou á falsificacáo 
dos gorcrnos. E s6 pelo esercicio da libo-dade philosophica, 
que as aspiracões sociaes se converteráo e111 ol,inióes, c que 
a sciencia virá, como uni  novo podcr espiritual, 1i emancipar 
a sociedade do empirisnio inconsciente dos que a governam. 

Como uniu sciencia que tem um principio positivo por base, 
a Sociologia na complexidade dos seus phei~omenos, tambem 
se presta á previsão; basta os factos individunes, apesar da 
sua origem voluntaria e consciente, serem na sua siniultanei- 
dade produzidos por forcas fatacs, para das condiqóes do meio 
se deduzir previamente a sua manifesta~lio. N'este ponto têm 
sido eloqueiitissimas as consideracóes statisticas da media da 
criminnlidadc em um paiz, da relacáo dos cazanientos coiii a 
produccáo dos cereaes, da inort;ilidade nas diííierentes edades 
e estados. Acima d'estas prc~~~i.scirs, cluc deveriam dirigir a ac- 
cão dos governos, e que sáo por assim ctizcr de natureza 
scientifica, esistem outras pl-nisóes iiiais altas, que indicam 
qual a direccáo que leva a evolucão progressiva das sociedades 
humanas em um dado tempo. 'Terininarcrilos este esboco in- 
ductivo indicando algumas prc,lisócs na constituicáo socio- 
logica, pela alteracás que se estA dando nas concepcóes pelas 

aes se opéra todo o progresso humano. Segundo a lei de 
Krn te ,  o progresso 6 determinado por noq6es i ~ ~ e l l ~ c t ~ ~ a e s ,  
que se tornam effectivas nos costumes pela moral, e que ac- 
tuaili inaterialmente pela actividade cconomicn; assiin na anar- 
chia iiiental, que caracterisa este momento actual da hisdoria, 
vê-se como desponta já um comeco de unanimidade de con- 
vicções baseadas no criterio das Sciencias e que a Philos~phia 
positiva tem por fim synthetisar. Na anarchia moral, u sanc- 
cao religiosa perde a efficacia nas consciencias, mas agita-nos 
o sentimento da solidariedade hcimana, sendo a concepção da 
Humanidade o inove1 dos mais profundos sacrificios altniistas. 
Na anarchia economicn, o trabalho livre sendo a caus~a da 
maior pcrfeic5o do producto, a preponderancia do reglmen 
industrial fará cornprehender. que para que. a producçlo seja 
livre é neccssario que a consumma~áo seja fita], isto è redu- 
zida até onde as necessidades naturaes o exigem.\Este fim 
ultimo realistido pela economia, com a cooperacáo da sciencia 
e da moral, condi2 com a urgencia do conflicto social, facili- 
tando a equacáo da populacáo com a subsistencia, e libertando 
d'este emprego a maior somma das forcas sociaes que serão 
applicadas para alcançarem um mais alto destino da especie. 



Nas sociedades pre onderam tis forcas de conserva~áo 
o aferro 110, passado, a ! esconfianca pela novidade, o receio d d 
niudancas, o dcsfavor pelas ideias novas, o temor do des- 
conhecido; é esta tendenciu regressiva que as instituiqóes abu- 
sivas exploram, mantendo ;i inliltidáo cim un-i obscurantismo 
que a 1e1.a n sacrificar-se iio nial estar para náo sair da esta- 
bilidade. ( )  excesso de consesvacáo, aggravando cada vez 
mais o mal est,ii. social, inseilsivelmente se estabelece uma 
antinon-iia entre os i i~ tos  e as ideias, urna dissidencia entre 
as consciencias c as instituicões: estas firmando a ordcm na 
forca bruta, aquellas fortalecendo-se na unanimidade do pro- 
testo e das opiniões em que háo de assentar a concordia 
que procuram. Apesar d'esta agitacáo impulsiva, c das vio- 
lencias repressivas, ha uma forqa que faz com que as socie- 
dades progridam através das luctas dos interesses, máo gra- 
do a incoherencia das opiniões. no meio das contradicqões 
do sentimento, de encontro aos retrocessores casuaes, ar- 
rastando comsigo as instituicóes ntrazadas, fazendo com 
que todos cooperem para um fim, commun-i, muitas vezes 
sem mesmo o comprehenderein. E esta forca, que deriva 
da capacidade progressiva da nossa especie, e que a torna 
persistente, bem como o desenvolvimento individual resul- 
tante da edade e do regimen da cducacáo; é esta força que 
nos leva para diante e que naturalmente se contrabalança 
com o instincto apathico da conservacão. Na sua Ideia de 
uma Histol-ia ztnivel-sal, Kant esbocou em princi io esta forqa, 
com que os politicos náo contam : «Os indivi d' uos e mesmo 
os povos náo imaginam sequer, que entregando-se cada um 
ao seu proprio sentir, e muitas vezes luctando uns contra os 
outrós, elles seguem, máo grado seu, como um fio conductor, 
o designio da natureza, que Ihes e desconhecido, e concor- 
rem para uma evolução, de que pouco se lhes daria, ainda 
que trvessem uma ideia d'ella. » Exemplifiquemos este princi- 
pio importante com factos de qualquer instituicão social: A 
egreja, na corrupçáo do seu periodo aristocratico, cooperou 
involwtariamente para a dissolucáo do centralismo ou uni- 
dade c,atholica pelo protestantismo; a Realeza, pela absorpgáo 
de todas as energias sociaes, fez com que os privilegios da 
desegualdade se destruissem na éra revolucionaria que fun- 
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dou :i egu~ildndc civil cl,ii; .i DL,c-/~-L~~CIO dos Direitos do Ho- 
M2el?Z. 

V?-se portanto que esta força, iiiialogii ú syiiergiu dos phe- 
nomenos biologicos, é a que nii sociedade actua provocando 
:is ii-iodificacócs profundas que cicstacaiii as cpocas umas das 
outras. As transiqóes de uma para oiitril cpoca é que consti- 
tuem n crise de perturbaqáo, ou como diria I,afitte, o pro- 
blema proposto pelos antecedentes sociacs. Facilitar essa 
transiqáo, comprcheiidcr o seu destino, ciemolir o que é ca- 
duco, e fortalecer o que surge como uina aspiracá0 geral, 
tornar evidente esse indefinido, taes são os modos como se 
revela a intervenqáo individual nn 5ociedadc; nquelle que póde 
exercer uina tal nccáo destaca-se clii collecti\,idade como um 
Grande Homem. 

A complesidade e vnriiibilictade iiicalciilavel dos phenome- 
nos que se passam no  meio social exigem a necessidade con- 
stante da intervenqáo de vontades coordenadoras, mais ou me- 
nos conscientes, e por isso mesiiio impulsoras ou retrogradns 
segundo a sua capacidade. Quei-ri :icompunhar nos difierefites 
griíos da evolucáo humana est~i necessidade pela qual os fa- 
ctos tendem :i conformui---se com os principias, tem de pro- 
curar 3 accUo consciente da \.oiitade sobre o autoniatisn-io 
tradicional e consuet~~dinario. e para ess;t iilvestiga<5o todos 
os factos se agrupam por si mesmos em volta das altas indi- 
vidualidades, que possuirain :I intuiqáo de uma intervenqáo 
opportuna. o que se chamaria uma His2ori.t com ttontes; 
por este aspecto, em que a mnrclia da humanidade se syn- 
thetisa em um dado numero dc individualidades, o estudo e a 
comprehensão dos Grandes Homens fórnia um capitulo cssen- 
cial da Sociologia, em voltii dos quaes se agrupam os pheno- 
menos dynamicos por uma coordcnacáo racional, e d'onde se 

de extrair uma applicaqáo pratica, porem ainda hoje pro- 
undamcnte ignorada: Porque modo se póde exercer a inter- P" 

venciío individual na marcha da sociedade ! A vida dos Gran- 
des Honiens, que mereceram o nome de grandes por isso 
mesmo que actuaram sobre o meio social e o modificaram 
segundo a consequencia dos antecedentes impulsivos, contém 
os elementos para a resoluçáo d'este problema, cuja impor- 
tanciii para o progresso humano é de um alcance incalcula- 
vel. Por ue é que, apesar do seu extraordinario oder, o im- 
perador guliano não conseguiu embaraqar n d i s s o k á o  do po- 
lytheismo peco-romano, e difficultar o predominio do chris- 
tianismo universalista? Porque é que o imperador Jose 11, pos- 
saido do mais Iouvavel desejo de reformas radicaes, não 



CAPITULO I1 '47 

p6de pôr em pratica as doutrinas philosophicas dos E:rycycl~- 
edistas e foi victima das suas utopias? I'm, contou com as 

forcas staticas de consenírp~io, miis foi vencido pela evolwqáo 
progressiva, essa forca cariicterisada por Kant; o outro, c w -  
tou sómente con~ a tei~cienci~i <ia progress5o social, c succurn- 
biu na lucra contr'l o iiistiilcto irreflectido do conservantismo. ,,, 
O mesmo se deu com Napoleáo i, 1:iiicando a Europa em um 
systema criniinoso de retrogradacão, mas ii5o conseguindo, 
apesar de tod:is as violeiicias e perturbacóes de uma desvai- 
rada accão negativa, desviar o seculo xix do caminho da reali- 
sacáo da liberdade restabelecendo os principias de 1789. 

Existe um n~ovimento proprio dos agregados humanos, 
isto é, na sua collectividade indistincta, que progride apesar 
de todas as perturbacões individuaes, e que por isso mesmo 
convém estudar na sua espontaiieidade e automatismo; esta 
ideia, seguida por Buckle, por Rastiat e Quetelet, na inves- 
t i g a @ ~  restricta da historia, da economia politica e da statis- 
tica, serviu para Augusto Conite de determinacão da base de 
uma physica social, como a primeira lei scientifica da Socio- 
logia. A evolucáo natural das sociedades na creacáo das suas 
fórmas de nacionalidade, propriedade, religiões, industrias, 
linguas, litteraturas, arte, moral, faz-se de um modo incon- 
sciente, irreflectido, espontaneo; é uma grande força desco- 
nhecida, de que nin uem se sabe apropriar ainda, e que só 
casualmente ou acci f entalmente é que algumas individualida- 
des proeminentes poderani aproveitar-lhe a expansão. Essas 
creações sáo a somma dos antecedentes sociaes; esta é que 
é a forqa mysteriosa que precisa ser comprehendida, e aquelle 
que coadjuvou as transicóes historicas seguindo esse impulso 
exerceu uma ac~iío positiva. Ainda hoje se glorifica nos pan- 
theons como Grandes Homens sêres que se distinguiram 
por uma agitaqáo sem plano,. por uma actividade em contra- 
dicção com as ideias, ou por ideias em desaccordo com os an- 
tecedentes sociaes. Seguir os Grandes Homens na sua acçáo 
positiva é aproximarmo-nos do conhecimento d'essa força ia- 
tente das sociedades, pondo-a ao serviço de uma transiçb 
facil, de uma transformacáo voluntaria e de um profgresso 
consciente capaz de ser previsto. Sem este onto de vista, o R grande homem e um mytho, uma personi caqáo abstracta, 
ou um fetiche monstruoso, .que em vez de nos elevar pelo 
exemplo moral da conformidade dos actos com as ideias, 
serve só para nos deslumbrar pelo pcrstigio esteril e para nos 
vincular a uma invencivel mediocridade. O reconhecimento 
da necessidade social da intervenqáo das individualidades pre- 



ponderantes, manifesta-se no instincto popular pelos e p l y -  
mos, os nomes que synthetisan-i epocas, tendencia que veiu a 
degenerar no servilisino d'esses titu!os como seculo de Yel-i- 
eles, seatlo de Augusto, seculo dc /.irií XIV,  representando to- 
dos os prdgressos sociaes como coiisequeilcia de urn poder 
individual. Desde os tempos mais rcn~otos, ern que os gran- 
des homer-is erriiri deiticados, até a éra da positividade men- 
tal, em que comeqam a receber a coii-imemoraqão sociolatrica 
dos Centenarios riacionaes, houve seniprc o conheciinento de 
uma intervencáo individuül, explicada segundo os estados da 
mentalidade humiina. Em uma epoca tlleologiccz o grande 
hon~erilr,>.é Uin scini-deus, porque a sua accáo s8 póde sei- 
concebid'd ,,$orno urr: poder cxtranho ao hoiiiem, derivando 
h ~ n e d i ~ $ e @ e  da divindade omnipotente; em un-ia epoca 
meta;çlhfrmi,-cl,, dle,  é a incarnacáo transitoria dos piincipios 
eterrik.)~ nqLfa por si, mas sim como mediador diis as- 
pirac6d)de uín;è.:mciedade que Ihc insufla as suas tciideiicias 
pard;vir,.a ,rèalisMr as transfori~i:l<óes presentidar,. Porérii eni 
u d ! f J t i p ~ c ~  pasiiiva, Cin que sc conhece uinn psychologia fiin- 
dadkio~s, .  3. jlct- ,expcr'imnrrtaes da physiologia, c em que uma 
mais c l a r ~ ' c o i ~ ~ ~ ~ ~ ~ o u ~ ~ d a  i~istoriã nos coniplctou o coi-ihe- 
cimento da continuldadlt: hpiriana e a orientacáo dos antece- 
dentes sociaes, o grande hoinem é aquelle que pela capaci- 
dade das previsões sociologicas interveiri oy?portunnmeiitc na 
transiciío de uma nova synthese social, quer nas forliias da 
actividade de uni povo, da affectividade ou da inentalidade. 

O facto clii intervenqáo individual na iriarcha da ~~aciedhde 
está Iiistoriado no modo como o Grande Homem foi com- 
prehendido em cada uma d'estas tres epocas, a que Augusto 
Gonite chan-ia os tl-L~S Estados. Nas epocal; cri1 quc prepon- 
de,rava a ideia ~ l ig iosa ,  como syntliese affectiva, o Grande 
Homem era objecto de um culto: o saber, ou a forca do 
he,roe na vida guerreir:~ da synthcse activa, eram dotis espe- 
ciaes da divindade: se não iricarnaqóes d'ella. O poetci, o h wer-  . .  
riiro, o legislador possuiain-sc dc um furor dirilio. Na civ~li- 
sacáo vedica. os Rishi sáo uns seres n~ythicos, iini!logos aos 
&tos riiedievaes, os quaes iniciaram a linguagem e o poder 
dos hyinnos; sáo em numero de sete como os scte Sabios da 
Grecia. Entre os Scmitas nota-se a rnesiiiti concepqáo. No 
Genesis, e portanto cm um docuinento quc reflecte as ideias 
e;.crenqas da civilisacáo chaldeo-babylonica, os Grandes Ho- 
mtns sáo o producto do cruzamento dos filhos de Deus com 
as filhas dos homens: «depois que os Filhos de Deus vieram 
para as filhas dos homens, e que ellas tiveram filhos, estes fo- 



rum os heroes, (Gibborim) que pertencem a antiguidade, ho- 
mens de fama.9 (Cap. iv, v. 4.) H a  aqui uma heterogenia 
como, causa da qualidade de Grande Homem, porque segun'do 
os commentarios modernos, os Filhos de Deus representam 
o facto antropologico de uma raça superior ou mesmo uma 
aristocracia: Filho da terra,  (Miautie) designa os autochto- 
nes da China, contrapondo-se a Filho do Céo, ou a raça in- 
vasora dominante, o que nos explica a concepcáo semita do 
versiculo do Genesis. 

A antiguidade era tambem uma fórma da sancqão moral, 
e por isso, segundo a crenca de uma perfeicáo primitiva, a 
antiguidade e a fama são a consagracáo do heroe. Diz Hesiov 
do, que especulou sobre as tradicóes hellenicas: « A  fanta 
que numerosos povos espalham ao longe, nunca se extingue 
completamente; ella por s i  fambent é uma divindadc~. )) Platáo 
seguia a mesma ideia, proveniente do fundo semit.1 que se 
misturou com as tradiqóes da Grecia: ( ( 0 s  heroes sáo semi- 
deuses, porque são nascidos do amor de um deus por uma 
mortal ou de uma deusa por um mortal., 

D'esta concepcáo primitiva dos povos nasceu o habito de 
fazer a apotheose dos poderosos, dos triumphadores, como Ale- 
xandre, que se inculcava por fill-io de Jupiter, ou os Imperado- 
res romanos sempre cont:idos inter divos; ainda no seculo xix 
Napoleáo I maldizia o estado do espirito publico,. porque 
depois de tantas batalhas sanguinarias já se não podia decla- 
rar como filho do Padre Eterno. O tremendo cannibal pre- 
tendia o perstigio divino, quando dizia : «Eu  marcho acompa- 
nhado pelo deus da fortuna e pelo deus da guerra.)) Apesar 
do grande criminoso da historia reconhecer que se entrava 
em uma epoca de positividade mental, porque ccos povos 
tinham os olhos bastante abertos~), difficultou o advento da 
nova syntl-iese especulativa, fazendo retrogradar a Europa ao 
regimen das guerras de devastacão e de conquista. E este o 
typo negativo completo do grande homem. 

O pensamento de Evehmero explicando os deuses da an- 
tiguidade como grandes homens divinisado?, tem um certo 
viso de realidade, embora náo sirva para a interpretaqáo das 
theogonias. A f o r ~ a ,  o saber, o genio artistico e industrial 
consideravam-se como manifestacóes dos attributos divinos : 
a fórmula absolutista Onzizis potestas LZ lleo, esta implicita 
na designaqão do Despotn (Bivaspnti, o senhor do cko); o sa- 
ber era uma insuflaqáo das Musas; a capacidade artistica 
pertencia aos Cabiras, aos demiurgos Hephaestos ou Prome- 
theo. Nos fragmentos de Sanchoniaton, aquelle que pela pri- 
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meira vez fabricou as cabanas de juncos e cannas era um sêr 
d i ~ n o  Hypsioranios. Usôos inventa as vestimentas de pelles, e 
os' remos: aE quando elles foram mortos, os que Ihes sobre- 
viveram levantaram-lhes cippos, a que prestaram culto, e in- 
stituiram festas que se celebravam cada a n n o . ~  

Outros sêres divinos, como Ced, que inventou a caca, in- 
ventaram os muros das cidades feitos de tijolo, as ervas me- 
dicinaes, as imprecacões, as letras do alphabeto, e as leis 
escriptas, como Manu e Orpheo. A lei de continuidade his- 
torica náo era conhecida, e por isso os grandes phenomenos 
sociaes consideravam-se como inaravilhosos, attribuindo a uma 
revelacão divina o que era apenas a accumulacáo de um con- 
curso S ~ C C ~ S S ~ ~ O .  

No estado metaphysico, ein que se attribuíam os phenome- 
nos sociaes a forcas imrnanentes ou transcendentes, o Grande 
H m e m  era o instrumento passivo de um destino, obedecia 
a uma vocacáo com que ainda se caracterisa os iniciadores; 
achava-se por isso acima da humanidade. Nas transformacóes 
de uma epoca, as sociedades agitavam-se i espera de que 
surgisse um mediador para dar realidade a sua aspiracáo, ou 
dar expressáo a essa anciedade. Comprehende-sc como a me- 
taphysica dos gregos creou um messianisrno rnithriaco e chris- 
tão, typo ideal ue veiu falsificar a ilocáo da intervencáo in- 
dividual na marc 1 a da sociedade. A concepcáo dos modernos 
metaphysicos sobre os csracteristicos do Grande Homem de- 
riva de uma historia aprioristica e de uma psychologia inna- 
tista completamente separada dos antecedentes biologicos e 
das circumstancias actuaes. O hegeliano Baur considerava a 
historia como a successáo de uma fatalidade, e portanto a in- 
tervencáo individual como uma consequencia imposta pela 
urgencia do momento; assim para elle, se Carlos Magno náo 
apparecesse, se um Gregorio vir i150 fosse elevado ao ponti- 
ficado, nem por isso a omissão historica de cada um deixaria 
de ser cumprida, sendo inevitavelmente supprida por outros. 
Hegel considerava a historia como a ideia iinmanente nos fa- 
ctos, desvendando-se pelos acontecimentos, por uma fatalidade 
divina, que outros metaphysicos denominam plano providen- 
cial, e como tal fóra do julgamento do nosso criterio moral, 
arrastando o homem na sua corrente incomprehensivel como 
instrumento inconsciente da sua exteriorisacão. O Grande 
Homem torna-se a expressão das tendencias indefinidas da 
multidáo obscura, e esta relacso de passividade é que faz 
sympathico o vulto que a multidáo adora, glorifica ou iinmor- 
talisa como o seu representante. Aqui a superioridade do 



Grande Homein não deriva do seu individualismo nem da pro- 
pria consciencia ou liberdade, mas da prompta submissão á 
exigencia de um destino, feita com esse abandono de si pro- 
prio como um sacrificio. Nas crencas antigas o heroe significa 
o morto; é assim a fatalidade do Iiegelianismo, ein que o 
Grande Homem deixa até de ter respons~ibilidade moral, esse 
limitado criterio subjectivo incompativel com a comprehensáo 
do que é objectivo e real coino a historia. A theoria de He- 
gel e a justificaqáo do facto consumn-iado, c coino tal acceita 
por todos os poderes abusivos que. como acontece na Alle- 
manha, procuram impedir o exame das manifestacóei dii ali- 
ctoridade. 

Em Saint-Simon apparece tambem o optimismo historico, 
mas com o aspecto scientifico da evolucáo dos phcnomenos 
sociaes e do encadeamento seriario dos factos para assim es- 
tabelecer a transicáo de uma para outra cpoc~i. 

Mo estabelecimento da continuidade historica, a aprovacáo 
ou a censura dos factos deve ser eliininada como inutil, em 
quanto o criterio moral d'essc julgamento se não derivar do 
conhecimento da inesma continuidade: o Grande Homem é 
o que facilita as transiqões de uma para outra epoca da hu- 
manidade nas suas transformacóes constantes, tornando-as 
por ualquer forma progressivas. N'csta doutrina presentida 
por 3 aint-Simon, estava o germen da thcoria positiva, por 
que tdm uma base moral na relaqáo da solidariedade humana, 
e no facto scientifico da marcha hiqtorica a rasáo de ser da 
intervençáo individual consciente. 

A doutrina de Hegel propagada em Franca em 1828 por 
Cousin, com a abundancia do seu cstylo rethorico, impoz-se 
facilmente pela irnprovisacáo litteraria como thema vago de 
uma philosophia official da Universidade, .prornpta pelo seu 
o timismo a justificar como planos providenciacs todos os 
a 1 surdos da Pedantocracia, que com um regimen de embus- 
tes liberaes sob a Restauracão acobertou o absolutismo com 
as fórmulas parlamentares. Depois de se ter feito a apotheose 
dos tribunos, com o poder da trombeta de Oberon para le- 
vantar as multidões, se uiu se o ncgati\ismo meta hysico 
consignado na phrasé: a 8 s principio\ s5o tudo, e os 1 omens 
nada. » Esta eliminacáo da individualidade humana é irracional, 
porque os principios náo sáo senáo as deducqóes que os espiri- 
tos superiores tiram dos antcccdcntcs historicos da humanida- 
de. Da mesma fórma as descobert'is maravilhosas são sempre 
a resultante de uma accumulacáo de tentativas anteriores. 

Os  caracteres psychologicos do Grande Homem devem 
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coincidir na sua proeminencia com a tendencia geral de uma 
sociedade ou de uma epoca, de que elles são o impulso coor- 
denador. As sociedades exercem-se, actuam e reagem pela 
somma das capacidades individuaes; a psychologia do ho- 
mem explica a ps chologia da collectividade, e até da hu- 
manidade inteira. s e l o  exame physiologico do nosso orga- 
nismo se vê, que as funccóes de relaqáo se subordinam a tres 
fócos ou centros nervosos: os que dirigem os movimentos, os 
que elaboram as sensaqóes visceraes, e os que relacionam as 
percepcóes intellectiv~is. Os psychologistas acceitaram esta 
observa~áo f~indaniental, repetindo a mesma divisão physio- 
logica na vo?l&ade, ou reacqáo rriotriz, no sentiunc~zto ou pas- 
sividade sensori'il, e na Nltelligetzcia ou relaqão dos dados ob- 
jectivos com as nocóes subjectiv:is. 

Cada uma d'estas faculdades, aleni da sua intima solida- 
riedade, e dai  mutuas perturbaqóes a que estão sujeitas, tem 
precocidades e excl~~sivismos, segundo a edade dos indivi- 
duos, a sexualidade, a educacáo e o ineio social. Podemos 
agora considerar a sociedade, ou rricsmo u Humanidade como 
um sêr moral, e toda a sua evoluqáo historica se \ubordina 
a essas trez cathegoril1.s psychologicas; ao exercicio das func- 
ções do moviiilento, da animalidade e das epocas priinor- 
diaes, chamou Comte n Syntlzesr activ'7; d subordinacáo dos 
actos nos sentimentos ou cmocóeí detci-minantes, chamou a 
S nthese qfecliva; á intervencáo das ideias na determinacáo 
d s  actos, e da submissiio das paixóes As opini6es i-acionaes, 
deu;lhe o nome de S~~t t l zese  erpeczrlativn. 

E admiravel esta coiicordnncia entre 03 phenomcnos psy- 
chologicos e os sociologicos. A Historia da humanidade acha-se 
implicita na successão d'estas tres s ntheses attingidas 
somma dos progressos individuaes. & periodo de activi feia ade 
o homem comeqou pela ferocidade destruitiva, disciplinada 
em uma epoca de organisacão niilitar, prinleiramente de de- 
vastaqão e depois de defeza. Que seculos náo foi preciso para 
aproveitar esta capacidade orgaiiica no trabalho util, de 
sorte que a Synthese activa em 1 ez de hostil fosse pacifica, 
tornando-se de militar em industrial! Náo custou menos tempo 
a subordinar as paixócs egoistas ao sacrificio por outrem, pri- 
ineiramente pela familia, depois ~ é l a  patria e por fim pela 
especie em geral. A .~y?zthtlse a rctiva teve de basear-se no 
temor religioso, até deduzir dos costumes a sanccáo moral e 
a sua universalisa~áo pela fôrma esthetica. O eriodo da Syn- 
these especzrlativa comeqou quando a socieda d' e se aproveitou 
dos resultados theoricos de qualquer sciencia, e só serd @e- 
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finitivo quando o criterio philosophico reorganisar o poder 
temporal e espiritual sobre a competencia e especialisaqáo do 
regimen pratico e theorico. Tal e a tendencia dos espiritos, 
de que o Positivismo é o sym toma mais evidente, trabalhando 
para o advento d'esse esta 4' o normal da Humanidade. Co- 
nhecida esta progressão historica, que tem de ser simultanea, 
cooperando conjunctamente todas as tres syntheses para a 
elevaçiio consciente e definitiva da humanidade, estli achada 
a theoria e a classificaqáo das caracteristicas do Grande Ho- 
mem, bem como as fórmas da sua i1ltervenc:io social. Por 
este meio conhecemos quaes ~iquellas actividades perturbado- 
ras, quaes os sentimentos egoistas? quaes os subjectivismos 
estereis, que caracterisam individualidades proclanladas e con- 
sagradas na historia ei udita, mas que dereiii ser systemati- 
camente es uecidas por náo terem tido a intuicão da finali- 
dade social.%eiurniremos as  nossa^ ideias no seguinte scherna: 

'THEORIA IIOS (;R 1KDIz.S HOMENS 

j Alexandre 
. . . . . . . . . . . . . . . .  ~Vfilitat. Cesar 

1. SYNTHESE ACTIVA 1 Cnrlos Magno ...... , Colombo 
Industrial. . . . . . . . . . . . .  Wntt 

I Fulton 
I Sam Paulo 

I . . . .  
Sam I.uiz 

Religiosa e militar.. Sam Francisco 
Nun'alvres 

11. S ~ ~ / A E S E  ~ F E C T I V A .  ... , Joanna d'Arc 

111. SYNTHESE YSPECUI.ATIVA 

Aristoteles 
Hipparco 
Galileu . Scientifica ou objectiva.. ~ , ~ ~ l ~ ~ ~  
Lagrange i Newton 

I Bacon 
Descartes ' Philorophica ou subje- 

. . . . . . . . . . . . . . .  ctiva Kant 

I Diderot 
Comte 
Spencer 
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Segundo Pierre Laffite ((grande homem é aquelle que re- 
solve um problema importante proposto pela série dos ante- 
cedentes s0ciaes.u O s  problemas mais importantes são effecti- 
vamente as transições de uma para outra epoca, que os 
antecedentes sociaes impóen-i, e que a incerteza do futuro 
demora prolongando o mal estar do presente. Na synthese 
activa da Humanidade, as individualidades que operaram a 
transiçáo da guerra de devastação ara a guerra defensiva, 
preparando o predominio da activi J' ade industrial, esses sáo 
na realidade Grandes Homens. Os que fizeram prevalecer o 
sentimento religioso, e consequentemente o poder espiritual 
sobre o arbitrio irresponsavel dos chefes temporaes, prepa: 
raram os meios com que outros es iritos, sep~rando entre si 
os dois poderes, fundaram a synt E ese affectiva na sancqáo 
moral; é esta outra importante categoria de Grandes Homens. 
Por  fim,%os individuos que fizeram prevalecer o regimen das 
ideias sobre o prestigio das ficcões, substituindo as conce- 
pqóes theologicas pela objectividade positiva, esses lançaram 
os germens da unanimidade nos espiritos, e resolveran~ o 
problema da transição da existencia empirica das sociedades 
para o seu periodo consciente. Por estas caracteristicas re- 
conhece-se o Grande Homeni mesmo que náo tenha estatuas 
nas praqas; basta que elle tenha trabalhado, amado ou pen- 
sado com um intuito social. Assim como é imprescindivel esta 
consideraqáo da dependencia social para avaliar o homem, 
tambem a individualidade organica e a moral são um criterio 
necessario para julgar a sua accáo. 

Uma maior communicaqão social provoca uma maior troca 
de sentimentos, de ideias e por isso uma multiplicacão de for- 
$as pela collabora~áo de todas as capacidades. Diz Bastiat: 
<Quando muitos homens communicam entre si, aqui110 que 
um d'elles observou é immediatamente conhecido pelos outros 
todos, e basta que entre elles se encontre um bastante enge- 
nhoso, para que descobertas preciosas se tornem prompta- 
mente do dominio de todos.)) Por este facto Rastiat foi levado 
á demonstracão da lei economica - que no estado social, as 
nossas faculdades ultrapassam as nossas necessidades. Nas 
sociedades antigas, o regimen das castas e o isolamento das 
classes embaraqavain o phenomeno da selecqáo, e o nivel ge- 
ral das populações era o de uma rasa mediocridade; do mo- 
derno proletariado é que tem saido todas as forcas vivas da 
civilisaqáo europêa, reveladas na actividade industrial, scienti- 
fica, artistica e moral. Se para o mundo antigo o Grande 
Homem era um sêr maravilhoso, objecto de adoraqáo, na era 



da posítividade moderna é um phenomeno normal, sem per- 
stigio, consequencia do duplo effeito da selecqáo biologica e 
da continuidade historica. De Candolle, Wildmeister, e Paul 
Jacoby mostram como as familias confinadas em um paren- 
tesco restricto caem na imbecilidade, na epilepsia, nas ne- 
vropathias e na devassidáo, como as familias dynasticas e aris- 
tocraticas que se extinguem por uma fatalidade organica; pelo 
contrario, o proletariado vem a proponderar na civilisacáo 
por effeito da seleccáo variada, produzindo ás manifestações 
da moralidade na familia, do talento na industria, e da intel- 
ligencia que se impõe pela competencia no regimen da demo- 
cracia. 

A complexidade do trabalho leva a dividil-o, como se ob- 
serva na natureza organica, em á medida que os orga- 
nismos são mais elevados se esta B"' elece a especiaIisaqáo das 
funcçóes. D'aqui resulta uma maior perfeicáo funccional e um 
desenvolvimento de aptidões adquiridas, que se transinittem 
pelo typo morphologico e pela hereditariedade. Quanto mais 
uma sociedade progride, tanto mais se estabelecem as diffe- 
renqas nas actividades, destacando-se as funcqóes activas das 
emocionaes e das especulativas; as civilisacões primitivas des- 
envolveram-se á custa d'esta desegualdade social pela here- 
ditariedade das profissões, conservada nos pontifices e nas 
jurandas da Edade media; a hereditariedade affectiva é já 
um phenomeno psychologico. como se observa nas familias 
dos pintores e nos musicos, em Raphael e Sebastião Bach; 
existem familias de mathematicos, de astronomos como os 
Herschel e os Bernouilli, de zoologistas como os Geoffro , 
e de botanicos como os Jussieu, e tantos outros exemplos i a 
transmissão das capacidades especulativas. Comte observou 
esta consequencia da civilisacáo estabelecendo as desegual- 
dades sociaes, porém ao mesmo tempo destruindo as distinc- 
çóes futuras, como as castas, as classes, os titulos nobiliarchi- 
cos de convenqáo, e tantas outras differenqas que embaraqa- 
ram o concurso simultaneo. A desigualdade social deriva da 
complexidade dos esforqos para a civilisaqão,. que por seu 
turno produz o grande facto de unificacão politica da egual- 
dade perante a lei, sobre que assenta a ordem moderna. Ma- 
nifestando-se como uma desigualdade social, o Grande Ho- 
mem exerce uma missão profundamente egualitaria nos seus 
effeitos; emquanto as desigualdades exteriores das classes 
theocraticas e aristocraticas sáo ferozmente egoistas, a des- 
igualdade do talento cooptira para a unificaqão social consciente 
pelo modo que menos perturbacóes produz, o impulso das 
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ideias, a unanimidade das opinióes, a coordenacão das von- 
tades. E por este modo que se caracterisa a acqáo do Grande 
Homem, visando a uma synthese, muitas vezes desconhecida 
pelo seu tempo, porque os effeitos, em sociologia, por isso 
que são complicados náo podem ser immediatos. Exemplifi- 
quemos com Descartes; Mahaffi, referindo-se a influencia 
que elle exerceu pelo seu Discurso sobre o Methodo, diz: «O 
seu Methodo manifestou-se com um cortejo brilhante de des- 
cobertas mathematicas, triizendo a solucáo de problemas su- 
periores ao alcance dos cspiritos ordinarios.)) Aqui vêmos 
como essa enorme desigualctade de um genio, cujo nome syn- 
thetisa a historia do pensamento especulativo do seculo xvrr, 
foi ao mesmo tempo o elevador das capacidades vulgares. 

São os factos d'esta ordem que nos revelam o modo da 
intervencáo individual na marcha das sociedades humanas. 
As sociedades movem-se por necessidades e interesses, in- 
stinctos e sentimentos, ideias e opinióes; todo aquelle que pu- 
der determinar o inodo mais facil da transicáo de um para 
outro d'estes factores, ou harmonisal-os entre si, esse possue 
o segredo da forca que dá a supremacia a uma raca, que uni- 
fica uma nacionalidade,. que funda urna nova civilisacáo. O 
Grande Homem. coriio instituidor na. svnthese activa. como 
poeta, artista ou martyr de uma aspiratão, na synthese aRe- 
ctiva, como sabio e philosopho na synthese especulativa, 
transforma sem ruido, emquanto os actos materiaes dos guer- 
reiros e dos despotas cAem na impotencia. Imprimindo todo 
o esforco da sua superioridade sobre uni acto, sobre um sen- 
timento ou sobre uma ideia, muitas vezes além da realidade, 
esse esforco torna-se um ideal que deslumbra. Uma grande 
vida, disse Alfred V' um bello verso, e um pensa- 
mento da m o c i d a d e e o  na edade madura. Eis a divisa 
natural de todos os Grandes Homens ; esse pensamento, pelo 
proprio effeito da ingeniiidnde adolescente, sem decepqóes, 
sem contrastes, pela continuidade subjectiva torna-se um 
ideal, um motivo perpetuo LI(: accão: o bem na moral, a jus- 
tign no direito, o bello na arte, a z~erdndr na sciencia, a lzber- 
dade na politica, pertencem a essa cathegoria de acqóes ideaes 
definidas pelas altas individualidades que fizeram dos nossos 
interesses; einoqões e ideias synthesei geraes que são para 
nós as grandes epocas da historia. Ranke definindo o caracter 
de Pericles, que spnthetisa a civilisacáo atheniense, diz: «No 
meio das mais vastas emprezas, sua alma visava sempre ao 
ideal e ao be1lo.e E retratando Alcibiades : aé  um exemplo 
deslumbrante da parte que a vontade e o acaso têm no des- 
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tlno huinano.~ Esta parte do acaso e uiii factor ainda náo 
considerado; póde descriminar-se ein um accidente biologico, 
çoino o que distingue um genio n7uma familia de inediocres, 
ou como uma resultante social que determina a intervencáo 
immecliata da individualidade. que nunca se revelaria sem essa 
circumstancia historica. Do .priineiro caso tomemos para 
exemplo o vulto extraordinario de Descartes: ((Novo exein- 
plo #esta lei mysteriosa da produccáo do genio, que ein uma 
sene de filhos ordinarios, nascidos de paes ordinarios. esco- 
!heu tini de preferencia a todos os outros, e f a ~  que pergun 
temos com assombro, que subtil combii~acáo, que cornbina- 
$50 momentanea nas condi~óes ph~sicas  pode produzir uni 
ráo maravilhoso phenorneno? Pouco import;i, .to que parcce, 

ue elle seja mais velho ou mais ~ i o i o ,  ou um dos iriterrne 
l ios ;  a forca ou ;i I r a q u e ~ ' ~  physicn d , ~  crianca? a intelligenciii 
ou a profissáo dos paes n;io parecc menos indifferente. A 
descoberta d'este segredo poderia sem dúvida mudar a his- 
toria futura da humanidade. I'or ora é-nos forcoso esperar 
que um accidente, ou ao inenos o que nos parece tal, produza 
um genio como Descartes, Newtoii ou K a n t . ~  ' Vemos o gc- 
nio no homem herculeo, como Leonardo de 17inci, o ~ i  no 1 ' 1 -  

ietudiniirio como Spinosa; vemos a liberdade do pensamento 
no discipulo dos jesuit,is, coiilo em I'oltaire ou d7Alembert, 
e em geral a falta de descendencia nos homens de genio, como 
Camões, ou os filhos mediocres, como em Dante ou Croinwel. 
Todos estes factos extremos se e~plicam pel'i seleccáo natu- 
ral; cada homem de genio, como notam Renan e Jasoby, é 
um capital accuruulado de muitas gcr,icóes rcprcsentado em 
um horiieni, da inesni'i forriia que os tracos physionomi- 
c04 C o\ pignientos se accumul~in accidentaln2eiite ein um in- 

.di\iduo; mas esta accumulaqdo por isso ue e fortuita, náo 
se transmitte de uin modo directo. m~is  pe ? a acqáo reflexa de 
ideias postas em circulacáo; e o que e natural, é que esse 
excesso de accumulacáo de energia iolte As condicóes nor- 
maes pela mortalidade, ou que ultrapassando o justo equili- 
brio da organisacáo caia na degeneracáo ou passe para ,uma 
manikstaqáo pathologica da allucinacáo e da loucura. E so- 
bre tudo n7esta classe que se agrupam os grandes talentos mi- 
litares da devastacáo e da violencia. Ranke, tracando o cara- 
cter de Alexandre, diz: «unia ás ideias hellenicas a forca da 
phnntasia. Alexandre d do pequeno numero d7aquellcs homens 

MahaíYy, op. cit. 



cuja biographia se confunde com a historia do mundo., Con- 
siderado em si, Alexandre era um allucinado; sem o apoio 
pratico das ideias hellenicas, isto e, da supremacia do Occi- 
dente como centro da civilisaqáo humana, teria sido um mon- 
stro como qualquer despotu da Persia. E o instincto d'esta re-. 
laqáo opportuna 'da noqáo ideal com a aspiracáo social o que 
melhor caracterisa o Grande Homem como or 50 por meio 
do qual se estabelece a solidariedade humana. 8 estudo dos 
grandes typos da humanidade exerce uma poderosa influen- 
cla na elevacáo do caracter, por essa tendencia automatica 

actua no maior numero pela forma da imitaqáo. O livro 
!?philosopho Plutarcho da Vido dos homens illustres, inspi- 
rando a concepqáo de uma grande parte dos caracteres de 
Shakespeare, tambem apresentou vultos de'uma notavel al- 
tura moral aos homens superiores dos seculos xvr e ~ V I I ,  ue 
procuravam reproduzir as su;is il~liilidades eminentes. 8rn 
quanto a vida de Jesus foi o ideal da imitagão, a sociedade 
medieval reproduzia essa tristeza allucinada, no isolamento 
ascetico e na preoccupacáo exclusiva da morte; com a Renas- 
c g q a  o livro ---. de - .  . _... Plutarcho .._._._ _ trouxe ao conhecimento dos ho- 
mens cultos e de acqao os typos de heroes e instituidores da 
sociedade antiga, que vieram a influenciar directamente na 
elevaqiio do caracter civico dos homens que fundaram a civi- 
lisacáo moderna. Porem, os estudos biographicos dos Gran- 
des Homens foram encetados com o limitado criterio do ponto 
de vista moral; esses brilhantes phenomenos de heterogenia 
psychologicn assumem uma importancia fundamental nos mo- 
dernos trabalhos antropologicos em que se determina o des- 
envolvimento evolutivo da razão, a sua dependencia da pas- 
sividade sensorial e o seti accordo sublime na vontade, ma-. 
nifestado nos estadios da civilisaqáo humana. A biographia é 
sempre a consideraqáo de uma dada epoca histoi-ica pela re- 
lacáo do individuo com o seu meio social. Cada littei-atura 
deve cooperar com a arte para a organisaqáo de um Plutar- 
cho nacional; é assim que se póde levar uma sociedade a in- 
teressar-se pela sua historia, e a conheces as  condiqóes em 
que pode confiar a um homem o seu destino. A Historia com- 
pete, ao estabelecer a continiiidade e encadeamento dos factos, 
o descriminar a intervencáo individual na marcha das socie- 
dades, sobre tudo ara che ar a determinaqáo de um elemento 
consciente na reaisaF50 cfa liberdade. Sõ assim i que ser& 
verdadeira a idealisaçáo do Grande Homem destinada a ser o 
move1 constante de uma synthese affectiva. 
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'L'HEOHIA D O  C O N C U R S O  S U C C E S S I V O  

(Estabelecimei~tn da Continuidade historica) 

A Hist&komo t h a  de consciencia: i. Clauitica 50 das Civilisa~5es segundo us cnracter ' 
$as: Rica amarella, ai &lua (Acca~ios. Tur~nianos. Chinezcs, Kmers. P$ 

ruanos, Mexicanos); Raça negroide o11 afectiva IKiischitas e Kiiscliito-Semitas);  raça^ 
brancas, ou especulativas (Semitas, Arias e Indo-Europeiis). - Desenvolvimento dq 
organisaçáo social, segundo os elementos nattiraes do Familismo ftribtr] ou do Cantona- 
l imo  (cidade). Cooperaçáo siiccessiva d:i .cjociedade grega, romaiia çemanica no 
'Civilisaçáo occidenta1.-ir. A marclia da civilisaçáo eiiropea em relaçno ao destino da 
Civilisaçáo occidental deduzida da situaçio e acqio mesologicu.--i\ d«utriiia olitica 
dos pequenos Estados.-iii. A politica individual perturbando a marcha da kuropa 
pela tradiçáo im erialista. - O regimen da força e da incorporaçáo militar : Alexandre, 
Cesar, Carlos &gno. -O universalismo religioso, ou o ~ o d e r  espiritual em conflicto 
com o poder temporal. As duas correntes de unificaçáo eiiropêa : Caiholicismo (Inm- 
cenciorrri, Gregono vir, Bonifacio wn, Dominicanos e Jesuitas) e Monarchia (Carlos v, 
Richelieu, Na oleáo).- A dissoluçáo catholico-feudal (Heresias e Revol~lróer polilicas} 
c a crise viognta do Negaiivismo contra o Sacerdocio (Voltaire) e contra o Imperio 
(Kousseau)- A Pedantocracia prolonga o negativismo na forma parlamentar, e na re- 
tro raç5o iiltramontann. -As novas concepçóes positivas e a systematisaçáo da So- 
cio7o:ia. 

Para descobrir a invariabilidade das leis naturaes em qual- 
guer ordem de phenomenos, é preciso agrupal-os em serie 
inductiva, sendo a previsáo final que caracterisa o conheci- 
mento scientifico a consequencia d'essa evidente invariabili- 
dade. Como converter os phenomenos sociaes em objecto de 
uma sciencia, senão a rupando-os inductivamente por um 
processo descri tivo ? &se processo consiste na compilagáo 
de factos passa 1 os no meio social e praticados por sêres ra- 
cionaes com um intuito voluntario; e como os phenomenos 
são extremamente complexos, variaveis e muitas vezes moti- 
vados por causas accidentaes, não basta compilarmos as obser- 
vaqóes de factos passados nas sociedades actuaes é necessario 
completa!-os com os documentos que nos ficaram de outras 
epocas. E isto propriamente a Historia, que póde ser defi- 
nida como uma Sociologia descriptiva. No meio da extrema 
complexidade dos phenomenos sociaes, a primeira condicão 



para uma boa induccão historiia e procurar através d'essa 
variedade incalculavel de factos a successáo ininterrupta, de 
modo que cada conse uente seja esclarecido pelo seu antece- 
dente. A concepqáo 3 c iiin:~ lei de colztirztridadc nos f'lctos 
sociaes e ja uma elevacáo do criterio philosophico, '$Jc, por 
via de uma necessidade clc mcthodo \c acha conduzi o a in 
vestigacáo de 11111 poi~to dc i ' isla dcs coi l jz l~~cto.  F: a s~ i tn  que 
pela somrna dos dados descripti~-os da historia particular de 
cada civilisacáo ou de cada povo, se chegou a esbocar tenta- 
tivas de Hfstot'ia zi)zi~~ers~~i.  Ranke exprime-se com clareza 
explicando a sua tentativa de uina obra d7esta natureza: «O 
fim do historiador que einprehende uma historia universal é 
descobrir o cncndca~ttc~zto dos fncfos, seguir a marcha dos 
grandes acontecinientos que uncni c dominam todos os povos. 
-A historia universal degeneraria e111 phantasias e eni ra- 
ciocinios philosophicos se eila deixasse completamente o solido 
terreno das historias particulares, mas é lhe cgualmente in- 
terdito o fechar-se n'ellas. -A historia da humanidade mani- 
festa-se na das nacóes. H a  uma vida historica que circula de 
uma nacão para outra, de um para outro grupo de povos .~ '  
As grandes descobertas sobre o passado ante-historico do 
homem, as suas migracóes sobrc o globo indicadas pelos ino- 
numentos crchcolo icos, pelos estudos a~ltropologicos c eth- 
nologicos, e a exp f oracáo de civilisacóes eutinctas como a 
acchdica, a kmer, a peruana, n-iexicana e egypcia, vi ram 
coadjuvar no nosso seculo o processo critico do encadeaJento 
dos fiictos e portanto o estabelecimento da continuidade his- 
torica. Por outi-o lado ;i contiiiriidadc de civilisacóes que mu- 
tuamentc se communicaram, c que transmittiram para diante 
os seus progressos, levando-nos a estudal-as em conjuncto 
deixa em evidencia a grande conclusáo de que existe uma 
corrente de desenvolvimento a que obedeceram, e,que esse é 
o espirito que tem de ser definido pela Historia. E no grupo 
das civilisaqóes mais elevadas que se deve procurar o ponto 
de vista de conjuncto. e ver se no concurso activo para a ele- 
vagá0 da especie essas civilisacóes trabalharam inconsciente- 
mente, ou se o conhecin~ento da sua mutua solidariedade in- 
fluiu no exercicio das suas energias. Augusto Comte, que con- 
verteu a historia em elemento concreto da Sociologia, concebeu 
com lucidez este duplo ponto de vista do encadeamento ou 
continuidadi~ dos factos. e da comprehensáo do co~zjztncto pelas 

1 Hist. unii~ersal, t. i, p. vir r viri 
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expressões nitidas de theoria do concurso successivo e theo- 
ria do concurso simultaneo. Discipulo de Condorcet, é crive'l 
que do Quadro dos pl-ogressos do espit-ito kl~nra~ro recebesse 
esta nocáo fundamental que reorganisa a historia. Diz Con- 
dorcet: «Se existe uma sciencia capaz de prc.~jL;r OS pro- 
gressos da especie humana, de os dirigir e de os accelerar, 
a Historia dos progressos realisados pela h~iniaiiidade deve 
ser a sua base fundamental.» De pouco vale aqui a erudicão 
particularista; a somma dos elementos para uma siniples induc- 
$50 material é tão grande, que para satisfazer a missáo cic his- 
toriador torna se indispensavel o regime11 da cctucac5o mental 
encyclopedica subordinado a uma coiivergcnci;~ philosophica. 
O eminente geologo Lyell, pelo criterio pliysicista chegou aos 
mesmos resultados de Comte; diz elle, caracter-isarido esses 
clemenlos iiiductivos da liistoria: ((IJin historiador deveria, 
se possivel fosse, ser conjurictainente versado lia Ethica, na 
Política, na Jurisprudencia, nu Arte militar e na Sheologia; em 
uma palavra, em todos os ramos do saber que são proprios 

ara instruil-o sobre a natureza intcllcctual emoral cio homem.))' 
Este encyclopedismo, ainda no scculo iiviir dep1or;ivelmente dis- 
persivo, e servindo para acobert:ir a superficialidade intellectual, 
pela disciplina da philosophia positiw toriiou-se essencial para 
corrigir a s  especialidades absorventes que p:iralisam as maio- 
res capacidades, como os geometras e os zoologistas. Essa 
educaqáo entyclopedica. suboidinac!~ (L hierarchia das scien- 
cias, visa n fornecer os dado:; objeiti\.os PX-a que se forme 
no espirito ~1111 seguro criterio pl~i!c~sophico. (-) Iiistoriador tem 
de ser um philosopho, como o reconhece R:inke e coi~io o 
proclama o illustrc Condorcet: « A  philosophia 11:iil:i teiii a 
adivinhar, nem mais hypotlieses a foi-mar; basta ~ipr.osimar, 
coordent:r os factos e mostrar as verdades u t e i  cluc nascem 
do seu eizcadeamento e do seu co~zjz~ncto.» As verciades re- 
sultantes da applicaqão d'estes dois processos sáo os elemen- 
tos sobre que se estabelecem as coi-iclusóes sociologicas. A 
Historia redigida com esta seguranqa e destino scientificp 
torna-se uma 11Ova forma e uma sublime maiiifestaqáo da 
consciencia humana. Como aquelle que pelo espaqo percor- 
rido infere do logar em que se acha,, assim pelo percurso da 
histeria o homem tomando consciencia de um desenvolvimento 
successivo do passado, chega :i consideracáo dos meios que 
melhor podem accelerar o regime11 definitivo da sociedade. 

A conkuidade historicn torna-se evidente sobretudo 110 

1 Principio~ de Geologia, t. r, cap I .  
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rupo das Civilisacóes occidentaes; o Egypto é o primeiro 
f6co d'onde a cultura industrial e moral irradia para os ovos 
Arameanos, Phenicios e Judeos, e para a Grecia; a Corecio 
transmitte esse iinpulso aos povos itaiicos, e os Romanos 
operam a incorporacáo das Gallias, da Iberia, da Bretanha e 
da Germania á unidade politica que preparou o advento das 
nacionalidades modernas da Europa. Em nenhum outro ponto 
do globo e em nenhum outro grupo de civilisacóes se observa 
uma continuidade táo manifesta; este concurso successivo 
produziu a grande Civilisacáo occidental, que das orlas orien- 
taes do Mcditerraneo se ul~irgou para o oéste da Europa, 
vindo a tomar por ponto dc i\\70i0 O Atlantico, um mais vasto 
Mediterraneo cujas bordas s5o ; i  Europa E a America, s e ~ u n d o  
a bella interpretaqáo do coiiini:~ndante Maury. A consciencia 
moral d'esta continuidade historica e á solidariedade dos po- 
vos europeus resultante d'este conhecimento e cliri indo a sua $ politica, chamou Augusto Comte occide~ztc~lidade. iveram os 
povos que foram factores d'estq convergencia occideqtal a 
comprehensáo do seu destino? A medida que elles se foram 
elevando dos egoisii~os da eribu e do familismo 5s fórmas 
sociaes mais abstractas conio a cidade e a urbs, a ainphEctyo- 
nia e a n a ~ á o ,  até chepirei-ii (1 sublime noqáo altr~iista de Hu- 
manidade, assim se foi toiiiaiicio por estimulo de concurso 
essa solidariedade. Te\.e-:i pela primeira vez a Grecia, puand0 salvou o futuro do occidentc cortando as invasões da ersia; 
teve a a Franqa chamiindo os novos estados europeus para 
repellirem pelas cruzadas as invasões sarracenas; teve-a Por- 
tugal, iniciando ,as navegucóes atlanticas como princi io da acti- 

vid:ide pacifica e do alargamento da nossa posse 10 planeta. 
Se a politica da Europa fosse dirigida pelo pensamento da sua 
occidentalidade, cada nacão seria hoje o elemento voluntario 
da mais forte, fecunda e activa de todas as Confederaqões. 
Gervinus, na hltl*odzrccão a Hisloria do scczlio xix, reconhece a 
necessidade do estabelecimento de um coiicurso sin~ultaneo en- 
tre as nacóes da Europa, e o  que tem appnrecido de mais elevado 
na civilisacáo huin:it-ia attribue-o com clareza a esta accáo e 
vista de conjuncto; diz elle: «Esta parte do inuiids tira de tem- 
pos a tempos do seu seio forcas sempre novas, sempre iiita- 
ctas, sempre vigorosas; ella se recompõe e rejuvenesce, porque 
no meio dos esforços alternativos das suas partes ella se move 
c01720 unz todo, estando ainda longe de attingir no seu conjun- 
cto o ponto culminante do seu desenvolvimento politico. » '  

1 Op. cit., p. 169. Ed. Brux. 1858. 
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 emo os portailto uma base critica para julgarmos a COR- 

tinuidade historica do principal grupo das civilisacões h a- 
nas, e descobrir na incoherencia dos seus movimentos p %& 
forcas foi desviada de uma cooperacáo ou concurso sim ta- 
neo. A mesologia da Europa impõe-nos pelos seus relêvos 
orographicos a divisáo em pequenos estados livres, e a his- 
toria politica de vinte seculos mostra-nos que a accáo das 
altas individualidades exerceu-se sempre no intuito de uma 
unificacáo A maneira das decahidas sociedades asiaticas. No 
poder temporal esta ideia de unitarismo está representada 
pelo :mperio romano, cuja tradicáo foi continuada por Carlos 
Magno, por Carlos v e por todos os monarchas que sonharam 
a theoria politica da Monarchia universal; no poder espiri-' 
tual, pelo exclusivismo da crenca catholica, Roma impoz-se 
acima das egrejas nacioiiaes, o papa centralisou em si o poder 
dos bispos, e Iniiocencio rtr ,  Gregorio VII, Bonifacio VIII, col- 
locando-se acima do poder temporal foram propugnadores de 
unia unica monarclii:i, equiparando as muitas nacionalidades 
ao polytheisi~io. Os longos conflictos de interesses dynasticos 
por parte das moiiarchias, e as contradicões doutrinarias por 
parte do sacerdocio, dissiparani a actividade da li:~iropa em 
catastrophes de retrocesso, na lucta constanre d ~ s  heresias e 
das revolucóes; a Europa perdeu oii niio chegou a formar uma 
comprehensiio da sua occidentalidade, e povos que fallavam 
linguas irmiis, que tinham uma mesma tradi~iio ethnica, uma 
mesma poesia amorosa e heroica, que inventaram as mesmas 
fbrmas da arte, e que tinham nos seus costumes os typos simi- 
lhantes das suas instituicóes, desconheceram-se como irmáos 
e atacarain-se, trucidando-se como inimigos. A historia vista 
pela secca narrativa dos clironistas europeus e um cahos in- 
comprehensivel de ruinas inoraes, é um pandemonium de pai- 
xões sem destino. Achada a nocáo politica da solidariedade 
occidental através d'essa continuidade no espaco, a historia 
illumina-se, distinguindo o que é esteril ou perturbador como 
negativo, e o que tende a estabelecer essa accáo simultanea ou 
de conjuncto como positivo. A politica merece n'este caso a 
designacáo que lhe dava Solon, é uma sophia, uma interpfe- 
tacão philosophica que cooderna as energias sociaes. O cri- 
terio historico, que é a fórma mais elevada de consciencia e 
o motor das maiores descobertas do seculo xrx, completa-se 
pela coordenacáo politica dos factos concretos aproximados 
pelo methodo comparativo. O pensamento de Charrière é de 
uma indiscutivel importaiicia sociologica: c A historia náo 
existe realmente senão pela interpretacáo politica, que 6 para 
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cada epoca o commeiitario animado e sempre novo d'ella; 
por seii turno a politica não tem uma ideia que não derive 
immediattiinente da historia, sob pena de náo ter mais que 
um valor theorico e uma accáo enganadora e passageira. » ' A 
ideia politica da occidentalidade da Civilisaqáo, isto é da accáo 
nacion:il subordinada a uin interesse de conjuncto do grupo, 
dos est~idos europeus, resulta dos factos da historia, que nos 
revel:iin por vezes uma intuicao passageira d'esse grande des- 
tino; é tambcin a politi~a qiic vcin p6r em evidencia, como 
na incoherencia histoiiia do poder temporal e espiritual, a 
Europii foi sempre desviada da sua orgaiiisa~50 federativa em 
p e q u c n o ~ s t ~  a d OS. 

O desenvolviinento e applicacáo do criterio historico pre- 
cedeu mais de meio seculo o criterio politico, e só quando 
elles vieraiii a encontrar-se como coadjuvando-se mutuamente 
é que foi possivel a creaciio da Sociologia. Comte, melhor do 
que todos os eruditos, póde formar uma verdadeira compre- 
hensiío histoiica da Edade media e da Revolucáo pela inter- 
pretaqáo politica da dissolucáo do regimen cntholico-feudal, e 
ao mesmo tempo deduzir da successáo historica da theocracia, 
da aristocracia e da democracia, o quarto termo da progressáo 
humana, ou regimen definitivo da hurii;iiiidade na sociocracia. 
Armado d'este duplo recurso do inethodo historico-dogina- 
tico, é que elle pede subordinar os factos sociaes ti invaria- 
bilidade das leis naturaes, lancando as bases da sciencia da 
Sociologia. 

Embora a historia seja. como diz Renan, a fórina neces- 
saria da sciencia de tudo o que esttí siibmettido ás leis de esis- 
tencia mutavel e successiv;i., por muito tempo prevaleceu de 
um modo exclusivo o methodo dogmatico, csplicando os phe- 
ilomenos por principios apiioi.isticos. Só cluniido se applicou 
o methodo historico comparativo ao estudo das linguas, das 
religióes, dos costumes, d:is litteraturas, das fórmas de arte 
e das instituicóes sociaes, c ~ U C  sc conheceriini as leis psycho- 
logicas de formaqáo e as condicóes de trtinsformacáo d'estes 
y n d e s  phenoinenos socio!oyicos; os trabalhos de Bopp, de 

avigny, de Crrimm, de Stlieinthal, de 'Tylor, de Freeman, de 
Spencer, deram uma base de positividade scientifica a esta 
ordem de estudos, arruinando pelo descredito as theorias que 
embaracavam a descoberta de leis de iiivariabilidade ilatural 
n'estes phenomenos. Sem a constituicáo da Sociologia, estes 

1 Politique de llHistoire, P. I, p. 7. 



estudos ficariam estereis,, conio aconteceu com o\  estudos 
zoologicos, antes de Lamarck, Saint-Hilaire e Darwiil consti- 
tuirem a Biologia. Coube a Augusto Cornte a mi\sL50 de con- 
ciliar o inethodo historico coin o dogniatico tornando-se ver- 
dadeiramente crcndor; no tr'itar da dynamica social, elle 
coiiieca por caracterisar este \cculo pela irrevogavel prepon- 
derancia da Historia em Philosophiii, em Politica e mesmo 
na Poesia;' e ao mesmo teinpo c,ii-,isterisa a marcha da civi- 
lisaqáo pela harinonica rc1,icáo entre a subjectividadc e a obje- 
ctividade, e suborclinacáo cenveniente da solidariedade obje- 
ctiva á continuidade s~ibjectiva.~ 

Em quanto a historia se limitava d parte descriptiva das 
guerras dos povos uns contra os outros, consignando cada 
um nos seus annaes os triumphos militares, era impossivel 
formar uma ideia de conjuncto ácercn do pass:~do I~ur~ia i~o.  A 
Historia limitou-se mais tarde a descrever com as pompas do 
estylo litterario as dg randes civi1is:icóes pelo seu aspecto dra- 
matico, e destacan o dos factos sociaes unicamente os actos 
attribuidos a iritervenqáo individual, serviu de thema para os 
politicos ernpiricos imitarem a fórina das instituições antigas 
que mal comprehendiam, como aconteceu com o perstigio da 
civilisaqiío greco-romana. Era impossivel este CI b e 1 ecer com se- 
guranca a solidariedade objectiva, ou a continuidade no tempo, 
de todos os esforcos da humanidade para o seu desenvolvi- 
mento; e não sendo possivel explicar o phenomeno repentino 
das altas Civilisacões sem relaciío nem depcndencia com o 
passado, eram ellas attribuidas á iniciaqáo divina, a uma re- 
velacáo sobrenatural ao homcin primitivo; e assiili que a Ci- 
vilisacão egypcia é fund~idn pelo deus Horus, a Civilisaqáo 
da Çhaldéa e estabelecida pelos de~ises-peixes Oannes, que 
saem do mar Erythreo vindo ensinar as  artes e o governo aos 
povos da Mesopotamia; homens em contacto com a divin- 
dade, ou mesmo encarnaqóes da divindade, como Manu, Zo- 

1 Politique positive, t .  111, in. princ. 
1 Idem, t. 11, p. 457 e 364. 
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roastro, Moysés, foram considerados como os fundadores da 
Civilisacáo da India, da Persia, da Judeia; e Civilisaqóes já 
com espirito critico, como a Grecia e Roma, ainda consigna- 
vam nas suas origens o irnpulso sobrenatural de um Apollo, 
Orpheo e Numa. A falta da solidariedade objectiva falseando 
o criterio, levava a perversáo de toda e qualquer ideia for- 
mada acerca da continuidade subjectiva na Civilisaqão huma- 
na;  assim considerava se que o homem tinha saido perfeito 
da creacso divina, que ~~vei-:i em um b;den, paraiso ou jar- 
dim de delici:is, e que a sua existencia na terra náo tinha 
sido mais do que uma constante decadeilci;i, da qual os po- 
vos selvagens era um irrefragavel docuinento. Invertido por 
esta fórma o criterio, a salvacáo da humanidade dependia de 
um riovo favor da divindade, interviiido lia reoi-ganisacão das 
sociedades por meio de e~zcarnagóes ou azfatars, ou simplifi- 
cando o processo pela e1iniin:icáo dos elementos corruptos 
por um diluvio universal. O absurdo contir-iuou-se na explica- 
cáo da diversidade das linguas pela confusáo da Torre de 
Habel onde se perdeu a unidade primitiva da linguafpm, e 
na explicaciio das diversas fórmas religiosas do fetichismo e 
do polytheisino, consideradas como fragmentos desconnexos 
de urna unidade cultual primitiva revelada em um mono- 
theismo inicial. Muitos d'estcs desconcertos ainda rem curso 
e dirigem as investigacóes de distinctos eruditos especialistas, 
como Lenormant, Rougé, Renan e os biblicistas inglezes. 

A falta de investigaqóes da solidariedade objectiva na his- 
toria accentua se tambern em um grande numero de erros de 
caracter metaphysico na coinprehensáo da continuidade sub- 
jectiva; os estudos historicos têm sido pertcirbados com estas 
theoriiis phantasistas da sabedoria exclusiva dos Indios, fun- 
dadores de todos os progressos do homem; do universalisrno 
dos Judeus como vulgarisadores da concepcáo monotheista; 
da autochtonia dós Gregos tirando as suas crencas religiosas, 
sociaes, artisticas, scientificas e philosophicas unicamente do 
seu genio; do cataclysmo ou eliminacáo repentina do Impe- 
rio romano, ficando a Europa com todos os seus vinculos so- 
ciaes quebrados; da accáo i-egeneradora das tribus barbaras 
dos Gerrnanos, que pela virtude do seu estado acima do sel- 
vagismo deram ao mundo moderno o vigor do seu individua- 
lismo, como qucrcii-i Hegel, Gervinus e outros muitos; final- 
mente da inissáo providencial do christianismo? que pela apa- 
thia dos seus arrobos mysticos domou a impetuosidade 
selvagem dos barbaros do norte, e submetteu os povos per- 
turbados pela dissolucão das leis a moral dos seus padres. 
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Cada periodo da historia, pela falta do conveniente criterio 
que apontamos, é explicado por esforcos de imaginacáo, como 
se vê na maior parte dos historiadores modernos, que ainda 
não che aram a uma vista de conjuncto sobre a Edade mé- 
dia da # ,uropa, e que attribuem a grande crise da Revolu~áo 
a actos individuaes ou a theorias philosophicas dos Encyclo- 
pedistas. 

As descobertas geologicas do presente seculo, que deinonstra- 
ram como a crusta do nosso globo se constituiu de um niodo 
evolutivo, tanibein coadjuvaram a applicacáo d'esse ponto de 
vista ao passado humano; os achados archeologicos de Bou- 
cher de Perthes, longo tempo desiicreditados, acabaram por 
serem comprehendidos e considerados como documentos di- 
rectos de um sêr pcnsante, que contra as fatalidades cosmi- 
cas resistiu abrigando-se nas cavernas, luctando contra os 
grandes monstros com hachas de silex lascado, fazendo as 
habitacóes lacustres sobre estacaria, descobrindo o fogo, e 
elevando-se ao gosto artistico pe!os seus ornatos, e á vida mo- 
ral pela vciiernq3o dos mortos conservados com um certo 
symbolisrno nas sepulturas. O interesse crescente d'estas in- 
vestigacões multiplicou o numero dos obreiros, que fundaram 
as bases do conhcciniento scientifico do passado pela syste- 
inatisacáo da Autil-FIistoria. O estudo dos costumes dos po- 
vos selvagens fez comprehender melhor a vida moral d'eksas 
sociedades anteriores a toda a historia, considerando as 
populacóes de hoje náo como degradacóes da especie mas 
como f'r~ignientos estacionarios de um estado rudimentar. 
Apezar de todos os importantes trabalhos dos paleontologistas 
reconstruindo as edades da pedra, do bronze e do ferro, in- 
strumentos que c:iracterisnm a actividade humana antes das 
altas civilisac6es historicas, ainda assim náo fica bem estabe- 
lecida a solid~iriedade objectiva ou a ti-:iilsicáo de uma para a 
outra phiise da humanidade. São de tal fórma elevadas e ab- 
stractas as ideias religiosas, moraes, juridicas e politicas que 
dirigem as civilisncóes do Egypto e da Chaldêa, e que se 
transmittiram até á civilisaq50 moderna, como a ideia da im- 
mortalidade, os coiihccimentos astronomicos, o s stema chro- 
nologico, e os i-i~ythos cosmogonicos, que por ! orca deveria 
ter existido um periodo intermediario ao homem ante histo- 
rico e ao homem das civilisacóes dos Deltas. Littré sentiu 
esta solucáo de continuidade, e restabelecia-a pelo estado ana- 
10 o ás civilisacóes rudiinentiires dos Mexicanos e Peruanos. 
~gèctivamente existe um grande numero de civilisaqões de 
caracter concreto, que pelas descobertas das antiguidades as- 



r 68 SYSTEMA DE SOCIOLO(;IA 

syriologicas e pela leitura dos caracteres cuneiformes chega- 
ram a ser reconstruidas; taes sáo as Civilisacóes accádica, a 
kuschita, ri etrusca, :i límer, a cujo grupo pertencem a pe- 
ruana e a mexicana, as qunes se acham ainda representa- 
das singularmente peln civilisacáo chineza. Seni se estudar o 
caracter geral d7estas Civilisacóes for~n;iiido unia Proto-His- 
toria, iiáo se coilseguirA esclarecer a histori~i pela solidarie- 
dade objectiva. k:stas tres divisóes fiindai-iientae.5, como me- 
thodo coordenam com clnrcza a complexidade dos factos para 
serem apreciados, mas jA por si são o camiiil-io para racio- 
nalmente determinar unia vei-iladeira coiitinuidade subjectiva. 

Dos complicados factos da A?zfr-Iiistoria e da ethnologia 
dos selvagens tiram-se importantes coilciusóes para c Socio- 
logia, primeiramente sobre as fórmas naturaes de estados so- 
ciaes simples tendo por base o iiistincto das relasóes syn-ipa- 
thicas coinmuns a todos os I ci.tcbrados. E certo que prepoil- 
deram n7esta phase suborclinnda li ailimalidade os impeto:~ do 
egoismo ou das necessictndes or-$anicas, li qual l<aiit dava o 
nome bem expressivo de i~rso~i~76111;-klrleífde sociavel; ii'cstii phase 
apparecem-nos duas fó!-rii~is soiiiics, que se transforniam con- 
stantemente conservai~do os caracteres cio seu iypo priniitivo 
através de todas as civilisacóes liistoricns: 

Existe o iVo~nadisnzo, evideiite insociabilidiiclc sociavel; a 
aggregaqZo fiiz-se naturalmente pela i k i b z~ ,  ligada pelas ne- 
cessidades da lucta, e sustent:iiido-se ora pela rapinagen-i ora 
pela cultura dos rebanhos. Existe o 7i.ogIoriilisn~0, em que 
a aggregaqao sedentaria desenvolve os instinctos sympathi- 
COS, em que se cria o amor da terra, em que o trabalho é 
exclusivamente agricola, defendendo-se já pela fortificacio nos 
montes farx,  larissa, lyrsai ou em estacarias sobre os lagos, 
chegando ao agrupamento de G;Jadc, coni os seus muros, 
suas giirantias individuaes e coin uma organisacáo militar ab- 
solutamante defensiva. Estias duas fórmas sociacs são o ger- 
men de todas as instituicóes ainda as mais complicadas que 
apparcccnl n:is civilisacões historicas. Em muitas racas selva- 
gens da Africa ainda hoje vêmos estes dois estados sociaes 
completamente separados, coexistindo a tribu nomada pastoral 
com a populacáo sedentaria e agricola a quem rouba ou com 
quem contracta. Nas altas civilisaqões vêmos estas duas orga- 
nisaqões sociaes persistirem como caracter anthropologico; a 
grande raqa árica apresenta esta duplicidade, o typo louro, 
entregue á vida pastoral, degenerando na actividade militar, 
e o typo trigueiro, dedicado a vida agricola, e caminhando 
pela estabilidade que facilita as especulacóes mentaes para 
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uma constituiqáo sacerdotal. Na Biblia acha se tninbem o anta- 
gonismo entre as duas sociedades pastoral e agricola; os se- 
mitas náo se elevaram acima do estado pastoral, nem da con- 
stituiqáo de tribu; as civili.sacóes sanitas por este caracter 
ficam cosmopolitas como a dos Phenicios, e só muito tarde é 
que o Judeu conseguiu umri rapida estabilidade em Jerusalem, 
devida 5 cultura adquirida por D:ivici entre uma populaqáo 
Lirica, dissolvendo se outra vez no nomadismo, como aconteceu 
aos Arabes depois da sua larga civilisacáo dispersos no 
Nedjed. Diz Roscher : « O s  beduinos, assim como os antigos 
Germanos, considcravani as Cid::des como pi-isócs. )I ' As'iiisti- 
tuicões sociaes dos povos áricos dcrivnm ora cin tribu, vindo 
o nascimento a ser a base da aggi-eg~iiáo s ~ i i i ~ l ,  na gcils e na 
glzatio ou naqáo, ora derivam dri est~~bilidadc territorial, cujo 
nucleo c a casa e o seu maior deserivolvimento ri Cidade. O 
povo (vis) conhece-se pela reuni50 das casas, irlcscri e este 
nome conseiva-se com a sua importancia social em tvdos os 
ramos áricos, como na Grcci::, (riic-os/ entre os Latinos, (vicus 
e vicinitasi entre os Godos (~lcilzs) e c~itrc os Crermanos (wich) .' 

, Na Edade média a visiizhan~;l era uiiia das fórmas defensivas 
da associaqáo e da egualdade de direitos ou arantias. Por 
estas duas ciiffereilqas derivadas da TI-~EII e f a Cidade, ex- 
plicam-se tod:is as varjedqdqs da constituic50 da familia, quer 
patriarchal quer gynec&ratica, da propriedade qucr cominu- 
nista quer ii-idividual ou quiritaria, do governo pc~triarchal he- 
reditario ou dcmocratico electivo, do culto domestico e do culto 
publico. Estas duas fórmas simples, assim como ainda se con- 
servam puras em algumas racas selvagens, tainbern appa- 
rccem como degcneracáo em racas que rctrogriidnran~; d 
assim que esplican~os o canibalismo como uma regressáo no- I. 
mádica, e o cabirismo como uma persistencia troglo~litica. 

A estas fórixas siinples dos estados sociaes seguiram-se as 
fórmas espontaneas mistas constituidas pelos dois gi-upos na- 
turaes anteriores sob o regimen da differeilcn das castas. Na 
sociedade pastoral nómada organisa-se a hol-da, ou o bandi- 
dismo da guerra offensiva d:i de~.ristaqão c da pilhagem, ,e o 
beduinismo que continúa a exploracáo dos rebanhos. Nos po- 
vos germanicos do tempo dé Tacito ainda existia a divisáo 
entre a banda guerreira e a banda pastoral. A guerra produz 
como consequencia do mais forte a escravidáo servindo uma 

1 Barsch, La Commtrne, p. 23 
2 Max Muller, Essais, p. 50. 
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aristocracia militar, a servidão, a gleba, o verna, o cliente e 
todo esse elemento que pela circumstancia do numero se im- 
poz como proletariado. O s  chefes militares elegem um chefe 
commum, distincto pela sua forca, a banda guerreira sub- 
mette á desegualdade a banda pastoril1 e ngricola, e estes sem 
as garantias do nascimento dii Tribu, fortalecem a sua inde- 

endencia pela cohesáo da Cidade, fazendo a Communa, o 
h r g o  e o Municipio. Onde horiile este eleiiiento de lucta 
houve desenvolvimento social c individunlismo; onde a triblc 
foi a fórma exclusiva, como entre os seinitas, n sociedade de- 
cahiu sob o despotismo de um chefe e dispersou-se no bando 
errante. 

As duas fórmas sociaes podein justificar-se por um de- 
terminismo biologico; de facto os caracteres niithropologicos 
definem-nos duas racas puras, uma bracl-iycephala, outra do- 
licl-iicephala, coii-i cabello liso (lissotrico) e com cabello lanoso, 
(ulotrico) tendo uma o seu habitat na Alta Asia (Alo~tgoloi- 
des) e outra na Africa oriental, (Negro) con-i riligrnqóes diftè- 
rentes de leste a oéste e culto solar, e de oriente para occi- 
dente com culto lunar, com tini systema numeral senario e 
quinario, e com systemas linguisticos ri~onosyllabico e aggluti- 
nativo. 

Estes factos car:icterisarn completamente as duas rncas 
amarella e wegra, cujas manifestacóes ethnicas e moraes aca- 
bam melhor de individualis:~l-as. As rticas arnarellas, como 
definem os anthropologistas s5o essencialmente activas, e as 
racas negras qf ic t i~~as;  Augusro Cointe viu admiravelmente 
estas caracteristicas. Por ellas se explicam as Civilisaqões ru- 
dimentares da Proto-Historia. Nenhuma raca branca existe 
sem mesticagem; se as analogias ou similaridades anthropolo- 
gicas entre os Semitas e os Arias não se continuam nas fórmas 
sociaes, linguisticas e religiosas, e porque a raca branca a que 
ellas pertenciam se differenciou por diversos cruzamentos, 

ue actuaram sobre n unidade ethnica sem modificnrern a uni- 
%ade do typo anthropologico. A s  fbrinas mais antigas d7esse 
cruzamento sáo aquella em que predomina a raca negroide, 
ou o kuschita, e aquella em que preponderou o elemento ama- 
rello ou mongoloide, o accadio. O krtschita, que civilisou o 
semita, tinha o estado pastoral e mercantil ; o mongoloide que 
impulsionou pelo seu contacto o aria, era a ricola e metalur- 
gista. No semita conservou-se o caracter n # ectivo da civilisa- 
qáo kuschita, e a sua actividade dispendeu a em cultos or- 
giasticos de prostituicáo sagrada, na polygammia que emba- 
raqou a plena constituicão da familia, e na incapacidade das 



especulacóes mentaes, fundando a sua subordinacáo social no 
perstigio da hallucinacáo dos chefes. Diz uma maxirna do Ec- 
clesiastes, que define o genio do semita: aAugmentar a sua 
sciencia é augmentar a sua ena. )) Para serem obedecidos, Ja- 1 cob, Moysés, Samuel e Ma omet impressionaram a multidão 
pela exaltncáo hysterica das visões, e a palavra escripta na 
Biblia ou no Koran deriva a sua forca da tradicão emocional 
ou do perstigio de uma revelaqão ao vidente. Na raca arica, 
largamente activa, como se confirma pelas su:is enormes nu- 
graqóes fundando novos estados, o seu desenvolvimeiito foi 
principalmente especzrlatiz~o, sendo a vida airectiva disciplinada 
na farnilia monogammica, o centro coordenador da actividade 
e da mentalidade. As duas grandes racas que entre si dispu- 
taram a hcgemonia humana, não podem ser coinprchendidas na 
historia sem se estabelecer a sua solidariedade objectiva com 
os kuschitas e mongoloides, e as suas mutuas relaqócs,lcoino 
se vê pela influencia sernita na civilisacáo hellenica. Sobre 
esse elemento negroide dos Semitas falla Renan na sua Mis- 
sáo da Phenicia, considerando o primitivo Canaan como cha- 
mita, como o declara o cap. x do Genesis, povoando a Phe- 
nicia e ,  o Egypto, e revivescendo ainda nos typos egypcios 
que apparecem em Sidon como vestigios da antiga raqu.' Re- 
nan explica as relacóes da civilisacáo semita com a hellenica 
pela comrnunicacáo com uma civilis~icáo anterior, de que am- 
bas receberam o impulso;' é este elemento kuschita que fez 
com que :I Grecia se apropriasse da cultura do Egypto e da 
Phenicia, c recebesse fbrinas orgiasticas dos cultos da Asia 
menor. A diversidade de racas na Grecia. a persistencia de 
uma populacáo que foi subinettida, e que trabalhou sempre 
pela sua independencia, é que nos explicari como n'essa so- 
ciedade prevaleceu o typo de Cidade em lucta permanente 
contra os privilegias aristocraticos da i'ribzl. O s  caracteres 
etl-inicos auxiliam-nos para o estabelecimento da continuidade 
subjectiva. 

O apparecimento da raqa dos hrias na historia é o pheno- 
meno do desenvolvimento e elevacáo da especie humana não 
só emquanto á perfectibilidade da sua constituicáo physica, 
como emquanto i sua capacidade, inoral ou psychologica, 
para um progresso successivo. As racas que iniciaram as ci- 
vilisacóes inetalurgistas e industriaes, como os mongoloides e 

1 Mission de Phenicie, p. 837. 
2 Hist. génerale dos fungues semitiques, p. 46 e 47. 
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melanoides, representam um grAo ainda relativamente inferior 
da humanidade; os proprios Stinitas que assiinilaram e pro- 
pagaram esses resultndos do empirisiilo espontaneo, pela sua 
falta de originalidade e de cohesáo s<,cial, tèm impresso nos 
seus costumes, como diz Renan, esse caracter de inferioridade 
de que náo puderam desfazer-se apezar cio contacto com os 
ramos mais desenvolvidos dos Arias. Pela cvolucáo biologica 
chegou-se ao conhecimento positivo de quc os organismos 
mais perfeitos sáo os ultimos que se produzem; basta c011 
teinplar a perfeiqáo plastica do typo anthroyologico do Aria, 
para explicar o seu advento t ar d' io na concorrencia da histo- 
ria, e deduzir d'essa superioridade or-ganica o extritoi-dinnrio 
desenvolvimento das suas faculdades moraes e iiitellectuaes, 
que o collocam no iípicc da ev~luqáo humana. As  suturas cra- 

' neanas do aria raramente se soldam, o que pern~itte uin.des- 
envolvimento ininterrupto da massa encephalica, e conse- 

uentqmente um progresso no ser individual em todas as eda- 
L .  E por isso que a raca árica se distingue mentalmente 
por um extraordinario poder de abstraccáo, que se revela 
na sua expressáo linguistica, na sua representas50 mytholo- 
@a, na sua generalisasáo experimental, emfim nos nioveis 
ideaes que estimularam sempre a sua actividade. 

Esta raca é a unica que nunca regressou ao ~ioniadismo, 
nem ao estado selvagen~; as suas desmembracóes ou migra- 
qões produzir:im novos aggregados, que vierxni a distinguir-se 
em naqõcs; L!:( iiicsrna forma que os seus cii~ilectos locaes OU 

isolados \.iei:iiri, pela actividade social, ,a pnstituirem-se em 
imi2ortantcq1-upos de linguas litterarias. i+: um coiiio pheno- 
meno de sissiparidade organica continuado na marcha social. 
Com estas condiqóes, Eossue os meios de resistencia para 
occupar todas as regtoes e climas cl;i terra, sobretudo 
d'aquellcs tei-i.itorios retalhados por ii~ontanhas e rios,, por 
orlas maritinias, que favorecem as suas tendencias individua- 
listas conciliadas na organisacáo dos pequenos Estados. 

A historia geral d'esta grande raca consiste na sua expan- 
são pelo mundo, compreheiidcndo as migrncões para a EU- 
ropri, donde provieram as civilissqóes AriO-Hellenicas, Ario- 
Romanicas, Ario-Germniiicas e Ario-Slavas, e as rnigracóes 

a c eceram as para o oéste e occidentc da Asia, onde se est b.1 
civilisaqóes Ario-Persas e Ario-Hindus, até que pela succes- 
são dos tempos o Occidente e o Oriente se encontraram 
para realisarem um mesmo destino historico, a comecar das 
expediqóes de Alexandre até á actividade cominercial in,au- 
gurada pelas descobertas maritimas dos Portuguezes. E a 
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quadro mais esplendido que nos apresenta a historia da hu- 
manidade, e cuja importancia só póde ser avaliada em uma 
vista de conjuncto, que debalde se achará n'essas narrativas 
parciaes de uina erudicáo limitada por deprimentes especia- 
lidades. 

Caractcrisada pela sua evolucáo moral, a raqa árica apre- 
senta-nos uma marcha progressiva e sem limite definido, que 
leva ia inferir sobre as mais surprehendentes previsões do seu 
futuro. O facto de nenhum dos ramos tíricos ter em epoca 
alguma da l-iistoria regressado ao nomadismo, corresponde 
a essa capacidade superior cluc se observa nas fórmas da sua 
civilisacáo, pelas quaes o sentimento da sociabilidade se sub- 
stitue ao egoismo da personalidade, fazendo d a  coopma~áo a 
synthese activa. Nas civilisacões isoladas e cosmopolitas, as 
necessidades orga@cas sáo o principal motivo da accáo, 
d'aqui um systema social de subordinaqáo militar a um chefe 
absoluto, e a vida dispendida nas guerras de devastaqáo e 
na apropi-iacáo da propriedade dos outros, quer pela conquista 
quer pela pilhagem das tribus errantes. O espirito da socia- 
bilidade dos Arias, levou-os a transformarem a escravidáo an- 
tiga pela incorporacáo das racas inferiores na sua collectivi- 
dade, coiilo tizcrciin os Hindus com os povos do Dekan, (Dâsa, 
povo e raqa coiiiluistada) ou os Romanos com os barbaros 
do occidente, sem o que não teria apparecido o proletariado, 
sendo por conscquciicia a synthese activa das hostilidades 
militares substituida pela concorrencia pacifica da industria 
que caractcrisa o maior progresso humano. 

A superioridade dos Arias primitivos e historicos sobre 
todas as outras racas humanas que os precederam na civili- 
saqáo, consiste em terem subordinado a accáo aos estimulas 
affectivos. Os  Arias primitivos criam os mythos poeticos, com 
que avanqam até ás representaqóes artistkas e 1 creaqáo das 
litteraturas; elaboram esses mythos em cosmogonias e theo- 
gonias, gerinens espontaneos de systemas metayhysicos; ele- 
varam a mulher pelo regimen da monogammia, tornando o 
desvairamento sexual uma disciplina moral, e a familia o pri- 
meiro nucleo da ordem sobre que se veiu a fundar a sociedade 
e a amplial-a pela fcderacáo. A synthese afectiva, eis o sentido 
da progress5o historica das civilisaqóes áricas, quando os ra- 
mos orientaes e occidentaes ainda se desconheciam ou se igno- 
ravam: está representada nos hymnos e nos mythos dos Arias 
do Septashindu, nos dogmas rnoraes do Avesta, na arte c 
philosophia dos Gregos, no direito dos Romanos, no regimen 
moral da Edade media, até essa transiqáo sentimental da arte 
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da Renascenca, onde comeca a grande elaboracáo scientifica 
que desde Galileu e Descartes até Lamarck e Augusto Comte 
vae dando a actividade humana motivos racionaes, cstabele- 
cendo-se de um modo consciente a synthese espectdativa. Nas 
racas áricas os mythos systematisarain-se em religiões, mas 
produziram tambem as livres crcacócs esculpturaes e littera- 
rias, como o hymno, a cpopca e o drama, e as cspecula~óes 
dogmaticas que se transformaram em philosophias. Pythago- 
ras c Socratei; caracterisam este estado mental, em que a 
obra do philosopho se confunde com o fervor do missionario. 
A idealisacao da mulher reage sobre os costumes l->ublicos 
pela cavallaria; c o familismo, sem se amalgamar na tribu 
polygammica, allia sc para a guerra defensiva e eleva-sc ao 
~eriocio social da federacáo. 

Assim, nas raqas á r i 4 s  o despotismo dos chefes c o poder 
moral dos sacerdotes foram accidentes transitorios, conforme 
o contacto que mantiveram com as racas amarellus ou som 
os ~ ~ o ~ o ~ u s c h i t o - ~ e ~ ~ ~ i t a ~ ;  a Grecia cinrincipou-se da classe 
sacerdot:il e elevou-se até ao criterio scientifico, Roma incor- 
porou os povos da Europa pela unificacáo do direito; a Edade 
média subordinou as institui<óes aos costumes. Est5o crea- 
das as tres syntheses f~liidanieiitaes da humanid;idc, a activa, 
a afict iva e ti especulrrtiva, como inanifest:iqóes completas da 
nossa vida organica, moral e intellectual; harmonisal-as entre 
si, eis o complemento detiniti~o do nosso ser, e será este o 
scó o da civilisncáo moderna. 8 criterio sociologico dii vista de conjuncto produziu enor- 
mes revela~õcs no estudo das linguas, religiões e fórmas poli- 
ticas dos povos dricos; emqucinto o latim e o grego foram 
estudados separadamente sem a clependencia das relacóes or- 
ganicas com outras linguas dricas, os seus phenomenos par- 
ticulares eram considerados como idiotismos pelos gramma- 
ticos; ernquanto os mythos e os deuses se attribuíam d phan- 
tasia de um povo, procurava-se uma interpretacáo ailegorica, 
ii maneira de um logogripho; as instituicóes politicus, fabri- 
cadas de urna só peça por qualquer semideus como Xlinos ou 
Mena, consideravam-se fórmas exclusivas de cada estado de- 
vendo ser comprehendidas pelos seus annaes historicos. Ropp 
fundou a sciencia da linguagem deduzindo as leis geraes con- 
tidas nos differentes grupos das linguas Aricas da India, do 
Iran, da Grecia, da Italia, dos Letto-Sjavos, dos Germanos e 
dos Celtas. Estabelecida essa filiacáo linguistica desdobrava-se 
um largo prospecto da grande raca historica, e as palavras re- 
presentando concepcóes e acquisicóes, tornavam-se documen- 
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tos de uma >mportante paleontologia social, como o entre-. 
viu Pictet. E assim que entre os povos áricos vamos en- 
contrar os docuinentos de uma primitiva actividade pastoral, 
influindo na organisaqáo social da tribu, ue transparece nas 
instituiqóes dos povos mais avanqados da%uropa, os Gregos, 
os Romanos, os Celtas e os Germanos. Exempliíiquemos, o 
boi, tem o mesmo nome em g o  e gaus, (sansk.) em bos, (lat.) 
em boys, (gre .) em kuh, (all. vaca) em ~,vlihsk,z, ~zend.); q 
gado ao cuida f o do pegureiro é opagu, (sansk.)pecus, (latin.) 
peckzr, (em velho pruss.) py; (grcgo) faikzt, i goth.); a ovelha, 
avis, (sansk.) ovis, (ltit.) olls, i unibrico:) ovtqa, (slav.) ois, (greg.); 
o jugo,jngam, (sansk.).jzrgr~nt, (l,it.)g_y~on, (greg.) ejoch, (all.). 
A vidii 1-7;tstoral dos Arias primitivos nos explica a causa das 
suas vastas migraqócs p:ira o Oriente, ou os Hindus e Irania- 
nos, e para o Occidente, ou os Phrygios, Gregos, Italiotas, 
Germanos, Celtas e Letto-Slavos. N'estas migraqóes, as pala- 
vras conservaram o conhecimento de um ponto de partida, 
das margens do Oxus c do Iaxarte, de un-i mar interior, o 
Laspio; é por isso que ~qyr -  e nzor entre os Celtas, n?a?-e, 
entre os Latinos, marei, para os Godos, mari  e merl', no velho 
teutonico, moru, no slavo, e nzira, no sanskrito,' derivam 
d'essa impressão directa priiriitiva antes da desmeilibra~áo do 
ramo oriental e occident:il. 

O que Bopp e Pictet fizeram para a linguagem, applica- 
ram-no Kuhn, Pott, e outros para as religióes; assim o Ueus 
romano e o Zars grego foram identificados com o lXva ira- 
niano e com o Dczlas árico; os Ases germanico:;. » k'szrs cel- 
tico e o Aesar etrusco, explicam-se pelo Ahzlra iranico e pelos 
Asici-as indicos; pelo mytho de Paramantha, explicou Kuhn o 
de Promethcu; pelo dos 12ibhuvas comprehendeu ?e o mytho 
de Orpheu. Por meio d'cstas interpretaqóes derivadas unica- 
mente do processo historico da solidariedade objectiva, é que 
hoje se pode descrever com clareza as transformaqóes do na- 
turalismo lírico, cas varias phases polytheistas dos diíferentes 
ramos indo-europeus, A sciencia das religióes, pcki sua impas- 
sibilidade critica, acabou com o odizlm theologictan que per- 
vertia a rasão no estudo d'esta ordem de phenomenos. 

Por ultimo o eminente publicista Eduardo Freeman, ein 
uma tentativa sobre Politica comparada, applicou o criterio 
historico de conjuncto ás instituiqões da Europa; elle estabe- 
lece o seu processo comparativo nos trez grandes centros da 

1 Gubernatis, Piccola Encyclopedia indiana, p. 218. 



civilisac50 iiioderna, a Grecia, Roma e os povos germanicos. 
As apparentes diversidades das instituicóes poliricas das na- 
qóCs europêas reduzidas aos seus elementos primarios resal- 
tain em uma eloquente similaridade. JLi de Glinlta dizia, que 
os factos mais coil~plicados e as ideias nlais oppostas se con- 
ciliam sob o ponto cle vista de conjuncto. 1:recman reconsti- 
tuindo a org:,iiiisaqão da Tribu entre os diversos povos indo- 
europeus, divide-a em genealogicas e lociles. Da ag regaqáo 
pelo facto do nascimento, ou a gens, mostra na C! recia as 
Phratl-ias, em Roma as Curtas, e nos povos germanicos as 
Ai-in~ariias; a a;. rre , g aqáo pela estabilidade local, que na Grecia 
da o typo da 'idade, e o Agei- em Roma, produz entre os 
povos, gerii~anicos a Mal-ck, o í;nzriilde e o Hlctzdred.' A va- 
riedade das instituiqóes politicas da Grecia, de Roma e dos 
DOVOS Germanicos. e coiise~i~~eiitementc das nacionalidades 
modernas da ~ u r &  que ccktiiiuarani a evoluqáo historica 
d'este passado, torna-se de uinn unidade evidente reduzidas a 
estes elementos eradores; i in  Grecia ha o coiiflicto perma- 
nente entre a t r i  Ê u, represent:iii:t pela aristocracia dos Ezrpa- 
tridas, c os Ib I e t eq~~~s ,  que se apoiam sobre a egualdade civil; 
em Roma a lribu representada pelos Patricios, lucta coin a 
organisacáo niunicip:il, mas cria-se pela primeira vez a Sórina 
superior de Naqáo pela fiisáo d'estes dois elementos; os povos 
Germanicos, desconliccendo o typo de Cidade, complicaram e 
retardaram a organisaqáo politica da Europa com o seu Feu- 
dalisnio ou pr~ponde~ancia  dos privilegios da Tribu guerreira. 
A vista de coiijuncto, levando h comprehensáo da solidarie- 
dade objectiva é que dá as bases positivas para a Sociologia 
se converter em scieiicia; o seu processo deductivo comeqa 
pelo cst~ibeleciinento da continuidade subjectiva nas institui- 
cães. Pelos resultados a que chegou Freeman, explica-se 
porque a Realeza e hei-sd!rtzria, derivando da Familia, e ele- 
ctiva deri\-:indo d:i Sribu; coi11o da egualdade da Tribu deriva 
um senado, pcitriciado OLI pai-iato, c como da egualdade dos 
n~or~idores d:i Cidade resulta a assemblen em commum, O 

ora, o foi-11112, o 111í11111111, e OS parlamentos. A historia da 8.. CivilisacL?o da l<urop:i resiinie se ii'estc eterno conflicto entre 
a tribu loc:il e a trib~i gciiealogica, entre a aristocracia theo- 
ct-atica c militar c a democracia. Na grande rbca árica appa- 
rccem os gerrnens d'eata differenciaqáo; as linguas conservam 
o documerito retnotissi~~~o de uma organisaqão local, c de uma 
actividade agricola. A ~lisinlr~?~ga, que na Grecia foi a base das 
Ainphyctionias, acha-se em v q a ,  (sansk.) em oikos, (greg.) 
e,, z.icus, ~la t . )  em veihs, (goth.) e v+ (zend.). O s  Aryas, que 
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se designavam assim pelo facto do nascimento em opposiqáo 
aos Varval-a, conservavam entre si hostilidades segundo as 
suas actividades agricola e astoral; os que estacionavam .ao 
norte do Oxus, ou na Sgo 1 iana, eram pastoraes e nomadas, 
entregues ti bebida hallucinadora do Soma e adoravam o De- 
vas; os que estacionavam ao sul do Osus, ou na Bactriana, 
eram agricultot-es, com iim culto abstracto de Ahura. D'aqui 
se deduz toda a vida histoiica dos i2rias orientaes. No ramo 
occidental ou europeu, vêmos que os Celtas náo chegaram a 
constituir n~icionalidade, e que os Pelasgos (Gregos e Latinos) 
foram os org:inisadores d'esta fór~na elevadissima da sociabi- 
lidade, sendo pela apropriacão das instituiqóes romanas 
os Germano-Slax-os vieram a constituir n~icionalidades. %e 
facto na lingiia gicga e latina achniii-se as mesmas palavras 
designando o campo, ~7.g-os c agci-, o arado, a7wt, .arotron e 
aro, a?-ali-rnlr, a horta, koi-[os c hoi-/os, o vinho, oi?los e vinum, 
a olivçira, elnia c oliva. Coiliprclicnile-se pois como a civili- 
sacLlo: grega, pela aggregacáo local da Cidade se elevou a De- 
mocracia, c coiiio os povos italicos luctaram para impôrein 
as suas instituicócs ~nuriicip:ics :í Tribu patricia fixada em 
Romg, e ainda ti oinnipotencia iniperial. 

Nao pretendcinos fazer ncliii i i i i i : i  1iistori;i narrativa dos 
Arias orientaes, porque 1150 intercss;~iii se1150 limitadamerite 
as conclusóes da Sociologia; os fil.ctos essenciaes só se acham 
nas altas Civilisucões, e essas foriii-ii criuclas pelos Arias occi- 
dentaes. Eni todo o caso esbocnrcii?os uni contorno historico 
>ara vêr corno o elemento h-ibr~ infl~iiil nas fórmas sociaes da 
Indiii e da I>crsin. 0 s  Arias pasiiir;ies iiiv;idem a Boctriana 
(2300 a 2000) e ei-riigram rcpcllidos p:113 s~~cleste para a regi50 
do Saptasindu, onde sc cie~l-ioram pcl;i incor-poracáo dos D'ats 
(os Dasyus) aproveitando-se dii sua estabilidade agricola. A l o  
descnvolvin~erito das tribus, :i cmigraqáo continúa provocada 
por mutuos conílictos, e os chefes patriarchaes ao passarem 
o Sarasnati erigem-se em Moriai-chas. As tradiqões cultuaes 
das tribus sáo conservadas pelos Rischis ou Poetas, que des- 
envolvendo o naturalismo polytheista lancam as bases do 
poder espiritual que vem a concentrar-se na casta brahmanica 
e em theocracia. Ao fim de tres scculos de estabilidade, em 
que se opera csta elaboraqáo social, continuam a migraqáo 
para o Madllyadeqa, (2000 a 1400) onde se formam os cantos 
sagrados dos Vedas; as luctas com as tribus selvagens dos 
Melctchas conservam ainda a organisaçáo monarchica, que 
decae diante da importancia cultual de uma classe que esta- 
belece a organisaq'50 das castas como base da theocracia, que 



se fixa no Aryavarta. As luctas da casta guerreira coin a casta 
sacerciotal foram sangrentas, como sc v? pelas lendas do Ra- 
majpanLz, mas venceu a theocracin, aniiullando essa racaprogres- 
siva dos Hindus. A éra buddhica deriva de um conflicto re- 
ligioso, e cluondo sob \'ickrain:iditya, :i India teve relacóes 
com os Seleucidas c com as dynastias gregas da Bactriana e 
do Ira11 oriental, é que ali appareceu um:i littcratura drama- 
tica c elementos scientiticos. 

Persia tornou-se exclusivamente militar, pelo contacto 
forqndo com as racas nomacias e com os povos que seguiam 
em incursões successivas o caminho para a Europa. Diz Re- 
clus, definindo a mesologia da Persia: «Este territorio elevado, 
que tambem pcl:i sua parte-é em grande parte composto de 
desertos.. . apresenta numerosas desembocaduras ao norte 
para as planicies cta Tartnria, e para o mar Caspio, a leste 
para os vallcs do Tigrc e do  1-:uphrates, e liga-se de mais ;i 

mais aos systemas nlont:inhosos da Asia Menor, esta longa 
pcninsula projectada eiitrc dois mares da Europa. Cousa no- 
tavcl! é precisamente na visinhanca do nó de montanhas onde 
se ligam os dois systemas dos p1anaito.- da XIongolin c da 
Persia, que se acha a principai porta das nac6es arianiis e , 
o desfiladeiro pelo qual passaram os fluso e i-efl~iso de guer- ; 
ras, das rnigi.acóes, do commercio. )) ' A civilisacáo occidental 
esteve em perigo de ser submergida pela invns5o militar da 
Persia, que procurava destruir a democracia grega que a affron- 
tava com a sua visinhanca e com a sua liberdadc ii-itellectual. 
Caractcrisando iis duas civilisacões dos Arias orientaes, vemos 
que ellas se basearam na exclusiva prelx)iidcrancia de elemen- 
tos subjectivos, taes como n i ~ ~ t l ~ o s  religiosos, theologias e meta- 
ph sicas, e consequenteInente na orgtiiiihac50 theocratic~i e 
rniEtar, e na siibordinacùo iio perstigio tradicional do naaci- 
mento- e da forca, prev~iiecendo a vida domestica pela apathia 
individual sobre n vida publica. 

Ao passo que os Arias orientaes encontraram nas sua:, 
migracócs diante de si elementos selvagens com que se li- 
garam, os Arias occidentaes que fundaram a Civilisacáa eu- 
ropêa e que se elevaram a hegemonia da Humanidade, aichii- 
ram o estimulo das grandes civilisacões do Mediterraneo, o , 
Egypto c a Phcnicia. Assim o centro principal das civilisaqóes 
mais esplendidas estabeleceu-se sobre as bordas do Mediter- 
raneo, apresentando uma enorme irradiacáo para a Asia na 

1 Les phénomenes terrestres, p. 46 e 47. 



época de -4lexandre, par:\ a Europa occidental sob a con- 
quista dos Romanos, até se cteslocur parti o Atliintico propa- 
gando-se para a America, pela actividade m;ii.itin-ia dos Por- 
tuguezes, facto que determinou uma L'ri~ I:~)VLI na humani- 
dade. Sob a dependencia d'esta contiguidn~te material se en- 
contra essa vida que se transri-iitte cic povo L I  po\.o. conio diz 
Ranke, esse espirito da Hi.stori:i L'iii\.ersnl ou coiitinuidade , 

subjectiva, a que Augusto Coiiite cii:iiliu~.n a ~ivilisnclío occi- 
dental. Dividimos esta enorine civilisacáo, q ~ i c  jii se nlío extin- 
gue, porque se multiplicarcin~ OS seus fOcc>s, ciii tres periodos 
fundamentaes : o primeiro: quc ser1.i~ de cstimulo iniciador, 
e m  que floresce o Egypto,  e c111 ~ l u e  a Phenicic~ propaga os 
progressos d7esse centro isolado; o segundo, cill rluc a Grr- 
cia recebe do Egypto e dos Pheiiiciob os germens da sua cul- 
tura intellcctual e affectiva e em que os universalisa, ( o  helle- 
nismo), e e111 que h'onza, npi-opri~indo-se dos progressos da 
(irecia, funda o primeiro esboqo da solidariedade occidental 
pela incorporacáo dos ovos barbkiros da Hispania, das Gal- 
lias, da Britania e da 8erniania. O terceiro periudo da Ciui- 
lisacáo occidental, caracterisnmol-o pela deslocacáo do Medi- 

- tcrranco pura o Atlantico; a França, representando a entrada 
da raqa germanica na occidentalidade, continúa a hegemonia 
de Roma pela fórma affectiva, pela crenca ou unidade catho- 
lica, pela poesia dos trovadores e das Gestas, e pela arte ar- 
cl-iitectonica; Portzrgat e a Hespattlia servem a solidariedade 
occidental nas grandes navegacóes e coloni'sa~óes, base da éra 
industrial. Com o desenvolvimento crescente de outros fbcos 
de civilisaqao, coiiio a Inglaterra, a Austria e a Prussia, o 
oceano Atlantico tornou-se um novo Mediterraneo entre a Eu- 
ropa c a i2n1erica; mas infelizmcntc a Inglaterra pelo seu 
egoisrno insular tern sido sempre a perturbadora da solidarie- 
dade occidental, e a Austria e a Prussia, com o seu milita- 
rismo retrogrado e com os sonhos de um germanismo vinga- 
dor (Hcgel e Gervinus) têm desconhecido e muitas vezes at- 
tentado contra a civilisaqáo de que derivam e de que sáo 
orgáos subalternos. 

A raca dos Semitas bem como a raqa dos'Arias soflieram 
fortes deslocaqães ou migracóes successivas; mas uma, que , 

tinha unicamente o apoio da tribu, desmembrou-se em um in- 
coherente beduinismo; a outra levada pelo mesmo cosmopo- 
litismo fixou-se na terra, apoiou-se em instituicóes locaes. 
Diz R.enan: ((Na raca árica, hn urna espansáo cosmopolita, 
apoiada no desenvolvimento d a s  fbrnias sociaes que a forta- 
lecem,,contra o nomadismo dando-lhe a consistencia de na- 
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qóes.))' Esse typo de organisacáo social foi o Municipio, 9u.e 
apparece mais ou menos desenvolvido e111 todos os ramos ari- 
cos e qiie foi sempre a base da ordeni eni todas as suas cri- 
ses; na dissolucáo do Iinperio romano é a fórmn municipal 
que lhe conserva a disciplin,~ nos ~7aizes submettidos, e nas 
luctas da invasão germanica sáo a i  C:oniiiiuilas que elaboram 

organisacáo social modei-na. 
Na historia da Civilisacáo ~ i i i d ~ t i t ; i l ,  O primeiro periodo, 

que comprehende o Egypto, a I3henici:i e kiiiida a Ararnêa, 
só nos póde interessar para o est,ibelecimento da solidariedade 
objectiva, isto é, a transniissáo de um dado numero de elemen- 
tos activos, ou industi-iaes, e al'fectivos para os povos helleno- 
italicos. O \.erdndeiro campo de observacáo sociologica con- 
siste no cstudo da urganisacão socitil dii Grecia, de Roma c 
dos povos gcrinanicos em que se torna evidente o concurso 
successivo. Ahi se vê a socied~iclc retlectinclo todos os prcjgres- 
sos do nosso sêr psychologico e iilcii~.idual; a Greciii, estiinulrida 
$ela sua invencáo artisticti, pela creacáo das scieilcias da Ma- 
thematica e da Astrononiia, c sem a perturbacáo de uma casta 
saccrdot:il, eleva~se pela eschola jonica oii objecf i~~~í ,  e pcla 
eschola eleatica ou al?jcctiva á mais comp1ct;i .!i*illhc,se espe- 
cu1atii)n. Roma, assimilando u si todas ns populacóesit~ilicas 
e incorporai~do os povos barbaros do ( Iccidentc constitue o 
Estado, pelo sacrificio do elemento local e individual Li unid:tde 
politicn, criando assiri1 ;i norma superior da <yntlresc nctil~a, 
ainda confundida com as hostilidades militares. A Edade me- 
díh, em que as tribus gerrnanicas coopérarii para a differencia- 
ç@ das nacionalidades modernas, funda a ordem nova pela 
subordinacão dos sentimentos da moral cloniestica prevale- 
cendo sobre :i vida publica, ou a syittkece n$eciiva servida 
pela moral, pela religião, pela cavalleria, pcla poesia. Ca'ra- 
cterisanclo estes factores da Cil-ilisacáo occidental, temos na 
Greci:~ uma diminuicão crescente da intliier-icia subjectiva, em 
que os Mythos se convertem em 1,ittcratur a e em r e  a theo- 
logia se transfórma em especula~óes pl-iilosophicas. oma, que 
funda o direito, a administraqáo e a uiiificacáo politica, apresenta 
a preoccupac50 objectiva como move1 da acqáo pratica; a $yn- 
these activa teve a iinpei-feicão de náo ser dirigida pcla nocáo 
de uma continuidade subjectiva. A Edade media, comeca por 
uma transicáo affectiva, representada pelo Christianismo, ele- 
va-se a synthese espcculativa na época da Renascenca, e 

Hist. genéral et des Langues semitigues, p. 40. 
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descobre a verdadeira synthese activa pelas grandes Navega- 
cóes e pela dignidade do Trabalho industrial; é por isso que 
podemos caracterisal-a como representando uma subordina- 
$50 gradual e conveniente da solidariedade objectiva á conti- 
nuidade subjectiva. Sem unia rehnbilitacáo da Edade media 
era impossivel conipi-ehencier a sociedade moderna, pertur- 
bada com o negativisnio ora da antig~iidade greco-roiiiana pelo 
Catholicismo, ora da disciplina cliristá pela Renascenca, ora 
de ambas essas duas épocas pelo Ii~~cyclopeillis~iio. Scm o exa- 
me do conflicto entre o cleri~ento genealogico ou / n " t l ,  e o 
elemento local ou Cidade, não se póde vêr claro n'essas 111- 
C P ~ S  eternas entre a aristocracia e a democracia, e iiiiiito 
menos deduzir o accordo d'estes dois elementos i~iiprescin- 
diveis de subordinacão a um facto superior, a Sociocraci:~. Nas 
instituiqóes sociaes da Grecia, o typo local ou de Cidade é o 
que prepondéra na Attica, centro da assombrosa cultura hel- 
lenica, levando Athenas ao pleno desenvolvimento da demo- 
cracia. As condiq6es ethnicas e historicas da raqa esplicam- 
nos porque é que e111 Sparta foi o centro da luctn genealo- 
gica ou aristocracia, e Athenas o centro da lucta da tribu local 
ou da democracia. Na ethnologia da Grecia existiu um pri- 
mitivo elemento Ituschito-semita. que operou a assiinilaqúo 
facil da cultura do Egypto e dos Phenicios; é representado 
pelos Lelegios, do litoral da Asia RiIeiior, pelos Teleboeus, pelos 
Carios, Lydios e Curetes. Sobre este fundo seguiram-se os 
ramos áricos dos pelasgos, 11111 pastoi-al, estabelecido na Ar- 
cadia, Epiro, Thesalia, Elida, Ai-golicln, Chaonia; outro agri- 
cultor, com o culto de Ceres, estabelecido na Attica, erten- 
cendo a este  amo os Acheanos confundidos com os I' onicos 
agricultores. E fx i l  de vèr que o Pelasgo pastoral desenvol- 
veu as instituiqóes aristocraticas, e que o dialecto pelasgico, 
o Eolico, se transformou no Dorio, a lingua do elemento con- 
servador da Grecia, que o manteve na actividade guerreira, 
e que o ligou com as tribus macedonicas. O ramo cosmo- 
politico e apoiado em instituiqóes locaes de Cidade, contém os 
Acheanos e os Jaones ou Jonios. O encontro d'estes gregos 
da orla mkiritima, e que primeiro se acharam em contacto com 
o fundo 1;uschito-scniita, fez com que tivessem de abandonar 
o vinculo do nascimento pelo accordo voluntario de um pacto 
social sobre o mesmo territorio. A necessidade da lucta contra 
os piratas do Mediterraneo, estabeleceu a observancia dc uma 
lei fóra das tradicóes da tribu, sob Minos; a necessidade de 
resistir As incursões das tribus montanhezas ligou as povoa- 
qóes pelo interesse de visinhanca em Amphyctionia, sob pre- 
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texto sentimental de um templo iommum, como o de Del- 
phos, que era o centro de uma federacáo de doze povos. 
Emquanto a amphyctionia teve o caracter religioso, os Do- 
rios dispozcram da hegemonia politica; mas as cidades liga- 
ram-se pelo seu interesse material em Syl7zachia. A Attica, 
fóra das luctas pessoaes das tribus, luctas que produziram 
a climinilqão da realeza patriarchal, chegou muito cedo á 
unidade politica, e d'aqui lhe adveiu a forca com que se im- 

oz na hcgeinonia da Grecia, tornando-se um logar de re- kg io . A corivergencia de todos os foragidos fez com que a 
classe dos Errp~tria'as (os bem nascidos) derivada do typo 
tribu, que comprehcndia os Gelontes, (brilhantes) os Hopli- 
tes, (guerreiros) os Argades, (batalhadores) e os Aegicores 
(cabreiros) fossem sendo supplantados pela classe dos Agri- 
cultores, (C;conzerosi c pelo elemento extranho e adventi- 
cio dos artifices (l)en~izn-posi c clientes {Metoeques). Como 
nenhum accordo se podiii estabelecer senáo pelo interesse do 
maior numero, assim ein vez da ti-adicáo predominou a vontade 
da assembléa em cominum, e consequentemente. esse principio 
fundamental de toda a politica, da relatividade das leis sociaes 
particulares. Solon, buscando iim principio para harmonisar en- 
tre si a subordiniicáo mutua d'estas differentes classes sociaes, 
abandonou o facto do nascimento e buscou o censo da terra; 
Clystenes desenvolveu a capacidade civil alar ando-a ao maior B numero de individuos com a obrigacáo da de eza do terriTorio. 
Coino porém o elemento aristocratico se ligava em associa~ões 
secretas, ou heterias, contra as phr;ltri:~s e como 
as assembléas podiam ser illudidas pelo perstigio de indivi- 
duos poderosos, o ostracismo, que nos parece tão injusto hoje, 
tornou se uina necessidade para sal\.aguardar as deliberacões 
electivns da galopinagem. Nunca a huiiianidade apresentou 
um foco de uin maior progresso do que Athenas, devido á li- 
'berdade individual proveniente das suas institui<Ões. 0 ele- 
mento aristocratico triumphou impondo A Grecia a hegemonia 
de Spartti, e esse povo deciihindo sob a unificscáo militar da 
Macedoilia, acabou por coiivei.tcr->e em iiina provincia romana. 

A soiistitui~5o cla sociedade rornana b:iseada sobre O pleno 
desei-ivolviinciito do direito civil, apresenta a complexidade de 
um vasto problema socioloqico, para a comprehensáo do qual 
existem não só abundantissimos documentos historicos, como 
os bellos trabalhos de erudic2o e de critica moderna de Mom- 
msen, Hecker, Marq~ard t  e Lange. A erudicáo scientifica pouco 
m,ais tem que fazer; a systematisaqáo philosophica é que ainda 
não tirou toda a luz d'essa massa de factos, que se prestam a 
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deducqóes de ordem sociologica, sobretudo em um problema 
tão importante como o da conversão dos costumes tradicionaes 
e de uma equidade empirica, ein uma legislacáo que se aproxi- 
ma das noqóes racionaes até a concepcáo abstracta da ideia de 
justiqa. A formaciío de Roma, o genio romano, a propagacão 
das suas formas administrativas, emfim a civilisacúo dos povos 
do Occidente, derivam-se d'essas primitivas bases de constitui- 
cáo social, que não podem ser bem coinpreliendidas pelos do- 
cumentos historicos desacoinpanhados das condicóes ethnicas 
e mesologicas em que se desenvolvem as garantias da Cidade. 

O desenvolvimento de Roma fez-se A custa de conquistas 
das cidades italicas, que pela sua fórma politica municipal 
tinham uma organisacao democratica como as cidades gregas. 
O s  nomes de oppiiz'llnz, de zlrbs, de cizjitns, de nrx, e mesmo 
a civilisaqáo, revelam quanto esta fórrna social de Cidade se 
desenvolvera entre essas populaqões italicas. A fórma de Ci- 
dade, sendo a base da egualdade de todos os seus membros 
no mesmo territorio e na livre concorrencia aos cargos publi- 
c o ~ ,  fez com que uin novo direito baseado na capacidade in- 
dividual se substituisse ao direito privilegiado da rribu patriar- 
chal primitiva, que se revestia com a veneracão da tradiqáo 
e a sombra dos ritos domesticos. Quando as Cidades italicas 
entram n'este periodo de transformacão democratica, reagindo 
contra o elemento theocratico-aristocratico das tribus primi- 
tivas, é que :i Cidade de Roma se apresentou como um re- 
fugio d'esses elementos clecadentes, apropriando-se dos seus 
deuses, dos seus cultos e consec~uentemente dos seus direitos 
familistas ligados ú suncqáo divina. A gens Claudia emigra 
para Roma, deixando Sabina por causa das instituiqóes de- 
mocraticas inuniiipaes; no Idatium prevalecem as in~titui~qóes 
den~ocraticas e por isso as familias latinas que aonservavam 
o espirito dos privilegios da tribu emigram para Roma, onde 
vigorava o patriciado. Na lucta da plebe com a aristocracia 
de nascimento eiii Ardea, esta classe atraiqba a cidade entre- 
gando-a aos Ronianos. Na Etriiria preponderavam as fórmas 
sociaes da tribu, e por isso clla não soccorre conrra os Roma- 
nos o povo de Veios que havia estabelecido as fórmas da liber- 
dade local; porém quando ella chega á mesma independencia 
inunicipalista revolta-se contra Roma, á excepqão de Arretium 
que era aristocratica.' As luctas entre todos os povos italicos, 
que os historiadores antigos apresentam como passando-se +- 

1 Fustel de Coulançes, Lu Cite antique, p. 449. 
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entre as classes da plebe e da aristocracia, não são outra cousa 
mais do que o typo social da Cidade impondo-se á aggregaqáo 
tradicional da 73-ibzl. A populaqáo dos estados italicos desen- 
.volvera-se largamente por causa do direito de azylo, e por 
.conseguinte sem a tradicáo do nascimento conservada nos 

rivilegios da gem, procurou ligar-se pela garantia local da 
[idade, nas fórrnas democraricas do municipalismo. Roma 
tornada o centro da reaccáo aristocratica, deveu o seu desen- 
volvimento social ao apoio d'essa classe que decahia em todas 
as cidades italicas, e é por isso que ella se alarga como Cidade 
com o elemento frdn e com o privilegio de familia, vindo 
inconscientcrnente a conciliar esses dois factores nacionaes, que 
a Grecia nunca p0de harmonisar entre si. 

O povo i.otiiano, e com este os povos italicos são uin ramo 
da grande raca árica, pertencentes a essa corrente de migra- 
cóes indo-curopèas, gregos, celtas, germanos e slavos; assim 
como as suas linguas se explicam comparativainente co du- 
rindo A concepqiio de uma unidade ethriic:, e iiiiguistica, kna-  
tural que as sua's formas sociaes apresentem profundas :inalo- 
gias, e já este facto se comprovapréviamcii~e pela influencia das 
colonias da grande-Grecia no descnvolvimcilto do genio rorna- 
no, e mais tarde pela influencia directa da civilisa~áo athe- 
niense em Roma, e de Roma sobre os povos barbaros do Oc- 
cidente, que abracararn com uma facilidade n~aravilhosa e 
n'uma extensáo imrnensa a lingua latina e o municipalisino. 

Mas se as condicóes de unidade anthropologica nos explicam 
as analogias que existem entre o Romano e os povos indo-curo- 
peus, as differencas que se observam entre o grego e o romano 
nas religiões e nas fdrmas sociaes só podem ser explicadas por 
condicóes de mesologia. Tanto o grego como o romano são 
naturalistas em religião; estão n7esse estado de concepcão po- 
lytheista, com a differenca que o grego personifica as forças da 
natureza e pelo desenvolvimento do seu genio artistico particu- 
larisii-se 110 anthropomorphismo;' o romano adora essas mes- 
mas forcas na sua fórma allegorica, de entidade abstracta, 
com n uelle facil syi~cretismo do nome11 numen. Estas mes- 
mas dii'erencas religiosas separaram a raga árica em dous gran- 
des ramos, Arias e Irânicos, sendo o naiuralismo allegorico 
o preponderante na civilisacáo avestica, e o nrituralismo ou 
polytheismo iminediato o que predominou na civilisacáo vé- 

1 Póde attribuir-se esta caracteristica á influencia semita, que ser- 
viu de base e primeiro estimulo á civilisaçáo da Grecia. 
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dica. Diante d'este facto, a distinccao entre o genio grego e o 
romano póde ser procurada 110 iuoniento da separa650 do 
mesmo tronco Brico, segundo o est~ido em que se achava, 
de unidade ou de dissidencia religiosa. Porém entre os.gre- 
gos e romanos existe uma dinèreiiqa nas fórinas sociaes, que 
só póde ser explicada pelas diRerencas do meio cosmico: o 
grego encontrou no solo ein que veiu fixar-se raqas com or- 
ganisa~áo social que teve de assimilar a si, e além d'isso 
pela fpcil migracão para o solo hellenico através da Asia 
R'lenor, onde estanciavam ou para onde se tornavam a re- 
fugiar, os povos hellenicos organisavam-se em Cidade com 
iildependencia democratica, e por isso resistiam a todo o es- 
for50 de assimilacão centralisadora de qualquer cantáo, po- 
dendo por necessidade de mutua defeza contra oitti-a qual- 
quer raca, como semitas do Mediterruneo, turiinianos da 
Asia Menor, ou aventureiros egyycios, ligarem-se em syma- 
chia ou federacão de cidades autonoinas, a pretesto de guer- 
ra. A Grecia? portailto, entra na civilisaqáo pelo desenvolvi- 
mento do direito publico, que se revela no seu cosmopolitismo, 
na 1iberd;ide com que a poesia e a litteratura trataram os 
seus mythos, na cultura de uma arte monumental e de uma 
eloquencia para o povo, e por ultimo de um theatro, qile ser- 
viu de orgáo de manifestacão da opinião publica sobre a 
marcha dos negocios politicos e do funccionalismo. 

O s  Romanos, ou os povos latinos, entraram na Europa 
em outras condiqóes; náo acharam no seu ciiininho outros 
povos com quem tivessem de se bater, e por isso nos seus 
urimeiros rudimentos sociaes as suas it.il71is descoiihecem a 
I 

escravidáo como classe: que result:i\ ;i cln gueii-ii já huinnnisada, 
e conservam os seus privilcgios de nasciinciito, coriio ~ I o -  
I-es majoi-llm. 0 s  Romanos f isnnl  se no solo italico vindo 
pelo norte; e se isto comprova a a~isencia de ixcas inimigas, 
enccrra tambcm porque tão tarde vieram ao encontro das colo- 
nias gregas da orla maritima da Italia meridional, e porque 
é que táo tarde conheceram leis escriptas do geiiio grego, como 
a redaccáo do codigo das Doze Tnbuas e d o s  livros sybili- 
nos. ~rovenientes d'esta vrimeira communicacáo. Se os DO- ' 1 
vos latinos náo encontrarjm no solo itaiico racas organisadas 
socialmente, como o provam os trabalhos da crudicáo mo- 
derna, os typos de associacão a que havia112 chegado na 
e oca da sua immigraqão estacionaram n7esse estado de um 
; i > a n i h o  patriarchal, d70nde resultou certas tribus extin- 
guirem-se no seu isolamento familista, como Hernicos, Vols- 
quos, Equos, Umbrios, Sabellicos, outras chegaram a uma 
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pequena liga de Catztonalismo, como os Veios, e outros resis- 
tiram mais tempo pela concentracáo em volta de uma Capital, 
como Alba Longa, com a destruicão da qual comecou o en- 
grandecimento material de Roma, tendo ainda assim perten- 
cido a Alba Longa o primeiro impulso de unificacáo por isso 
que ficou um centro religioso onde se celebravam as-fet-ias 
latinas. A completa integridade familista de cada uma das 
tribus italicas e o seu dcsenvolrimento independente em Ci- 
dades que procuravam colligar-se em centros cantonaes é 
que fez com que ellas resistissem a assimilacão dos Romanos, 
com esse ciuine de quem não quer perder as suas garantias 
consuetudinarias, ou que procurassem em Roma, como centro 
de reaccáo aristocratica, recursos de resistencia da tradicáo 
da tribu contra a transforinacao inuilicipal. D7aclui se deduz 
tambein outro grande facto comprovado pela historia,.que 
Roma gastou cinco seculos a submetter estes povos italicos, 
emquanto que cm dous scculos acabou de conquistar o resto 
do mundo; c finalmente, unificacias estas tribus latinas ou 
locaes, como elementos de clientela e de plebe na sociedade 
romana, todas as luctas internas d'essa vigorosa sociedade 
consistiram na aspiracão legitima dos clientes e lebeus a 
serem povo romano, isto é, a terem os mesmos b! ireitos da 
caput ou capacidade juridica dos patricios. Collocados assim 
os problemas, as deducqões Sc50 immensas; as guerras italicas 
tendendo cada vez mais a tornarem-se u m a s  soclaes, e a 
unificacáo do direito aproximando-se ca cf a vez mais da eclui- 
dade natural, f a ~ e m  com que o direito civil seja uma reali- 
sacáo da justica, e o direito politico a fusáo da tribzt e da 
cidade produzindo a Nacáo. 

Observado o desenvolvimento de Roma como de uma liga 
de ti-ibus latinas, que se federaram tornando esses seus costu- 
mes patriarchaes a sua lei privilegiada, secreta e augural, 
resultando d'esta liga o poder com que assimilaram a si as 
outras tribus isoladas ou as destruiram, importa remontar a 
essa constitui~áo primitiva náo pela simples exposic~o dos 
privilegias do pntriciado, que á primeira vista parece111 táo 
odiosos, mas recompondo as phases porque passa qualquer 
sociedade patriarchal comparando-a com os primordios ro- 
manos. Assim :iquellas instituicóes romanas, que parecem 
táo originaes c exclusivas, como o patriciado, a propriedade 
do ager, o symbolismo juridico, a decomposicáo do poder 1 
executivo em magistrados antagonicos, a immutabilidade e ' 
jurisdiccáo crescente do Senado, tudo isso, sobre que a ino- 
derna erudicáo tem derramado tanta verdade descriptiva, 



CAPITULO 111 1 ~ 7  

mal se comprehende se se náo procurar as relaqões evolu- 
tivas nas origens de uma sociedade patriarchal, que se desen- 
volveu primeiramente sem luctas, e que só chegou lís no~óes  
da liberdade politica pela rcacqáo constante de outras tribus 
unificadas fora dos privilegios d'esse primeiro ilucleo patriar- 
chal, e destruindo o particularismo religioso dos cultos muni- 
cipaes que atrophiaram a plena expansão da fórma politica 
da Cidade, como aconteceu n:i Gi-ecia. 

Roma apparece-nos constitiiida por duas tribus,. que se li- 
gam gara  a mutua defeza por uni consenso tradicional co- 
nheci o pelo nome de f ~ d u s  aquzlrn, isto é, liga de interesses 
bilateraes; essas tribus são os Kant?lc~zses, trib'u propriamente 
latina, de Alba Longa, e os I'iliclues, tribu sabina ou um- 
briana; ambas se estabelecem ein duas niontanlias, que Ities 
servem de defeza, e-d'onde fazem as suas escursóes de de- 
vas ta~áo e pilhagem, os Ramncnses no Monte palatino, e os 
Ticienses no Monte quirinal. E um primeiro esboco de can- 
tonalismo, mas em que se conservam todas as fórmas do pa- 
triarchadn de uma sociedade em estado de farnilisino; i~ vida 
cantonal d7estas duas tribus consistia na guerra como recurso 
economico, e d'essa primeira profi~s~ío veiu o nome de popzt- 
I I IS ,  (poplllatio ficou sempre significando a devastacáo: titulo 
civil de que o Romano foi sempre táo cioso, e por que tis tri- 
bus italicas unificadas tanto combateram nas luctas da plebe 
contra os patricios. A ligii entre Ramnenses e Ticienses tinha 
por base um sentimento de preponc1eranci;i individual, que 
facilmente perturbaria o fLrd~is ~qz1zinz; e de fiicto até Numa, 
isto é, até ii systeniatisacáo cultual em religiáo publica dos ri- 
tos domesticos, prevaleceu com maior prepondcrancia ii'esta 
primeira liga o elcmento sabino dos Ticienses. O noii~c de 
Roma persistindo n'esta ui~ificacáo cantonal e successiva- 
mente federalista, re~ela-nos que se deslocou o eq~iilibrio do 
fa~dzfs z q l l l [ ~ l z  p;1r;1 o Indo dos Ramnenses. Como se fez este 
desequilibrio ? Por meio da concentracáo religiosa; Alba I .onga, 
d'onde haviam saliido os Ramnenses tornou se a cidade sa- 
grada, a cidade ritualistica das ferias latinas, e este mesmo 
facto se ciii n70utras civilisacóes primitivas, como a Ci- 
dade de EI-ec ou dos mortos piirn os povos assyrio-babylo- 
nicos, Jcrustilem para os Judeus, e mesmo entre o federa- 
lismo hellcnico as cidades sagradas que se tornam centro 
de unificacáo politica chamam-se panionias. A destruiqáo de 
Alba Longa, como cidade material, faz com que os seus der- 
radeiros elementos, os Ltlcerenses, egualmente latinos como 
os Ramnenses venham estabelecer-se no Monte Coelio, como 
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arx  ou defeza do aggregado familista; assim ficou Alba Longa 
simplesmente como 10 a r  santo, e o elemento latino prepon- 
derante a comecar em "r ullio Hostilio. O esclusivismo deses- 
perado dos patricios, que occultavain os seus ritos domes- 
t i co~ ,  e que nunca concederam o jus sac?-(x-um aos plebeus e 
clientes, tendo chegado a conceder uin direito egualmente 
privilegiado o jzw contll>ii a essas classes novas, prova-nos o 
poder que o principio religioso teve na primeira unificacáo 

ia nas outras do elemento latino em Roma ao passo que dec  h' 
Cidades italicas; os .patricios nunca se esqueceram d'essa 
origem da sua auctoridade. Na sociedade romana existe uma 
+oca de yati-i~iado puro; em seguida abre-se urna época em 
que entra em conflicto um elemento novo, os clientes e a 
plebe, e que se comeca a caracterisar pelas reformas de Ser- 
vio Tullio. A lucta de dous secrilos entre estas classes geno- 

- craticas ou preponderantes pelo nascimento (gensi e as timocra- 
tjcas, 0 processo por onde um certo numero de direitos se vão 
conformando com a equidade. Luctam entre si as tribus de raqa 
(Patricios) contra as  tribus, locaes incorporadas por diversos 
meios na grande Cidade. E entre ellas que se d i  esse con- 
flicto de um dualismo perpetuo nas creacóes do genio roma- 
no;  dualismo entre os cidadáos optimo ,jure e cidndáos nzi- 
~zuto jure, entre o poptrlus e a plebs, entre o parentesco por 
ag~zntio e por cognatio, no casamento por j ? l s t~ 'nup l i e  e por 
co~tcllbinatus, mas fórmas da propriedade iionziltium e x  jure 
qzri~-ilzfm e domiítillm i r z  bonis, nas fórmulas do direito jus ci- 
1 ~ i I c 1  c zquitns ainda mais ex licito no seu dualismo entre o 
rii-ictilm j z i s  e a bo~iafides. &\mo a forma dual persiste nos 
nomes dbs deuses nacionaes na sua va a allegorisacáo ou no 
seu eponysn-io, como e111 ii~11zw e Te f lzrmo, Anima e Arzi- 
rntrs, Komzrbrs e I<emo. Mas para bem conhecer a natureza 
d'esta lucta, importa obserx-ar esse elemento patricio na sua 
é oca dc pureza genocratica, antes das reformas de Servio 
f i l l i o ;  11'csta +oca nenhuns documentos derramam mais luz 
do q u e a  comparacáo com as phases de outras sociedades 
tambem em estado patriarzhal. Na China, por exemplo, na 
miqa+io que se estabelece junto do Hoang-ho, a unificacão 
iiacional comeqa pelo estado de Familismo, e na marcha his- 
torica as Cem familias primitivas, apezar do seu estado de 
desenvolvimento extraordinario, conservaram sempre os cem 
nomes que as designam, e que hoje sáo os titulos da sua 
aristocracia. A unificacão romana na Civitas dos elementos 
Ramnense, Ticiense e Lucerense, fez-se n'esse mesmo es- , 

tado de Familismo, que os Romanos tambem conservaram 



como titulos, como se vê pela Gens ./dia, Gens kabia, Gens 
Per-sia, Gcns Domieia. 0 estado social do Familismo tein 
uma fbrm~i particular; o typo do aggregado de Familia não 
se perde n o  aççregado geral do Clan, do Bando, do Sept, ou 
do Rancho. A fainilia pUde clesenvolver-se em unia grande 
proporsáo numerica, como vemos entre os Esthoiiianos, mas 
d'esse desc~~volvimeritc~) rccultam duas consequencias: de um 
lado as migrii<óes de pequenas Coloriias, que pelo ver sacrzm2 
se destacam para se estabelecerei12 em outro local, conser- 
vam o typo da n-ictropole, ioi-i-io cicf:lcies filiaes, e isto vê-se 
actualmente na Russin onclc essas cidades i-r~ães são chamadas 
Prigorod; de outro Indo o desei-i~c)lvirriciito da auctorid:ide 
do pae em uiii patriai-chado, isto é, eni um Cabeca ou Chefe 
de familia. Isto nos esplicarA como é que todos os direitos 
do cidadáo romano se achavam csprcssos pela palavra capzrt, 
cuja perda, capz~i Ji~ninutio t ? ~ i i ~ i i ~ z ~ ?  e inaxima, comprehendia 
todos os gr-Aos da penalidade ronian~i.' O s  paes, os que ti- 
nham a capzrl, os patricios constituirani essas familias ro- 
manas bem iiidividualisadas, ,pelas suas prerogativas, como 
os Fecinlc~s, os At-~~-dt~.r, os Salii, os Lzlpo-cales, os Pont$- 
cales, e outi-as que nos costumes romanos eram ainda con- 
servadas co111o privilegios dos patricios ou da classe genocra- 
tica. 

A capz~t coinprehendia o estado de liberdade, o estado 
de familia; pelo estado de liberdade só ao patricio pertencia 
o exercer a sua vontade sobre a sua gente; ellc é o unico 
szri jzo-is, e a si.i;i 13:ilnvi-;I é uma lei, como se chegou a for- 
mular no velho aphorisiiio 1111 li?zgu~z nzlnczlpnssit ita jus esto, 
como a lingua o tiver dito assim seja o direito. A unica au- 
ctoridade k<ossivcl n7estas condicóes é só a do pae, porque C 
temperada ]?elo instincto natural do amor, mas ainda assim 
a lei civil moderna define estas relaiócs. Diante de uma tal 
origem do poder, como a patcri-iiciadc, coniprehcnde-se que 
a sociedade romana no periodo do patriciado 13~11-o 1150 tivesse 
lei escripta, e se regulasse pela pratica constarite cio habito 
domestico c da tradiqáo consuetudinaria, sendo n'csta época 
os Mores hlajorum a norma por onde a vontade do patricio 

1 É assim que a politica de Roma apresenta um duplo aspecto: pelas 
colonias ropnga as instituiçóes municipacs, baseadas na independencia 
da ~idad!, c pela incorporaçáo dos vencidos alarga os privilegios pes- 
soaes do patriciado. D'csta contradicáo resulta que as duas fbrmas so- 
ciaes da Tribu e da  Cidade tiveram de fundir-se prbduzindo o pheno- 
meno de aggregação chamado Nacionalidade. ' 
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regulava os seus arbitrios. Esta vontade pessoal do quirite 
ficou sempre recoiihecida na lei, porque erii uma época de 
critica philosophica ainda se definia a liberdade ((a faculdade 
natural de cada um fazer o que quizer náo sendo prohibido 
pela forca ou pela lei.» Pelo desenvolvimento d'esta con- 
cepcáo da persoii:ilid;ide tornando-se uniti consciencia da di- 
gnidade humana é que o direito territorial, limitado ás ga- 
rantias da ai-x ou do Capitolio, (ainda a caput, se alargou com 
a propagacão da civilisa<ão romana a todo o in~indo 

Depois do estado de liberdade competia ao quirite, ou pro- 
priamente o patricio, o estado de fanzilia; era n'esta iilstitui- 
550 que se realisavniii todas as fórmas da auctoridade pa- 
triarclial; por isso que a vontade do chcfe da familia e a lei 
domestica, compctiii-lhc a poic.sias sobre o filho, sobre a inu- 
Iher e sobre os que se lhe aggrcgavam i familia como clientes 
e s e p o s  ou escravos; sobre o fi l l io tinha o direito de vida e 
morte, direito conservado até ao fim da vida e muitas vezes 
exercido nos primeiros seculos de Roma; a mulher entrava no 
casamento ficando reduzida a unia menoridade perpetua, itz 
martu marili. 

O typo do pato-;familias ticou perpetuamente o typo 
da auctoridade publica; seiiáo vejaniol-o. Como ~icoi.itcce 
em toda a sociedade em estado familista, que se eleva ao 
cantonalismo, persistcm os patriarchas, mas elegem entre 
si um chefe superior, a,quein delegam uma parte dos seus po- 
deres; dd-se este facto na Esclavonia, onde o chefe eleito se ; 
chama í;osporod; na socieciade romana deu-se o mesmo phe- 
nomeno, isto é, os patricios delegaram uma parte dos seus 
poderes em um chefe de cleicáo vitalicia, a que cha~i-inram o 
Kci, que tinlia o privilegio de nomear o successor sendo va- 

' 

lidado por um ajuntiiniciito dos chefes de familia, que con- 
stituiram um corpo delibertirivo que ficou sendo o Sotado. 
D:aqui se v$, que a creacáo da realeza em Honia foi uma 
conscquencia do desenvolvimento pleno do patricitido nos pa- 
tres-fainilias, e que á medida que essa auctoridade da nova 
Magistratura se foi alterando rias fórmas consular, pretoriana, 
edilicia, tribunicia, decemviral, ou imperial, o Senado, como 
nucleo primitivo da auctorid:ide patriarchal, ha de manter-se 
arrogando-se poderes que vac perdendo segundo a natureza 
dos conflictos que provocam essas transformaqóes. No estado 
patriarchal das raqas germanicas a realeza é tambem electiva 
e é produzida pelo desenvolvimento da banda guerreira; e as- 
sim como a realeza germanica se torna hereditaria, fortale- 
cendo-se com o seu exercito e com os beneficios e terras 



concedidas á banda agricola, assim taniben; em Roma a rea- 
leza tentou tornar-se hereditaria em 'I';irqliinio Soberbo, que 
já se liavia apoiado nas povoa~Ges italicas dando-lhes garan- 
tias civicas. Tarquinio 1150 pôde tirar as conseql-iencias d'esta 
elaboraqáo politica, por causa da revolucáo do patriciado que 
dividiu o poder real entre dois consiiles electivos. reis em 
tudo escepto nas insignias exteriores. As comparacGes com 
o estado patriarchal germanico náo sáo fortuitas; repetem-se 
as analogias sobretudo na proyriedade e na clientell'7. A pro- 
priedade germanica é o garr, terra commum distribuida an- 
nurilmente entre a gente da banda agricola, da mesma fórma 
que o aga- publicus dos romanos, tanibem conservado com 
esse caracter durante muito tempo, como observa Mommsen; 
e por ventiira as theorias agrarias dos Graccos 1150 s5o mais 
do que LIII?;~ recorrencia a esse costume social decahido jli ao 
estado de tradicáo. A clientella romana, que é um elemento 
que precedeu em Roma a creacáo da plebe, parece-nos ser 
antes de tudo povoacóes que ainda estavam e111 um estado 
de relaqáo + parentesco matern;il. eritrando nas familias pa- 
tricias' pela ag5acáo; as suas origeiis historicas sáo incertas, 
mas os modernos romanistas allemáes consideram a clien- 
tella cprno constituida por migracões greco-italicas, por es- 
cravos manuinittidos e por pwepritzi a quem davam o .JUJ 
applicitioízis; ein todas estes casos coinplexos d6-se sem an- 
timoni& o facto de pertencerem a um estado em que a pater- 
nidade. náo era a base da organisaqáo da fainilia. A decaden- 
cia do6 homens livres cntre as raqas germai-iicas, quando os 
chefes, militares ou aristocraticos preponderaram na organisa- 
qáo sotial do Feudalismo, f que nos explica n classe da Clien- 
tclla em Roma, a qual destruindo as Cidades italicas ex- 
tinguiu a liberdade das populacóes que substituiram os che- 
fes patriarchaes pelo governo democratico dos inuniiipios. A 
estas tribus, que os reis admittiram e que náo eraim c!c raqa, 
chamaram-lhes tribus locaes, e só existiam Li sombra dos di- 
reitos privativos dos patricios. As relacóes entre o patrnno e 
o cliente (o que ouve, para obedeceri sáo analogas ás depen- 
dencias do homem da terra com o barão da Eldade media; 
o cliente em Roma é obrigado á snlntatio ao seu patrono, e 
que outra cousa é a home?tngem no Feudalismo? O cliente 
acompanha o patrono A guerra, como o homem na hoste do 
senhor feud:il; o cliente presta-lhe dinheiro para dotes das fi- 
lhas do patrono, para resgate, para as despezas de justiqa, 
como o homem adscripto presta essas mil í-edevances feudaes, 
que os medievistas têm descripto. O patrono defendia o cliente 
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da mesma fórma que o barão ou o senhor por obrigaqáo ca- 
valheiresca. O cliente entrava na familia sob o patrio poder, 
mas náo podia obter o jlis saa-ol-zlm, o direito de culto do- 
mestico, e o jus  ho~zomnl; e esta classe dos civcs milluto tll-e, 
nas luctas d t ~  plebe com os patricios náo poucas vwes i ucra 
n'essa conquista de clircitos, c01110 ab;incioiia por vezes a 
causa dos patronos. 1)ciitro cla organisacáo politica da cida- 
de, a J:;~~nilia não perdeu o seti typo patrinrchal; algumas 
conservaram privilegios legaes, outras usos caracteristicos, 
mas se essa. sociedade poderosa se dcscnx-olveu pelo seu exa- 
gerado fiimilisnio taiiibem por elle veiu a extinguir-se, por 
essa lei biologica que tende :i eliminaqão lenta ni:is constante 
de todas as ai-istocraci~is. As adopqócs, a agnacáo, ;is leis contra 
o celibato, o repudio da ii~~ilhci- esteril, eram reciirsos Icgaes 
contra o pl-ieiiomeno biologico da extinccáo das friniilias pa- 
tricias, extinc<,;ío quc se tornou irremcdiavel quando pouco 
tempo antes do Imperio se acharam reduzidas ao iiuiiicro de 
quatorze gentes, ou trinta fainilias patricias. Assim acabou a 
civilisaqáo grega dos estados aristocraticos; e hoje que resta 
da aristocracia da Edade media da Europa? Nada; as aris- 
tocracias actuacs sáo p~Ii . l ' i~l l l / .c  cio scculo xvi $ara cá. 

Resta-nos fallar no cst~ido dc cidade; era esse o titulo de 
ostentaqáo do homem li\-rc, o cives. A Cidade era fundada 
n'um logar elevado, cercada de muros, zn-bs, e defendida de 
qualquer assalto, a?-;v.' Dentro da cidide, é que as familias 
confederadas tinham tocios os direitos; fóra das muralhas, 
no pomet-iz~m, o cidadiio era um peregrino. O stl-iclum jzu 
do patriciado romaiio ia r50 longe no seu espirito sacra- 
mental, que não adriiittia que o cidadáo que morria fóra de 
Roma podessc testar, mesmo que elle morresse batalhando 
pela patria; para que esta letra severa fosse modificada foi 
preciso recorrer 5s ficcócs do direito postlimi?zio, isto é do 
direito fóra dos muros, suppondo quc o cidadáo saira por 
uma porta falsa, ou morrera já tocando os muros da cidade. 
Parece um absurdo esta conccpqáo da Cidade assim con- 
creta e exclusiva, mas tem a sua razáo primitiva; as familias 

ue trocas-nni entre si os seus privilegios fecharam-se dentro 
%e um recinto onde se vivia segundo os costumes proprios 
Morcs nt+jo~.znn, e d'onde se defendiam contra qualquer ata- 
que attentatorio da sua liga. A área da cidade era a $rea 
dos direitos cffectivos de cada um; fóra dos muros não ha 

1 É a Laryssa dos Gregos. 
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accordos de vontade, náo ha tratados, e o mundo está n'um 
estado de barbarie contra a qual só a forca póde subsistir. 
Por isso a Cidade só garante os direitos dentro dos seus 
muros. hIas no estado patriarchal germanico, cada tribu tem 
o seu territorio, a Fara, dentro da qual o farone (barão) 
acha as  garantias de inviolabilidade; se o homem faz um 
crime longe da Para não póde ser punido, porque n' ao atten- 
tou contra as garantias estatuidas. Este ciume do direito de 
cidade reapparece tambem na Edade media nos burgos, ou 
centras industriaes. Já se vê, que o estado de Cidade em 
Roma, esse titulo de Civcls, que equivale a quiritc e a pytricio 
é mais do que uina concepqão patriarchal, .que o conheci- 
mento das origens da sociedade moderna explica comparativa- 
inente. No direito da Edadc media, entre as diversas nacio- 
iialidades foriiiadas pelas invasões germanicas coexistem duas 
fórinas de garantias. o cstattrto icrritorial e o estatuto pes- 
soal; as povoaqócs submettidas escolhiam o direito por onde 
se haviam de rcgcr. c o direito franko, ou o lombardo ou o 
visigotico eram o ebtntuto pessoal do invasor ao passo que o 
direito romano sc tornAra o estatuto ter-ritorial. Antes das 
luctas da plebe pela acquisiqáo de garantias politicas, o direito 
ein Roma era absolutamente pessoal; as conquistas no solo 
italico, a unificaqáo de novas cidades, as colonias maritimas 
no litoral, eram circurnstancias que tendiam a dar ao direito 
uina base territoral. As ficqões pretorianas revelam essa neces- 
sidade, que as Itict~ih de um eleineiito social novo, a plebe, 
tendiam a tornar definitiva a transforinaqão. 

Nas tt-ibus que formavam a primitiva populacão de Roma, 
jli se destacavam as familias cada urna arrogando-se inde- 
pendencia pelo facto de uma origem estrangeira mais ou me- 
nos justificada pela tradiqáo; a familia Nautia dava-se como 
troyana, a Aurelia como sabina, a Caecilia como oriunda de 
Preneste, e a Octavia como de Velitres. Para que estes anta- 
gonismos primitivos se extinguissem perante a unificaqáo po- 
litica, foi preciso que a ideia e a fórma social de Cidade se 
desenvolvesse simultaneamente com a tradiqão da Tribu. 
Emquanto Roma se de~cnvolve como centro de unificação 
dos povos italicos, é o typo de Cidade que prepondera na 
organisacão social, estabelecendo-se a liberdade por meio das 
instituiqóes locaes chamadas o municipalismo. O justo ac- 
cordo entre estas duas bases organicas da sociedade, que a 
Grecia desconheceu nunca se tendo elevado acima da orga- 
nisacão da Cidade, 6 que fez com que Roma chegasse á fór- 
me mais completa do Estado ou propriamente Naqáo. A His- 
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toria tla sociedade romana funda-se na oscilaqáo d'estes dois 
elementos: por meio das instituiqóes municipaes, Roma tor- 
na-se :t Cidade-n-iáe, o centro da confederaqáo de todas as 
cidades italicas, porem uma vez forte pela incorporacão d'es- 
ses elementos, a tradiqáo da tribtl reapparece nas fórmas do 
Imperio e Rotna torna-se dominadora pela destruicáo do mu- 
nicipalismo. As familias tinham graduali~icnte desapparecido 
n'est:i lucta de seculos, mas a tribu alargava-se comprehen- 
dendo todo o povo romano, lurfj-amentc rei, comparado aos 
outi-os povos conquistados. Assimilando a si as populaqões 
italicas pela agglomernqáo familista, Roma tornava-se esponta- 
neamente o centro da Confederacáo de muitas Cidades que 
viam n'clla a garantia das suas instituiqões locaes; com estes 
elenientos latinos, sabinos, etruscos e gregos, de antigas tri- 
bus, Roinii apropriava-se de todas as formas dos cultos par- 
ticulares, e o Cidadáo de Roma adquiria o singular privile- 
gio dc assistir ás ferias latinas, iis festas sabinas, tis cerimo- 
nias ctrciscas e aos jogos olympicos.' 0 , j u s  sacrorum foi a base 
da ditlèrenciaqáo do romano, cl~ic nunca concedeu este di- 
reito a nenhum povo ou classe por elle incorporada na uni- 
ficaqáo romana; n'elle se apoiou a tribu de raca contra as 
tribus locaes que comecaram a ser recoiihe~idas no mznuto 
jure. 

A these de Mommsen, a liberdade em Roma foi utiia es -  
pressáo do direito civico,-é a simples exposicáo de uni I;\ 
cto, que pela sua extensão e abundancia cle documentos hih- 
toricos póde ser seguido como um phenomeno sociologico 'te 
natureza empirica que se transforma em coilviccáo rãcioniii. 
Em primeiro logar, o que é a liberdade? Sem recorrer a es- 
plicacóes subjectivas nem a entidades metaphysicas, a liber- 
dade e o exercicio do direito. É por isso, que em Roma d 
medida que o direito foi sendo realisado, priii-ieiro como o 
privilegio de uma classe, depois como uma condicáo da con- 
stituiqáo social, pelo reconhecimento da independencia local, 
depois como uma necessidade da natureza humana, assim 
tambem a nocáo de liberdade se tornou m'ais extensiva, LI 

ponto de se tornar o espirito do proprio direito. Por isso os 
antigos jurisconsultos definiam a liberdade a faculdade natu- 
ral que cada um tem de praticar o que quizer, que não seja 
prohibido pela forca ou pela lei. (Et libertas quidem.. . est 
naturalis facultas ejus, quod cuigue facere libet, nisi quod v i  

1 Fustcl de Coulanges, Lu Cite antipue. p. 4 4 0  



aut le e pl-ohibcit~r. Inst., i ,  3, $ I ). H a  ri'esta noqão de li- 
berda % e a origem psychologica derivando-a da vontade, a 
independeiicia de vontades liinitando-se mutuamente pela for- 
ca, e a coexistencia de todas as vontades estabelecida pela ac- 
qáo restrictiva da lei, ou de uma vontade superior, geral e ab- 
stracta, que elimina essa forca do arbitrio individual. Por  
tanto a liberdade é uma creacáo historica. c c01110 tal teii-i 
phases evolutivns que se tornam factores i;ldependentes dos 
differentes grlíos de progresso social; scguicdo a ordem do des- 
envolvimento einpirico, a liberdade é pririieirarrientc- c . i ~ t i I ,  Je- 
pois, e corno consequencia de um maior dcsenvol\iiiiento d'is 
relacões dos cidadáos entre si, e successivamente uolitica. e 
por 'ultimo, como resultante de uma maior con<ciciici:! 'da 
dignidade humana, a liberdade e yhilosophica. Coi-no baseada 
sobre uma organisacáo familista, a sociccladc i-onian:~, que 
que conservou sempre esse caractei no seu patricirido, come- 
$ou por desenvolver o seu direito com uma exclusiva fór- 
ma civil; a propriedade, os còntractos, a constituiqSo da fa- 
milia, o culto publico, os encargos geraes, eram de tal fórma 
inherentes a personalidade do romano, que isto inesino era 
a garantia d'esses direitos. A pessoa só tinha direitos como 
cidadão,. por isso que o cidadáo só podia ser investido d'es- 
ses direitos como pessoa privile iada, do primitivo patriciado; f assim o direito civil foi o j u spu  lictlm. Desde o rnoiilerito que 
esse privilegio tradicional do familismo romano foi sendo con- 
quistado por novas classes, como a plebe e os clientes, as  
garantias do direito já não derivavam das pessoas, e por isso 
o direito civil desmembrou-se no direito politico, imperfeita- 
mente conhecido no mundo antigo, onde o jus s z~ f rag i i  náo 
contém os nossos modernos direitos de represenracão, de re- 
união, e de associacáo. O facto material e historico da extinc- 
$50 biologica das a tigas familias r-oiiianas coopecou bastante 
para a convers.50 !os pririlegios civis em direitos politicos. 
A liberdade philosophica, comecada com as ficçóes pretoria- 
nas epela  critica lucida dos jurisconsultos introduzida na le- 
gislaçao, foi o ultimo progresso da liberdade em Roma; por 
essas especula~óes philosophicas, que i10 direito romano rea- 
lisaram a bella noqáo positiva da Equidade, é que o direito 
romano ficou vigente durante o periodo das invasões germa- 
nicas e das incertezas da Edade media da Europa, sendo o 
nucleo da ordem por onde se comeqou a organisacáo das no- 
vas nacionalidades. As doutrinas dos Stoicos em Roma pro- 
clamaram o principio do individualismo, sacrificado sem- 
pre a auctoridade do Estado. Derrogando o nexo religioso 
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na organisaçáo social, o stoicismo subordina o individuo ao 
dever moral, esse fundamento unico de todos os direitos em 
qualquer sociedade de homens livres. Seneca, Plutarcho e 
Marco Aurelio reconhecerani acinia da tribu a humanidade, 
e acima da Cidade, o mundo. A critica pliilosophica exercia- 
se como um novo instruinento para acquisiqáo da liberdade. 

Conservada táo admiravelmente a tradiqáo do direito e da 
liberdade civil de Roma, os povos modernos náo tinham mais 
que fazer do que crear-lhe novas garantias. Foi o que conse- 
guiratn, com esse instincto de ordem com que os juriscon- 
sultos saidos do povo fizeram renascer o direito romano nas 
Universidades, para de ois sobre a base de direitos bem de- 
finidos as tornarem e 8 ectivas pela forca dos Estados geraes 
e dos Parlamentos. A creacáo do Ministerio publico foi o 
meio de transicão por onde o direito civil se coineqou a ga- 
rantir pelo direito politico. A s  I~ictas conimunoes e a inde- 
pendeilcia das cidades municipacs, foram os eloquentes' factos 
da nova consciencia da liberdade politica. ,L\ liberdade philo- 
sophica corneGou coni a actividade do pensamento na grande 
época da Reforin:~, e especialmente coin n elaborac5o scien- 
tifica inaugurada por Galileo; Machia\-elli, Bodin, E'ergusson, 
Montesquieu e os Ency~lopedista~ desen~.olvem a critica dos 
phenoilienos socii~es, preparando assim as bases racionaes 
d'esse facto empirico da liberdade hunlaria. Como na natu- 
reza physica nenhuma forca se perde. assim no mundo social 
a persistenciu das mesmas energias re\,cla-se pelas transfor- 
inações evolutivas ou progresso; Roinu, sob aaua  orientaqáo 
tradicional familista, elevou-se a realisiicáo da liberdade, come- 
caiido pelo facto civil, iniiando :i g:ir;intiu politica, e esboqando 
o seu fundaineiito philosophico. Hoje. qiie os 1 ~ ~ 0 s  modernos 
v50 coiihccendo a mutua solidariedade humana, e que os phe- 
nomenos sociaes se tornan? objecto de Lima sciencia positiva, 
a Sociologia, 3 ordem ernpirica realisada pela civilisaqão ro- 
inana só póde tornar-se perpetu~i e progressiva estabelecendo 
a sua realisaqão conscientciiicnte racional: lirimeiramente deve 
desenvolver-se a liberdade philosoplrica, por ue é pela critica 'l, philosophica que se conhecerá egualdade umana, se fun- 
dará a liberdade de consciencia, e se destruirão os privilegias 
tradicionaes ue desnaturani o destino das sociedades; de- 
pois a libn-da 9 epolitica tariiai.-se-ha um meio pratico de garan- 
tir ou defender o livre exercicio do direito civil, onde se en- 
cerram todas as condições do homem como individuo e como 
sêr sociavel. Se a Cidade foi para os Roniaiios o typo orga- 
nico do Estado, e a sua grandeza proveiu da conciliaqáo com 
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o elemento tradicional da Tribu, para os povos modernos que 
herdaram e continuaram essa civilisacáo compete desenvol- 
ver o direito politico pelo advento da Democracia, e a reali- 
saçáo da liberdade philosophica pela federaqáo dos povos. 

As raqas germanicas, pela sua situaqáo geographica confi- 
nadas pelo Rheno e pelo Danubio, pelo oceano e pelas altas 
montanhas do lado dos Dacos e dos Sarmatas, estavam desti- 
nadas a clevaren1-se a uma altura de civilisaqáo capaz de suc- 
ceder na historia ~í civilisacáo greco-romana. Como observou 
Lubbock, nada estimula mais a actividade de uma raqa do 
que as montanhas e as florestas; e as tribus germanicas ahi 
adquiriram esse vigor marcial com que se atiraram ás fron- 
teiras do Imperio romano, e essa brandura de caracter com 
que algumas outras se offereceram no meio dos seus mutuos 
assaltos ao colonato. 

Nas raqas germanicas encontra-se as tribus que habitam 
os valles, e que se entregam ao trabalho pastoral; taes sáo 
os Ingevoizcs (em anglo-saxáo inge, rado; cinge, em irlandez; 
e eng, em sueco; wohneir habitar.) 8ut ras  entregam-se acti- 
vidade das armas, constituindo lima aristocracia militar, ou a 
banda guerreira, que entre algumas raqas, como entre o 
Franko, se converteu no Feudalismo; a este ramo podemos 
dar o nome dos I-lerminones, de Tacito, por ventura os AI-i- 
inanni, como se designavam os homens-livres. Outros povos, 
os Istevo~~ones, OU habitadores da parte oriental da Germania, 
(Ost, ist, oriente) comprehendiam os ramos mais atrazados 
na migracão indo-europêa, ou os vagabundos por isso que 
já náo achavam um solo para a livre occupaqáo; taes são os 
Vandalos e Suevos, cujo nome significa errantes. No poly- 
theismo d'estes povos encontram-se duas fórn~as correspon- 
dentes ao caracter pastoral e ao genio militar; o culto de Her- 
tlza, ou da Serra, caracteristico dos habitos pastoraes, e o culto 
de Oditt e a crenca no paraiso para os que morrem nas ba- 
talhas, o Walhala, foram desenvolvidos pelos habitos de uma 
banda guerreira. Nas fórmas intimas do parentesco, prevalece 
a linha feminina, como em todas as sociedades guerreiras em 
que existe a polyandria; o casamento por compra, o mun- 
dium, corresponde a uma sociedade sedentaria que procura 
as mulheres em outras tribus, e por um contracto pacifico. 

Na poesia dá-se a mesma distinccáo organica; os cantos 
epicos, ou o Bardit, compunham-se sobre os feitos militares 
e essas cantilenas vieram a constituir o cyclo dos Niebelun- 
gens; os cantos lyricos ou Iieds, abandonados As camadas 
populares foram mais tarde desenvolvidos pelos Minnesingers, 



e d'essas melodias saiu a moderna musica allemá; o ranq das 
vaccas, da Suissa, é ainda um vestigio tradicional d'essa so- 
ciedade pastoricia. 

Ao constituir o quadro da vida primitiva das raqas germa- 
nicas, nada se póde explicar sem distinguir estas duas diffe- 
renciacões fundamentnes, que persistem mesmo nos pontos 
em que se organisnm as novas nacionalidades; a lucta da 
banda guerreira ~Gasindiil que se eleva até á hierarchia feu- 
dal, contra .i classe 'igricola, que decae da dignidade de ho- 
mens livres até d servidáo da gleba, provém d'este antago- 
nismo primitivo. 

O principio da hereditariedade prevalecia em algumas tri- 
bus, para a dignidade nobiliarchica; os laqos de parentesco 
davam a esta sociedade a forma de um estreito familismo, e 
por tanto um isolamento de cl'isse. Diz Tacito: aEntre estes 
povos, o nascimento faz os reis. . . » ($ vn.) A sorte das armas, 
que veiu a desenvolver-se no Combate judiciario, era um ca- 
racteristico das povoaqóe,~ guerreiras : «Em uma guerra im- 
portante, os Germanos têm tambem uma outra maneira de 
advinhar qual será o successo. A todo o custo fazem um pri- 
sioneiro, que forqam a bater se com um dos seus bravos guer- 
reiros. O s  dois campeões est'ão cada uni armado á maneira do 
seu paiz, e a fortuna do vencedor parece prognosticar a da 
sua 11,iqdo. » i s. i Tacito é ainda mais explicito: 

« A  extreiiia inocid'ide náo exclue da cathegoria de prin- 
cipe ou dc chefe :iquelles que um nascimento muito illustre ou 
os sei-, isos assignalados de seus paes chamam a esta digni- 
dade. i r  iricdida que avancam em edade e que se fazem esti- 
mar, uma multidáo de jovens guerreiros I cin ligar-se á sua 
pesso'i, e augmcntdr a sua corte. Não se enverpnham do ti- 
tulo de sequues, e aquelles que o usam não sao eguaes. A 
cstima do chcfe regula entre ellcs ris cathe<.orias.-Estar sem- 
pre cercado de uma multidio de mocidaze escolhida, é o que 
lhes dá o poder e a cot~sideracáo, e o que faz a sua segu- 
ranqa durante a guerra e \ua gloria durante a paz.)) ( 5  XIII . )  

Este séquito tem o nome cle Antrustioues, e o laqo que os li- 
a era a I~ornenage~~t,  e da parte do senhor o beneficio ou 

eudo. Por  aqui se vê como a banda guerreira veiu a desen- Y 
volver-se no Feudalismo. A origem da banda guerreira acha-se 
melhor caracterisada n'estas palavras cle Tacito: «Emfim, 
para retêr ao seu scrviqo aquelles que se lhe entregaram, 
cada princifie 1150 tem outro recurso sen5o a guerra.- A sua 
meza, grosseiramente servida, mas abundante, serve-lhes de 
soldo.)) i S xrv.] A insignia do pendáo e cnldeira na sociedade 



neo-gothica da peninsula corresponde a esta caracteristica es- 
bocada por Tacito. A invasáo das tribus germanicas sobre o 
Occidente, foi uina calamidade humana por que fizeram recuar 
a civilisaqáo a barbarie. Apropriando-se de uma cultura 
que Ihes era extranha, só acceitaram o lado vicioso do Imperio 
romano, a ambiqão da zrnidade politica, em antinomia con- 
stante com o desenvolvimento das nacionalidades modernas. 
Pelo barbarismo da guerra dc rapina, que arvorou os chefes 
militares em soberanos, as tribus locaes germanicas decahiram 
na dependencia da servidáo da gleba, e só quando ellas sen- 
tiram a pressáo fiscal do Feudalismo é que se aprovcitarnm 
dos vestigios da drganisaqáo municipal para reagirem por 
meio das Cominunas. 

A primitiva sociedade germanica era dividida em cantóes, o 
Gazr, no qual havia a communidade das terras. E assim como 
da banda guerreira se deduz a constituiqáo do Feudalismo na 
Europa moderna, assim dos cantões agricolas reapparece no 
seculo XI a primitiva organisaqáo das Communas. Antes de 
estabelecerem pela fórma escripta os seus costuines ou direito 
tradicional e symbolico, nas Cartas ou Foraes, as communas 
conservaram-se em uina fórma rudimentar do Carr nas po- 
voacóes ruraes chamadas os Yagi ,  os Comilati, os I,'ici, e as 
Aldeias. Na dependencia da banda guerreira que se íortale- 
cia com a hierarchia feudal, os homens-livres decahiiain da 
sua dignidade civil acceitando a condicáo de leudes para se- 
rem defendidos na posse das propriedades que cultii-avam. 
Na servidáo ecclesiastica acha-se o typo d'esta fórma de de- 
pendencia voluntaria. No i-i~eio da arbitrariedade senhorial as 
povoacóes ruraes ligaram-sc formando associacões de mutua 
deíeza, que se chamavam Ar-ifizannia, ou Germania, as an- 
tigas Herinn~zd~ldc~s, que reappareceram na Allemanho e Hes- 
pantia no seculo siir. Toda a liberdade moderna se deriva 
d7este desenvolvin;ento lento das instituiqóes locaes contra os 
privilegias de nascimento sustentados primeiramente pelos 
chefes militares, no Feudalismo, k pelas Dynastias dos reis. Para 
que a Europa progredisse foi preciso que as tribus gerinani- 
cas se elevassem até d cultura romana, e que a accáo do 
clima occidental viesse destruir a sua preponderancia nume- 
rica. O s  sonhos de um providencialismo germanico na his- 
toria são unicamente filhos de um prurido de subjectividade 
sem a conveniente subordinacáo á continuidade do passado. 
A invasáo germanica impoz ií marcha da Europa o principio 
pessoal da* auctoridade real contra a liberdade local das anti- 
gas instituicões populares; dispenderam-se para mais de mil 
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annos n7esta lucta, que continha ainda sob a fórma sophistica 
da pedantocracia constitucional. Vamos vêr como através de 
tantas catastrophes e retrocessos que puzeram em evidencia 
a dissolução do regirnen do unitarismo catholico-feudal, a me- 
sologia da Europa nos está revelando a solidariedade da Ci- 
vilisacáo occidental como coordenadora da acqáo politica de 
todos os Estados. 

A reducqáo da Politica a uma sciencia positiva só póde 
conseguir-se estabelecendo o accordo entre a immutabilidade 
dos principias e a relatividade dos factos. Nas sociedades hu- 
manas existem condifões naturaes inviolaveis para o seu des- 
envolvimento, e existem perturbacóes accidentaes, devidas 
quer á fatalidade do meio cosmico, quer á interven~ão do 
empirismo do estado. As condicóes naturaes, pela sua con- 
stancia, transparecem através de todos os acudentes, entre 
diversos povos e ainda crri differentes epocas; é sobre a sua 
evidencia que podem scr estabelecidos os primeiros princi- 
pios. Exemplifiquemos : o homem, como um sêr individual, é 
o elemento primario da sociedade, mas é-lhe absolutamente 
impossivel subsistir em um isolamento egoista, por ue a sua 
morosissima infancia o p k  na dependencia do cui 1 ado ma- 
ternal, que, para exercer-se, depende por seu turno da aggre- 
gacáo da fainilia, rudimento espontaneo e base de todas as 
organisaqóes sociaes mais complicadas. Quando Aristoteles 
fundou a sciencia da l'olitica, examinando as constituiqóes 
sociaes dos diversos estados da Grecia e do mundo então 
conhecido, deduziu d'essa in~inensa variedade de formas poli- 
ticas os elementos primarios reduzindo-os ao typo rudimentar 
da Familia. E o caractcr originario da Familia, cujos vinculos 
organicos se estendem até a unidade nacional, sendo por in- 
stincto uma associa~iío de defeza e cooperaqáo munia, é ainda 
o que prepondéra fundamentalmente na organisaqão superior 
do Estado; foi Aristoteles o que achou este primeiro princi- 
pio positivo da Politica, que o Estado era uma associacáo, 
cuja forca vinha da cooperacáo dos seus membros reunidos 
para um fim de seguranca e bem estar que cada individuo 
isoladamente não poderia conseguir. D7este principio philoso- 
phico, adoptado pelos chefes da escóla economica da Ame- 



rica, Carey e Peschine Smith, deduz-se tambem a equacáo 
entre a somma dos deveres do cidadão ou individuo para com 
o Estado, e a somma dos direitos cuja garantia compete a 
esse Estado como missáo exclusiva. Na evoluqáo das socie- 
dades vemos constantemente esta equacáo destruida pelo ex- 
clusivismo do Estado, que centralisa em si todos os poderes 
e considera os individuos como uma rnateria inconsistente, 
que elle liga pela forqa com um systema de repressões pre- 
ventivas a que chama ordem. Tal c a causa do Conservan, 
tismo politico nascido da falsa comprehensáo da origem e des- 
tino do Estado. As sociedades expostas ao ataque de outros 
povos, ou que ainda vivem no regimen da actividade militar, 
têm fatalmente de se subordinar ao absolutismo do Estado 
como meio de fortalecer pela unidade os elementos da defeza; 
e por isso que as sociedades que passaram pelo periodo his- 
torico de um regimen militar, ou que resistiram a invasões, 
cairam inevitavelinente em um systema de governacão cen- 
tralista, sendo sacrificados ao poder do Estado todos os ele- 
mentos activos de iniciativa e de encrgia que derivam das dif- 
ferencas individuaes. Contra est'i tendencia absorvente do 
Estado nada póde o individuo por si; precisa fortalecer-se 
em associaqóes parciaes, em agrulxiinentos locaes, em ligas, 
em irmandades, em arinianias, em ghildes, n'essas fórmas 
elementares da sociedade. que a historia nos revela todas as 
vezes que o homem, corno sêr progressivo, quiz garantir a 
sua liberdade contra o Estado,,que no seu empirismo tradi- 
cional se tornou iinmovel. A forma mais completa, e a que 
mais se tem conservado através de todas as catastrophes ue 
constituem a historia das naqões, e a associ~cáo local con 1 e- 
cida pelo nome de Municipio ou Communa. E pela coexisten- 
cia d'estas associaqóes locaes, com a grande associaqáo era1 
chamada Estado, que o homem póde achar na socieda d e as 
condicóes para o pleno desenvolvimcnto do seu sêr individual, 
e que a naqáo náo ficara um organismo depauperado por esse 
polvo monstruoso do Estado todas as vezes que os elementos 
nacionaes se unificam pela centralisaqáo governativa. Este 
facto verifica-se materialmente ; todas as vezes que uma ca- 
pital, por effeito de uma absorvente centralisaqáo administra, 
tiva, attrae a si as energias provinciaes, os territorios des- 
povoam-se. a agricultura decae, a industria procura manter-se 
sem condiqões naturaes, a populacáo dos campos emigra, e a 
da capital amontoa-se na miseria. Dá-se o mesmo phenomeno 
com a centralisaqáo politica, em que o individuo vive sobre 
o territorio provincial como um pária ao capricho das deter- 
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minaqões promulgadas por uma entidade central, que se chama 
governo; as consequencias d'esta absorpcáo politica são mais 
profundas, por isso que são menos immediatas. A decadencia 
das diversas Civilisacóes do occidente da Europa, como a 
phenicia, a hellenica, a romana, a italica, a hispano-portugueza, 
ppovém de simples factos de suppressáo das pequenas asso- 
ciaqóes locaes, ligadas entre si por pacto federativo, pelas 
associacóes unitarias militares e d nasticas, quer esse facto 
de incorporacão violenta tenha si 1 o praticado por um Ale- 
xandre, por um Cesar, por um Carlos Magno, por um Car- 
10s v, ou por um Napoleáo I .  Existe portanto um principio 
politico, que formulado pelos dados psychologicos, se confirma 
pelos factos sociaes : todas as vezes que o individuo se annulla 
na collectividade da familia, a sociedade n'ío é mais do que 
uma gr:inde tribu, que náo se eleva acima do estado patriar- 
chal. As sociedades mais perfeitas, para quem o Estado se 
elevou n unia clara comprehensáo do seu desrino, foram 
aquellas em que o individuo se fortaleceu na associacáo vo- 
lurttni-ia, como as phraetrias, as irmandades, e em que as fa- 
milias se ligaram na associa+o local, como vemos nos mu- 
nicipios antigos. As sociedades que descobriram este meio de 
subordinacáo do Estado á vontade nacional expressa na fórma 
de E'ederaqáo, deveram esta superioridade de organisa~ão ás 
condicões rnesologicas do seu territorio, ou aos accidentes his- 
toricos da sua vida nacional; assim os territorios accidentados, 
divididos por cordilheiras de montanhas, favorecem o desenvol- 
vimento dos governos ou pequenos estados locaes; a necessi- 
dade do defeza commum liga esses estados contra o invasor es- 
trangeiro, sendo esse interesse o move1 immediato da unidade 
nacional. Pelo contrario os paizes planos e estensos, bem como 
os povos occupados em invasoes militares perdem a sua liber- 
dade sacrificada a um centro politico ou capital do estado, ou 
a um chefe audacioso, que os submette a uma arregimentacáo 
brutal. Foi oque se deu com a CTrecia com i-elacáo a Alexandre, 
e com a Franqa sob a dependencia centralista de Paris. A don- 
sideracáo das condi~iíes mesologicas da Europa indica-nos 
que o seu destino é realisar uma civilisacáo baseada no ac- 
cordo da liberdade individual com a auctoridade do Estado; 
basta olhar para os seus relêvos orogrnphicos para notar que 
os diversos Estados devem provir do nexo das assosiacóes 
locaes, e que todas as tentativas para uma incorporacáo uni- 
taria repugnam á natureza do ineio, e ao caracter pacifico 
da civilisacão moderna. São estes os principios a que os fa- 
ctos, apesar da sua extrema relatividade, dáo a comprovacão 



fazendo luz sobre as contradições apparentes que desvairam 
o espirito no exame da historia da Europa. É certo que a ci- 
vilisaçáo da Europa é essencialmente pacifica, como se veri- 
fica pela pasmosa actividade industrial; mas nenhum continente 
tem sido tambem perturbado com guerras mais constantes e 
seculares. Nenhum continente tem mais proporções para ser 
occupado por pequenos estados, mas tambem nenhum sof- 
freu maiores devastacões para ser submetido pela forca a 
uma unificaqáo politica.' Aqui os  factos resaltain em contra- 
diqáo com os principios; mas essa contrndicáo provém de se 
observarem os factos isoladamente, no estreito individualismo 
de cada Estado, muitas v u e s  victima de urn prepotente, ou 
de uma familia dynastica, que mais tarde tiveram de ceder 
ao concerto europeu. Leopoldo Ranke disse com um crite- 
rio que se deve applicar 5 comprehensáo da civilisaqáo euro- 
pêa, que h? uma vida historica que circula de uma nacão 
para outra. E de facto este o caracter da civilisacáo occiden- 
tal; as mesmas condicões de florescencia dos estados da Gre- 
cia reapparecem nos estados jtalicos e hispanicos; a decadcn- 
cia da Europafoi sempre devida a violencia das unificacões 
politicas, quei- ella proviesse sob a fórma espiritual da Egreja 
quer sob a forma temporal do Imperio. E só pela historia que 
se podem deduzir dos factos desconnexos as tendencias geraes 
da civilis,ic>o, a que se tem de subordinar a intervencáo da po- 
litica. Charrière comprehendeu lucidamente esta dependencia 
das deduccões politicas da marcha historica: «A historia não 
existe realmente senáo pelas interpretacões da politica, que 
e em cada época o commentario animado e sempre novo d'ella; 
por seu turno a politica náo tem uma ideia que náo derive 
immediatamente da historia, sob pena de não ter mais,que 
um valor theorico e uma accáo enganosa e passageira.)) E1 a 
historia relacionada em conjuncto dos digerentes estados da 
Europa, que nos leva Li descoberta do principio dogrnatico 
da politica continental, e portanto a conhecer como a Civili- 

1 Diz o celebre historiador João Muller: (<A Europa, pela bua posição 
geographicn, está destinada a ser a séde dos homens livres e activos.. E 
accentua immediatamente o facto contrario: <,A lucta da auctoridade 
real contra a antiga liberdade dos povo\ wptcntrionaes, e n da Egreja 
contra o Imperio, enche Gm espaço de quasi mil anno.;, até ao momento 
em que as victorias dos Helveticos sobre Carlos de Horponha livram O 
rei de França do ultimo rival que se oppunhn ao seu engrandecimento. 
Durante os tres seculos seguintes, as guerras foram pela maior parte pes- 
soaes ads reis . . .» etc. Historia Universal. 
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sacáo occidental foi por successivas catastrophes desviada do 
seu destino pacifico, envolvendo-a em devastaqões militares e 
atrazando-a na realisaqáo exclusiva de sua actividade indus- 
trial. 

A indole da civilisacão e as luctas que constituem a histo- 
ria da Europa, explicam-se completamente pela acqáo meso- 
logica determinada pelos relêvos continentaes d'esta especie 
de peninsula da Asia; contra esta indicacão natural os histo- 
riadores attribuem os progressos d'este grupo superior da 
humanidade A acqáo das altas individualidades, as quaes mui- 
tas vezes ~ ã o  fizeram mais do que perturbar-lhe a evolucáo 
iilcutindo-lhe direcqões oppostas ás tendencias persistentes, 
que afinal acabam por triumphar, operando-se espontanea- 
mente a harmonia entre a marcha das cousas e as ideias. A 
este vicio mental que afasta os espiritos da comprehensáo da 
Civilisacáo europêa, reune-se o excesso de fragmentacão cri- 
tica, estudando-se a historia de cada Estado isoladamente, 
sem que por essas notas destacadas se chegue a perceber o 
sublime concerto entre os estimulos do meio e a capacidade 
de uma raqa que attingiu o primado da especie humana. E 
por isso que ara alguns escriptores a historia moderna' e 
uma serie de ! actos sem coordenacáo: comeqando por consi- 
derarem a Edade media como um cahos, em vez da fonte 
inicial da ordem moderna,' e por náo poderem fixar um pen- 
samento como ponto de convergencia entre os complicados 
movimentos das novas nacionalidades. Para ser comprehen- 
dida a historia da Europa precisa ser conhecida no seu con- 
juncto; e para que esse conjuncto se estabeleca em contornos 
geraes, considerando a civilisacáo da Europa como um pro- 
ducto da cooperacáo simultanea dos varios estados, é preciso 
remontarmo-nos a acqáo mesologica do proprio continente. 
Antes do eminente gcographo ICarl Ritter, que deduzia o des- 
tino de uma rnca, as fórmas dc uma civilisacáo do territorio 
em que ellas se expandiram,. jli Herder nas suas Ideias para 
urna Philosophia da Histor-ln, procurou as causas naturaes 
dos ~ ~ r o g r c s s ~ ~ s  da Europa nas fórmas da sua geographia phy- 
sica. A civilis:icáo humana attiilgiu o seu maximo desenvol- 
inento no Occidente da Europa, irradiando depois para os 
povos centraes e só muito tarde ara as regiões do norte. O 
Mediterraneo foi o agente irnmeiato da Civilisaqáo occiden- 
tal; diz Herder: «Nos tempos primitivos, quando o Mediter- 

1 Seculos d o  merito ignorado, como Ihes chama o historiador hliiller. 
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raneo abriu o seu leito entre os P reiieos, os Alpes, os Apen- Y ninos e o monte Atlas, e que as i has e os promontorios sur- 
giram do seio das aguas, formando portos e terras habitaveis, 
ficou aberta a grande via da civilisacáo europêa. Se as tres 
partes do nosso hemispherio fizessem apenas um todo, a Eu- 
ropa estaria provaveliiientc no estado em que se acha a Tar-  
taria ou o interior da Africa. Em todo o caso náo chegaria á 
elevacáo em que se acha senão muitissimo lentamente e por 
vias inuito differentes. Só o Meditcrraneo nos podia dar a 
Pheiiicia. a Grecia, a Etruriu, Roma, a Hespanha, Carthago, 
e é aos quatro primeiros d'estes imperios que a Europa deve 
a sua civilisacáo. )) ' Ao encadcaii~ento historico de todas estas 
civilisa<óes, que vieram seguindo o curso do Mediterraneo 
: ~ t é  se expandirem livremerite lia esploracáo do Atlantico e 
tomarem posse do globo, segue-se iim encadeamento moral, 
porque todos os progressos da El~ii.o~~a derivam directamente 
da cultura greco-romana, cujos dillkrentes renascimentos con- 

L LdO OC- stituem sob novas fórmas e com mais rigoi- ;I Livi1is.1:~ 
cidet-iral. Os p o ~ ~ o s  gernianicos, ainda barbaros, nas suas in- 
vasóes na Italia, Gallias e Hespanha, acharam-se em contacto 
com a civilisaqáo romana e submctterani-sc a ella, contri- 
buindo ao fim de alguns seculos para o apparecimento das 
nacionalidades romaiiicas e de todos esses productos extra- 
ordinarios de linguas, litteratura, arte, industrias e fórmas 
sociaes que sáo o conthciido da civilisacáo occidental. Porém 
esta correiite de civilisacáo subiu para o norte da Europa, 
deseilvolvcndo-se na propria séde d'essa raca, vindo mais 
tarde, depois do seculo x v ~ ,  a Inglaterra c 9 Allemanha a in- 
corporarem-se na civilisac,-ao occidental. E: esta a segunda 
phase da historia da Europa, attiiigida no meio de agitacóes 
profundas e sem intuito das individualidades dirigentes, que 
exerceram a sua intervenqão em provocarem hostilidades in- 
ternacionaes; a terceira phase, e talvez a definitiva da histo- 
ria da Europa, serci o conhecimeiito da sua mutua solidarie- 
dade, a qual determinará a éra pacifica assegurada pela forma 

olitica da Federa~áo.  Depois da primeira transcripcáo de 
Rercier com reiaqáo AS civilisaqdes mediterraneas, apresenta- 
remos outras consideracóes d'esse luminosa espirito, em que 
elle dedciz da contiguraqáo do solo europeu a marcha da ci- 
vilisaçáo para as regiões do norte: <Se a Europa, táo rica 
como a India, fosse como a Tartaria privada de divisões, ar- 

PhilosopFTia da Hist., lir. si,, cap. 4. 
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dente como a Africa, isolada como a America, todas estas 
maravilhas não se teriam produzido n'ella. No meio da mais 

rofundu barbarie a sua situacáo a conduziu sempre para a 
k z ,  e os seus rios e mares lhe traziam sempre alguns lampe- 
jos. Eliminae o Dnieper, o Don e o Dwina, o mar Negro, o 
Mediterraneo e o Adriatico, o oceano Atlantico, o Baltico, e 
O Mar do norte com as suas costas, suas ilhas e seus afluen- 
tes, e a grande actividade commcrcial que deu uma vida nova 
h Europa deixara de existir. 1) ' Etfectivninente a actividade 
moderna, depois das devastacões gerinanicas. cometa pelas 
republicas e cidades maritimas, coilio Amalfi, Pisa, Napoles, 
Genova e Veneza, c quando o Feudalismo barbarisava a Eu- 
ropa pelo estado de guerra permanente, são as cidades mari- 
timas do norte que fundam n 1,iga hanseatica, ou a federacão 
industrial e mercantil. 

Por estas conclusóes mesologicas, deduzidas dos relêvos 
continentaes, vê-se que a Europa é um continente extrema- 
mente dividido, que se não presta á formacáo dc grandes Es- 
tados, centro do despotismo militar e do embrutecimento da 
especie, e que os pequenos Estados que a coi-istituem têm li- 
mites naturaes, que os põem fora da contingencia da guerra, 
e portanto levam á eliminacão da actividade militar, que tanto 
distinguia as civilisacóes antigas. Todos os relevos continen- 
taes se reduzem á orographia; são as montanhas que produ- 
zem os valles, e n'estes e que correm os rios, por isso basta 
relancear o systema orographico da Europa para precisar a 
situu~áo dos differentes estados que a occupam. O s  povos 
descem das montanhas para os valles e fixam-se ás bordas 
dos rios ou dos mares, e na sua aggregacáo nacional são as 
montanhas que os protegem pelas fronteiras. Assim as mon- 
tanhas sáo sempre o ponto de orientacão no desenvolvimento 
de uma raqa. O s  Alpes 40 o nucleo d'onde se ramificam 
cinco systemas de cordilheiras, que dividem a Europa, em 
uma regiáo oriental, ou a Russia, e outra occidental, subdi- 
vidida em tres zonas, a sub-alpina, ue comprehende as tres 
peninsulas Turco-hellenica, Italica e 1 berica, a sub-Juro-Car- 
pathiana, ou central, que comprehende a Austria, a Suissa e 
a Franca, e a trans-Juro-Carpathiana, ou septentrional, que 
destaca a Prussia, a Allemanha e os Paizes-Baixos. A regiáo 
oriental, onde persiste a autocracia, o despotismo militas e o 
barbarismo e servidáo pessoal, é immensamente plana; a 

1 Op. cit., liv. xx, cnp. 6. 



parte occidental, onde revivesceu em novos povos a civilisa- 
cão grego-romana, excessivamente montanhosa, centro de 
pequenos estados onde a liberdade civil, politica e intellectual 
chegou a afirmar-se em codigos, em instituicões e em desco- 
bertas scientificas; a zona septentrional tem grandes depres- 
sões e planicies variadas, apresentando o notavel contraste 
dos progressos intellectuaes em contradiccáo com o atraso 
politico. 

A circurnstancici do tamanho ou grandeza territorial de um 
estado influe de um modo directo nas fórmas da sua activi- 
dade, na intensidade do seu progresso e na realisacáo da sua 
liberdade; presentiram esta verdade os sociologistas antigos, 
em parte impressionados pelo confronto entre a inferioridade 
moral dos grandes imperios asiaticos, onde dominava o des- 
potismo militar, e as republicas hellenicas, e as republicas 
italicas, onde o cidadáo exercia no ágora ou i10 fórum uma 
plena soberania. Na Europa só a Russia tem as proporqões 
para um grande estado, e emquanto esse colosso conservar 
a sua unificacáo politica sob o autocratismo do czar, nunca 
sairb da barbarie, e ha de ser sempre uma ameaca para a ci- 
vilisacáo da Europa, tendo sido para a liberdade um inimi o 
desde que interveiu no equilibrio politico no seculo xv~ii. 80 
seu livro da Kepublicn, diz Platáo: «O territorio do Estado 
não deve ser muito grande, nem muito pequeno, mas de uma 
extensão conveniente, a mais bem calculada para a manuten- 
$50 da unidade.)) 

O s  grandes estados conservam a sua unidade pela a c ~ á o  
+ '  ceiitralista da forca militar; os pequenos estados conservam-na 

pela consciencia do direito, que se fortalece pela dignidade 
do individiio e pelo accordo das fedci-;icóes. Para os grandes 
estados a guerra é uma condicáo de existencia, um recurso 
economico e uma subordinacão de disciplina; para os peque- 
nos estados, a guerra é defensiva, e um accidente forqado. 
Fergusson, notavel philosopho da escola escoceza, na sua 
Historia da Sociedade ciw'l, demonstra com uma critica se- 
gura a superioridade dos pequenos estados para o fim da 
realisacáo da liberdade e do progresso. E Turgot, no Plano 
do Primeiro Disczll-so sobre a Histoi-ia Universal, chega ás 
mesmas conclusões fundamentaes : (, O despotismo, a unifor? 
midade e por consequencia a imperfeicáo dos costumes, das 
leis e do governo, conservam-se na Asia e por toda a parte 
onde os grandes Imperios se formaram prematuramente. . . 
O s  povos que escaparam foram os que se conservaram pas- 
tores ou cacadores, aqtlelles que formaram pequenas socieda- 



208 SYSTEMA n E  SOCIOLOC;IA 

des t. as Kep~~blicas. Entre estes povos é qUe as Revolucóes 
foram uteis, porque as naqões tomaram parte n'ellas e por 
esse motivo tiraram o proveito; porque a multidão das legis- 
lações particulares e a das revolucóes que indicavam os erros 
dos fundadores dos Estados, emfim a queda e a renovacão 
da auctoridade soberana, que provocam o exame das leis, 
a erfeicoaraiii coiil o tempo a legislacáo e o governo. Foi P n elles que a egualdade se conservou, que o espirito e a cora- 
gem receberam actividade, e que o espirito humano fez pro- 
gressos rapidos. Foi n'elles que os costumes e as leis apren- 
deram a dirigir-sc para a consecussáo da maior felicidade dos 
povos.)) Depois dc Turgot, podiamos ainda citar a auctoridade 
de Tocquevillc, que no seu livro da Delnocl-acia na America in- 
siste sobre a influencia dos pequenos estados para a liberdade 
individual e para o desenvolvimento de todas as capacidades. 
A Europa antiga só conheceu um grande Estado; Roma, pela 
sua situacão especial, teve de trocar a sua actividade mari- 
tima em actividade militar, subfugando os povos barbaros 
(IU? a cercavam e atacando as cidades livres das federacões 
italicas. 

As conquistas de Koinx foram um mal profundo para o 
futuro da Il~uropii; cieisL~r;im a tradiqáo da tlnidade impc..ial, 
que os reis gerinanicos tentaram restabelecer no Santo Im- 
perio. Foi a sua grande cxtensiío na Africa, na Asia, na Eu- 
ropa, que deterininou o despotismo dos Imperadores e a 
decadencia completa da civilis~iqáo comaiia, que se tornou de- 
vastadora. Claudiano, no poema De Bello Gildorzico, allu-- 
dindo ti ruina do Imperio diante de Alarico, diz em dois ver: 
sos rilemoraveis: « A  propria grandeza destruiu-me. Ah! que 
sc eu podesse fechar-me nos antigos limites, nas muralhas 
estreitas de Anco! s' 

A queda de Roma succedem-se um grande numero de no- 
vos Estados, que se formam com novas linguas, novo 
artistico e poetico, e um mais vigoroso instincto de liberi~:: 
avivado na tradicáo municipal; por isso se vê, que a incorpo- 
raçáo romana não tinha uma base natural, repugnava á es- 
tructura physica da Europa, cujos relevos o~ographicos con- 
duzem á formagáo de pequenos estados. E assombrosa a 
concordancia dos dados physicos com as concepcóes racio- 

Ipsa nocet moles. Utinam remeare liccret 
Ad veteres fines, et moenia pauperis Anci. 





d'este imperio sobre a natureza, que constitue a riqueza, e es- 
cravisarem uma minoria fraca. »' 

Nas mais altas civilii.acóes da antiguidade encontram-se 
maravilhas industriaeil, como no Egypto ou em Babyl~nia, 
extrema fecundidode agricola, como nos deltas do Nilo e do 
Euphrates, audacissimas cxplorncóes mercantis, como a dos 
Phenicios circumdando a Africa c visitando as ilhas do Atlan- 
tico, a valentia militar como dos Assyrios, u poesia contem- 
~ la t iva  como nos hviiinos vedicos. e os annaes historicos de 
milhares de annos, Gomo os canones reacs do Egypto, OU OS 

Toledoth dos hebreus; porém, Do meio de todas estas gran- 
dezas, o progresso pertence ao meio social c iiáo ao indivduo; 
o homem nGo se destaca 'Ia collectividacie social, é uni ele- 
mento homo eneo d'esse grande todo que subsiste pelo auto- 
matismo tra f icional. E essas grandes civilisacóes do Egypto, 
da Chaldêa, da Babylonia c Assyria, da India, da Persia, da 
Media, dos Phenicios, dos Carthaginezes e dos Judeus, foram 
centros de cultura que se extinguiram, porque0 honmm que 
constituiu essas sociedades náo alcancou n'esse meio o desen- 
volvimento do seu sêr moral. A Grecia, d'ondc deriva a civi- 
lisacão completa do Occidente, distingue-se de todas as nacio- 
nalidades antigas por ter sido o centro social onde o homem 
se elevou ii mais alta expressiio do individualismo, na aggre- 
gaqáo civil, nas ideias religiosas, nas creacócs artisticas, nas 
concepcóes philosophicas; na aggregacgo civil, ella apparece- 
nos dividida em centenares de pequenos estados coni a sua au- 
tonomia propria; na religiáo não teve uma casta sacerdotal 
que lhe immobilisasse o pensamento nos dogmas, e por isso 
a arte tratou essas tradicóes cultuaes e niythicas em esplen- 
didas fórmas sculpturaes é em poemas que despertaram as es- 
pecula~ões philosophicas; a liberdade politica resultante d'este 
individualismo tornou o cidadáo participante dos interesses 
geraes do estado, discutindo-os publicamente, criando assim a 
elo uencia, a moral pratica deduzida do altruismo civico, e as 
ana 9 yses dos phenomenos sociaes, .que vieram a receber me- 
thodo scientifico na Polifica de Aristoteles, onde se acham os 
germens fundamentaes da Economia politica. O accordo das 
vontades individuaes resulta da identidade de nlotivos racio- 
naes;. é por isso que a civilisa$ío da Grecia, produzida por 
uma extraordinaria expansão de individualismo, baseou-se so- 

1 Principe de la Science sociale, t .  I ,  pag. 416. 



bre a sciencia experimental e positiva, e com estes elementos 
tornou-se inextinguivel. 

Depois do desapparecimento dos grandes imperios militares 
do Oriente, toda a historia progressiva da humanidade con- 
siste em renascimentos da civilisacáo da Grecia; renascimento 
com os 'Seleucidds na Syria, e expandindo se para a Asia cte 
modificar as tradicóes brahrnanicas; renascimento pelos Ara- 
bes, que upparecem na historia arinados com esses recursos, 
vindo acordar a Europa do seu torpor mystico christáo no 
scciilo vrri; renascimento i10 seculo xlii com Dante e S. Tho- 
iiisr ; renascimento no seculo rvi pelas theoriasgoliticas, pela 
arte e pela litteratura. A Grecia é o tronco a Civilisacáo 
occidental : e toda a actividade da Europa, desde a unificacão 
de Ron-ia a custa da liberdade das federacóes italicas, até ao 
reapparecimento das Republicas italianas da Edade media, 
onde o individualisn-io resurge nos maiores genios do mundo 
moderno, como Galileo, toda essa actividade foi esteril em- 
quanto a l<uropa náo achou o trilho perdido, continuando 
pela sciencia a e\olucáo consciente da Grecia. A Civilisacáo 
occideníal está materialmente separada dos povos septentrio- 
naes, que nas suas instituicões politicas estáo no mais vergo- 
nhoso atraso. A Allemanha que acceita o rescripto senil do 
imperador Guilherme. onde decl:ira que o parlamento não 
póde ir contra o governo do seu agrado, e Moltke sustenta 
como base do direito publico que a guerra c um elemento ci- 
vilisador providencial, e onde Hi\rnarl< proclama a divisa da 
sua olitica que a Forca vale inais do que o Direito, a dlle- 
man i a esttí ainda muito longe de trazer para as instituicões 
politicas o vigor da individualidade que já revela na sciencia. 
Esta situacáo degradante deve littribuir-se a um accidentc 
mesologico; a Allemanha esta em contacto com a Russia, 
tencia rudimentar, formada de muitas naqóes amalgama i8"- as 
violentamente sob a pressáo autocratica de um czar que con- 
funde na sua pessoa todos os poderes, e portanto a Allema- 
nha vê na guerra um meio de defeza, e na sua terrivel orga- 
nisaqão militar uma necessidade. Com o occidente da Europii 
da-se o contrario; a Suissa é a barreira natural que nos se- 
para dos Estados septentrionaes, e os territorios em que se 
acham as nacionalidades meridionaes são de tal fórma limi- 
tados pela natureza,.q_ue a existencia autonoma de pequenos 
estados é uma condiqao espontanea, para a qual tende a Ci- 
vilisagáo do occidente todas as vezes que se tem achado livre 
das intervenções pessoaes das dynastias reaes. 

A civilisa~áo da Grecia, desenvolvida pelas nações occiden- 



taes, que continuaram as descobertas physicas, chimicas, bio- 
logicas e sociologicas, transrnittiu-nos o mesmo caracter e 
fórma politic:~ que a elevou pela organisacáo do federalismo; 
a Europa occideiital só attingirá a paz perpetua com uma 
exclusiva actividade industrial, resultante das applicacóes da 
scicncia, quando dividida, como o indica a natureza, em pe- 
quenos cstiiilos, os reunir pela nssociacáo voluntaria das fe- 
deracóes naciunaes. 

Diz João Muller, c0111 o seu erande bom senso, explicando 
a decadencia da Roma imperi:il que pretendia unificar o '  
mundo: « A  existencia simultanea de muitos estados de uma 
estensáo mcdiocre ou liinitada, é mais favoravel ao desenvol- 
vimento do genio do que os grandes imperios. N'estes, cuja 
grandeza e recursos multiplicados parecem garantir a soiidez, 
o inerito de um hornei-ii náo basta para o destacar da multidão; 
6 lhe preciso a contingcncia da fortuna, o nascimento e o fa- 
vor. Mas quando os meios ignobeis conduzem Lís honras pelo 
mesmo feitio que as virtudes, entóo os caracteres degradam- 
s,e, e o Estado fica apenas um corpo gigantesco sem alina.)) 
E o que se dá com os andes imperios do Oriente, e com a k r propria Roma, que dec inam pela excessiva grandeza. A (ire- 
cia, pelo contrario, é uma pequena peninsula, dividida por 
numer-osas montanhas e recortada por golfos e bahias, facili- 
tando pelos seus valles e pliinaltos a independenci;~ das po- 
pulacóes, e pelos seus rios e bahias uma coinmunica~áo mer- 
cantil e pacifica. D'tiqui o extraordinario individualisn>o das 
suas assoriacóes locaes em cidades, e dos seus homens de 
genio, que dotaram a humanidade ou com o exemplo de fa- 
mosas virtudes civicas, ou com creacóes nrtisticas, que ainda 
hoje levantam o nosso sêr moral. A palaliri1 Civilisacáo, cujo 
sentido é complexissin~o, nasceu da forma restricta do pro- 
gresso da cidade, a que os Gregos chegaram, postoque náo 
lograssem ter uma coriiprehensáo completa da solidariedade 
dos pequenos estados na Federacáo nacional. 

A CTrecia antiga era dividida. em estados livres, ligados en- 
tre si pela federacão ou conselho dos Ainphyctióes. Era  a 
visinhan~a do templo commum, que unifical-a nos mesmos 
interesses esses pequenos estados. No tempo da invasão dos 
Persas trinta e um estados entravam em uil-ia Amphyctionia, 
náo tendo pacto mais outra metade, como o affirman-i Hero- 
doto e Plutarcho. Entre este agrupamento de sessenta e dois 
estados, que fluctuavam segundo as revolucóes sociaes, esta- 
beleciam se pontos de convergencia, ou hegemonias politicas, 
como a de Atkerzas e de Sparta, que disputavam entre si a 
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unidade grega: ((Todas as cidades em que dominava a aris- 
tocracia, tinham por protectores os Lacedemonios ; pelo con- 
trario, aquellas onde a soberania era exercida pela assemblêa 
do povo, tinham os Athenienses por apoio. Quando o abuso 
do poder produzia uma revoluqáo, os que tinham sustentado 
o governo decahido iam procurar refugio entre os seus ami- 
gos politicos, e esfor~avam-se para interessal-os pela sua causa, 
Se alcancavam uma assistencia eficaz, baniam por sua vez 
aquelles que os tinham desterrado ; e, por essas incessantes 
reacqóes, Athenas e Sparta achavam-se sempre em antago- 
nismo, e em estado de continuas hostilidades.)) ' Este antago- 
nismo das instituiqóes e dos povos tem raizes ethnicas nas 
raqas dos Jonios e Dorios, cujos estimulos mutuos constituem 
a civilisacáo da Grecia. O s  Dorios, como centraes, eram con- 
servadores por natureza, e depois da abolicáo da realeza con- 
servaram a tradiqáo aristocratica; os Jonios, do littoral e oc- 
cupados em expediqóes maritimas, chegaram a um grande 
cosmopolitis~no, unificando as suas differentes classes com- 
merciaes, industriaes, agricolas, e até os estrangeiros (meti- 

ante o principio da egualdade do direito politico na 
assem lea nacional. O s  grandes perigos a que se viu exposta qzles) si! 
a Grecia pelas invasóes da Persin, estreitaram o nexo da fe- 
deraqáo nacional, e por esse meio 3 Grecia, salvando a sua 
independencia, como em as Therrnopylas, Maratona e Sala- 
mina, assegurou o progresso futuro do Occidente. A ruina da 
Grecia proveiu do desenvolvimento militar da monarchia de 
Macedonia, que como a monarchia napoleonica com relaqáo 
a Franqa republicana, dizimou por apparatosas guerras a sua 
populaqáo, formando outras monarchias para os generaes 
aventureiros, e deixando a máe-patria sem os recursos para 
poder resistir a invasão dos Romanos. A immobilidade das 
tradiqóes aristocraticas dos Lacedemonios foi a causa da ex- 
tincqáo das suas familias e do seu poder, exactamente como 
succedeu com o patriciado romano e com a aristocracia de 
Veneza. O desenvolvimento de uma nacáo deriva material e 
moralmente da sua democracia. 

A Grecia, que deu i humanidade uma civilisacáo em ba- 
ses scientificas e impereciveis, foi a iniciadora da liberdade 
politica; ella soffreu as longas trepidaqóes de uma evolução 
espontanea, e tendo chegado a realisar na sua fórma a mais 

1 Moreau de Jonnks, Statistique des Peuples de I'Antiquité, t .  r ,  
Pai?. '97. 
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completa a associacáo e independencia local, nunca se organi- 
sou sob o espirito da associacáo geral em uma unidade nacio- 
nal senão para cair no centralisino e sob o despotismo de um 
só homem. E pasmoso o numero de cidades livres da Grecia, 
ligando-se em pequenas federacóes rudimentares, formando por 
assim dizer o nucleo de tres grandes estados, do Pelop?tt>so, 
da Hellade e da Grecia do Norte; mas este cantonalismo 
era acanhadamente separatista, e teria de ser vencido e sub- 
mettido ao vinculo unitario da nacionalidade, como vêmos pe- 
las uniões espontaneas dos Jogos isthmicos, dos Jogos Nemêos, 
dos Olympicos, e da unanimidade nii manifestaqáo csthetica 
do bello, se a expansão militar, a concentracáo da propriedade 
e o regimen centralista da adn-inistraqão iiio produzissem com 
a extinccão da liberdade a ruina d'esse extraordinario povo. 
A Grecia não teve Lima existencia historica asslís longa para 
desenvolver a associacáo local. 

0 PEI-OPONESO era dividido etn seis estados: a Argolida, 
a Laconia, a Messenia, a Achaia, com (:orintho e 3 Arcadia, 
quasi sen-ipre em inutuas hostilidades. 

A Argolida era dividida em cinco estados differentes: My- 
cenas, Tiryntho,, Trezena, Epidauro e Nemea. Argus exercia 
uma auctoridade des oticd sobre as cidades da Argolida, des- 
truindo Mycenas e .I!ryntho por se lhe náo submetterem pas- 
sivamente. 

Achaia e Cor ntho, habitada por Joi-iios, e depois pelos 
Acheanos repelli d' os pelos Dorios de Argus t de Laconia, di- 
vidiu-se em doze pequenas republicas constituindo a celebre 
Confedet-apío Acheana, que resistiu até á preponderancia dos 
Macedonios, cahindo perante a coi-iquista romana. 

A Elida, terra neutra e sagrada pelo templo de Jupiter 
olympico, era centro de uma grande reuni50 por caus:i dos 
jogos Ol_l.ntpicos. A sua populacáo constava de doze tribus, 
'sem desenvolvimeilto politico, por causa d~ sua immunidade 
religiosa. 

Laconia e Messenia. A primeira era habitada por spar- 
tanos. 

A Arcadia formava um planalto do centro do Peloponeso, 
dividida em pequenas republicas ligadas pelo pacto federa- 
tivo. 

A HELLADI.:, dividia-se em cinco partes principaes: Beocia, 
Attica, Megarida, Phocida com a Locrida, Dorida e Etolia. 

A Beocia, cuja capital era Thebas, como dorica e aristo- 
cratica, era indifferente aos interesses da unidade grega. 

-4 Attica, era um dos inais pequenos estados da Grecia, 



mas com uma maior densidade de opulaqáo ; Athenas tornou- P se o centro da liberdade e da inte ligencia da Grecia. 
A Megarida, pequeno estado como o da Attica, e6ualmente 

povoado pela mesma r a q ,  mas sem a gloria universal de 
Athenas; as suas continuas hostilidades com a Attica dimi- 
i~uiram-lhe a populaqáo. 

A Phocida, a 1,ocrida e Dorida, formavam tres estados 
secundarios, cuja importancia Ihes vinha dos desfiladeiros em 

ue estavam situados, or ue eram a seguranca da Grecia. A 
8hocida tinha o tempro ]e Delphos, onde se reunia a Am- 
phyctionia de vinte cidades ou republicas. 

A Dorida, era o berco da raca dorica, representada pelos 
Iacedemonios. 

A Locrida, enfraqueceu-se pelas suas coloriias na Asia me- 
nor, e nas Thermopylas deixou passar o exercito persa. 

N? Etolia, viviam da pirataria; as suas diversas populaqóes 
formavam uma republica federativa, cujo congresso nacional, 
o Pan-etolicon, se reunia em Therme. O s  Apoclètes eram uma 
assemblêa representativa permanente, dividida crn commissões 
de trinta membros encarregados de negocios especiaes. O chefe 
do poder Iegislativo e executivo era eleito annualmente pelo povo 
sob o nome de Stratege. Para esta organisacáo polixica in- 
corporaram a Acharnania, a I,ocrida, a Phocida e uma parte 
da Beocia. 

A GRECIA i>o NORTE, compunha-se da Thessalia, da Macc- 
donia e do Epiro. 

A Thessalia, existiu separada dos interesses da Grecia, atc 
ao tempo de Philippe de Macedonia. As suas varias cidades 
formavam uma Lzga thcssalia~za. 

A Macedonia, o mais vasto c o inenos povoado dos esta- 
dos da Grecia, conservou-se até ao tempo de Philippe em um 
estado de barbarie, como se vê pelas analogias dos seus costu- 
mes com a Thracia, e pela conservacáo da instituicáo da 
realeza, cuja politica consistiu sempre na perfidia e na feroci- 
dade. Com estas qualidades Philippe de Macedonia soube apro- 
veitar-se da dissidencia dos diversos estados da Grecia e impor 
o seu dominio militar,.que se náo póde attribuir nem ao numero, 
nem ao tacto strategico. Pelo systema do mercenarismo mili- 
tar, matou o es irito da resistencia nacional, e foi pela pre- 
ponderancia da i e; acedonia que a Grecia pôde ser conquistada 
pelos romanos. O genio militar de Alexandre, embriagou a 
Grecia com o fumo das glorias de conquistas ephemeras como 
a vida do audacioso uerreiro. 

O Epiro, era tam E em um estado da Grecia septentrional, 
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indifferente á sorte dos estados meridionaes; estava destinado 
a substituir a preponderancia militar de Macedonia, porque 
Pyrrho náo era inferior a Filippe, mas a sua morte prematura 
náo deixou tirar a consequencia dos seus triumphos sobre os 
romanos. A inferioridade dos estados do norte, mao gt-ado a 
falta de populacáo, é attribuida ao pequeno numero de escra- 
vos, elemento da sua organisaqáo social.' 

car7 , demonstrando por principios economicos a supe- 
riorida e da associa~áo local para o progresso de uma naqáo, 
verificou-a pela contraria, determinando as causas da decaden- 
cia da Grecia na absorpcáo dos estados livres em um unico 
centro: (( a cada passo, n7esta direcqáo, a descentralisaqáo ce- 
deu diante da centralisaqáo, ate que por fim Athenas e Sparta, 
Samos e Mytilene e todos os outros estados e cidades da Gre- 
cia, foram envolvidos em uma ruina commum; a Attica, mes- 
mo, veiu a ser em grande parte a propriedade de um só ho- 
mem, rodeado de uina multidáo de escravos; a disposlqáo 5 
associaqáo voluntaria e o poder de a pôr em pratica tinham 
desapparecido completamente. D' 

A decadencia da associa~áo voluntaria, essencialmente pa- 
cifica e industrial, ficou substituida pela associaqáo forqada ou 
militar, desviando e esgotando as forcas nacionaes na guerra. 
A época gloriosa dos triumphos de Alexandre era o ultitno lam- 
pejo da vida da Grecia. A resistencia contra Romaproveiu ainda 
de um resto do espirito da associa~áo voluntaria organisada 
na Liga acheana. Carey, como todos os escriptores dirigidos 
pelo criterio philosophico, explica a civilisacáo da Grecia, pelas 
manifestaqóes do individualismo, e èra a falta d'este caracter 
nas instituiqóes de Sparta que tornou a Lacedemonia como 
ue um corpo improgressivo e extranho na nacionalidade grega; 

8 z  Carey: ({Em nenhum paiz do mundo existiu o individua- 
lismo em um tão elevado gráo como na Grecia, no periodo 
immediatamente anterior a invasáo de Xerxes. Foi aos ho- 
mens que produziu este periodo, que o seculo de Pericles de- 
veu a sua illustraqáo. A destruiqáo de Athenas pelos exercitos 
dos Persas provocou a transformaqáo dos cidadãos em sol- 
dados com uma tendencia constante para o augmento da cen- 
tralisaqáo, e o enfraquecimento do poder de se associar vo- 
luntariamente e do individualismo até ao momento em que se 
acha o escravo unicamente cultivando o territorio da Attica, 

1 Moreau de Jonnes, Ibid., pag. 226. 
2 Principes de lu Science sociale, t .  I, pag. 45. 
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tendo os cidadãos livres do primeiro periodo desapparecido 
completamente. D ' 

A degenera5áo de Athenas em uma aristocraiia militar, 
baseou o seu commercio no monopolio e na pirataria, a sua 
intervencáo politica no absorvente centralismo, a propriedade 
na concentracão de um pequeno numero, o trabalho reduziu-se 
aos escravos, e a produccáo da riqueza á invasáo e expoliacáo 
dos estados visinhos; foi n'estas condicóes que caiu em poder 
do astucioso Philippe, e que a Grecia unificada materialmente 
foi arrastada ás aventuras militares de Alexandre, incapaz de 
se constituir em liga politica para resistir contra a conquista dos 
romanos. A extensão do seu imperio apressou a sua dissoluqáo. 
A Grecia subsistiu pelo espirito; os seus escriptores e artistas 
continuaram a inspirar-se das antigas tradicóes, dirigindo 
a manifestacáo da cultura romana, como a pro ria Roma sub- 
sistiu pelo direito no meio das sociedades barlaras da Edade 
media. Nenhuma litteratura existe na revelaciío do genio hu- 
mano com um caracter mais profundo e evidente de naciona- 
lidade, do que a que nos apparece completa em todas ,i s suas 
fórmas criada pelos Gregos; e comtudo esse povo era extre- 
mamente dividido, náo só pelos accidentes do territorio como 

elo espirito da associacáo local. As ditferenqas locaes, mani- 
restadas nos typos.dialectses do dorico, do eolico e do jonico, 
synthetisam-se na epopêa nacional dos homerides, na lingua- 
gem popular dos rhapsodos.' Por fim quando a concentraqão 
militar de Philippe e de Alexandre desviam o genio hellenico 
do seu destino pacifico, e tornam a Grecia uma potencia con- 
quistadora mas sem liberdade individual, é o dialecto mace- 
donico o que se presta á propagacáo do cosmopolitismo na 
Asia, á linguagem d a  nova colonia de Alexandria, á comedia 
burgueza de Menandro, emfim a traduccáo da Biblia, e tí lin- 
rua em universal dos povos cultos.' O vigor da nacionalidade 
Punfava-se em uma unidade moral, e não na unidade de ter- 
ritorio, como pretendem os despotas pela pressão da forca 
bruta. 

O territorio dapeninsula italica é tambem exageradamente 
retalhado, e depois da Grecia nenhuma nacáo apresenta uma 
unidade moral mais tenaz, um sentimento nacionzl mais intimo 
do que a Italia, apesar dos mil attentados de que se compõe 

1 Principes de Ia Science sociale, t .  I ,  pag. 55. 
2 E ger, Metn. de Litterature ancienne, pag. 2 3 .  
3 i&m, ibid., pag. 25. 
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a sua historia, ernpre ados pela forqa bruta da devastaqáo para 
destruir essa unida f e. As antigas luctas não tiveram outro 
fim senáo, assegurar a liberdade dos seus pequenos estados, 
para quem o dominio e a incorporaqáo romana foram sempre 
uma pressão do estrangeiro. Pelas formas accidentadas do seu 
territorio, a Italia era essencialmente um paiz de refugio, um 
asylo; a Italia avista-se das montanhas da Grecia, e era para 
ali que se refugiavam os vencidos e os desalentados das lu- 
ctas sociaes, como o dizem Eliano e Denys, descrevendo o 
primitivo direito de asylo do I,aciuin, conhecido em Praeneste 
e Tibur seculos antes da fundaqáo de Roma. A Italia fôra 
primitivamente povoada por tribus pastoraes e agricolas, como 
se vê pelo seu polytheismo;' o direito de asylo era uma con- 
se uencia de instituiqões pacificas, como se vê pelas diversas 
fe 3 eracóes que fundaram, e em que o reconhecimento da in- 
dividualidade humana, concedendo o direito de burguezia aos 
escravos, era o resultado do desenvolvimento da associacão 
voluntaria. Sismondi, na Historia das Krpublicas italialras 
na Edade media, allude i civilisacáo industrial e scientifica da 
Ktruria, como as muralhas collossaes de Volterra, os vasos 
esmaltados, a arte de dirigir o raio, ernfim as referencias dos 
cscriptores gregos a uma vasta litteratura 60s Tyrrhenos. Em- 
quanto estas federaqóes subsistiram, o territorio pantanoso, 
como o das Maremmas, era saudavel e fecundo, e a tranquil- 
lidade essencial para todo o progresso humano era impertur- 
bavel pela ausencia de espirito de conquista. Era a edade de 
ouro das tradiqóes saturnias. 

Sob o ponto de vista econoinico, Carcy não podia deixar 
de estudar o principio da associacáo voluntaria e local n'estes 
estados italicos antes de serem incorporados pela Roma con- 

uistadora e imperial; entáo a Etruria, a Campania, a Gran- 
j e - ~ r r i i a  e o territorio montanhoso dos Samnitas estavam 
cobertos de numerosas cidades, que eram o centro de todas as 
populacóes ruraes, ricas e livres; Roma comeqou a perturbar 
estes pequenos estados visinhos, e a fazer da pilhagem e da 
devastacão um recurso econoinico; o espirito da associaqáo 
voluntaria e local disciplinou-se em federacóes como a dos 
Etruscos, dos Sabinos, dos Latinos, dos Samnitas e dos 
Brutianos, e só quando ellas foram extinctas e subjugadas 
pela forca militar dos Romanos, o territorio ficou esteril e 
doentio, a propriedade ficou entregue ao trabalho dos escra- 

1 Bonstetten, Le Latium ancien et woderne, p. 146. 



vos, e os senhores viviam orgulhosamente na cidade cen- 
tralisadora em conflicto com uma plebe que queria viver sem 
trabalhar, e que era preciso distrahir com guerras de usur- 
paqáo, para a compensar com os despojos. As federacões ita- 
licas teriam resistido á devastaqáo e absorpqáo centralista de 
Roma, se catastrophes imprevistas, como terremotos e gran- 
des pestes, lhes não quebrassem a energia moral. Ainda assim 
com aradas as guerras dos Romanos para conquistarem os 
esta ! os livres da Italia, que duraram cinco seculos, com as 
guerras punicas, macedonica e asiaticas, que duraram dois 
seculos, chega-se conclusáo de que a fórma politica da fe- 
deraqáo, em que a associaí$ío voluntaria põe em relevo todas as 
qualidades do individualisnlo, e de todas as constituicóes so- 
ciaes a que mais resiste porque se apoia no seu destino paci- 
fico. Vamos vêr as consequencias d'esta incorporacáo romana, 
que sobre a ruina de tantos estados livres termina em uma 
Republica aristocratica, para quem a fatalidade da guerra a 
arrasta ao despotismo dos chefes militares, os I~nperadores, 
em que o generálato se confundiu com a soberania nacional. 

As cincoenta e tres nações do antigo Idatium florescente 
decairam em uma profunda iniseria, extinguiu-se a populacáo 
e os territorios tornaram-se desertos e doentios. Honstetten 
aponta a grande cidade dos Gabios servindo de pasto a uma 
manada de vacas; Fidenes reduzida a curral de carneiros; 
Cures tendo como unico vestigio de casas uma estalagem, 
« Antemna, Veios, Crustumeniun~ e outras cidades que provam 
o estado florescente do Latium, foram devoradas em poucos 
anilos pela Roma nascente, jii instruida em devastar a terra, 
e busca-se hoje o logar onde ellas existiram.))' Roma podia 
ter-se tornado o centro hegemonico de todos os estados itali- 
cos, se as suas ambiqões militares 1150 se estendessem para 
a Africa, para a peninsula hispanica, para as (;allias,. para a 
Grecia, para o norte da Europa, e para a Asia; as institui- 
cóes municipaes teriam bastado para harmonisarem a autono- 
mia de todos os estados italicos com a liga federativa, liga que 
seria forte, porque era o unico meio de garantir a Civilisaqáo 
occidental da ruina produzida pelas invasões dos Barbaros do 
norte, e pela occupacáo da parte meridional da Europa pelos 
Arabes. A dominaqáo romana, constituida no proprio solo ita- 
lico, ultrapassou as fronteiras naturaes e tornou-se para a 
Italia um dominio tão odioso e extranho como o era para os 

1 Le Latium, p. 225. 
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povos conquistados das Gallias e da Hespanha; a Italia não 
era mais do que uma provincia romana, por conquista, como 
o eram esses outros povos que foram subjugados pela Repu- 
blica e que forneciam tributos administrativos e soldados mer- 
cenarios para as devastacóes do Imperio.' O s  proprios escri- 
ptores romanos reconheceram os germens de ruina que se 
continham n'este centralismo violento; Floro deplora que Roma 
depois de se expandir por todos os limites naturaes da Italia 
náo circumscrevesse a sua nacionalidade a essas fronteiras, 
em vez de se envolver em aventuras guerreiras para a funda- 
@o de um imperio vastissimo mas sem consistencia. 

Dá-se aqui um phenomeno social de extraordinaria impor- 
tancia, sem o qual náo se poderá comprehender bem a lucta 
dos dois principias, o da liberdade local, representado pela 
fórma dos Mzcnici;uios, e o do centralismo, representado pela 
unidade politica do Imperio. Sáo estes os elementos exclusivos 
de todas as luctas dos povos dri Edade media, e dos tempos 
modernos, quer o Municipio reviva nas luctas das Communas 
e da burguezia, quer a tradicáo imperial se renove pelas am- 
biqóes do Papado ou pelas conquistas das Dynastias monar- 
chicas que ainda hoje procuram impôr o seu poder pessoal. 
A tradicáo municipal subsistiu sempre na Italia, e Roma ia 
concedendo aos povos conquistados esse direito de se gover- 
narem independentemente pela nssociacáo local. Esta conces- 
são era uma necessidade imposta pelas condiqóes do territorio; 
se o seu governo foi sempre para a Italia um dominio estran- 
geiro, todas as  outras tentativas de unificacáo quer pelos reis 
germanicos, quer pelo papado, guer pela Casa de Austria ou 

ela Franqa, embora se revestissem com a tradiqáo fascina- 
%ra da restauracáo do Santo Imperio romano, foram impro- 
ficuas, porque as fórmas municipaes subsistiram sempre alen- 

. tando o espirito separatista determinado pelo territorio. 
Sobre a importancia da fórma municipal na historia politica 

de Roma, diz Carey: «Estudando a historia da Republica e 
do Imperio, vêmos que se deve attribuir a lon a duracão da 
sua existencia a este facto, que a po uiaqáo !as provincias B possuia em grandissima parte a facul ade de se governar por 
si mesma com tanto que se submettesse ao cumprimento de 
certas obrigaqóes para com o overno central. Durante muitos k seculos a associaqáo local, app icada a quasi todas as necessida- 
des, permaneceu intacta; os burgos e as cidades impunham-se 

1 Charriere, Lu Politique de I'Histoire, t .  ir, p. 3 2 9  



a si mesmo as suas taxas, fixavam as suas leis c escolhiam os 
magistrados que deviam vigiar pela sua execuqão. » ' Foram 
as instituiqóes municipaes que deram um pouco de consisten- 
cia ao Imperio romano ri2esmo quando elle se desmoronava 
pelos desvarios do poder central dos Cesares; as novas nacio- 
nalidades constituirain-se sobre os vestigios consuetudinarios 
da organisacão provincial municipalista, e as Republicas ita- 
lianas da Edade media náo foram outra cousa mais do que 
uni renascimento da tradisáo autonomica dos ariíigos Estados 
italicos, ao fim de cinco seculos de despotismo c de barba- 
rie.' Esta persistencia cla tradiqáo autonomica explica-se pela 
influencia iiiesologica da propria Italia: « A  conliguraqáo do 
seu solo, que a divide em tres zonas distinctas, resistiu sem- 
pre >i todas estas tentativas operadas quer por ella mesma, 
quer.por soccorros estrangeiros para attingir conjunctamente 
a unidade e a independcncia.»:' Adiante consideraremos a in- 
fluencia ci'estas tres zonas, septentrional, media c iiieridional, 
sobre os ctestinos cl:i civilisacáo italiana. 

A renascenqa da Civilisacáo occidciital, que conieqa no se- 
culo SII, coincide com a revivescencin das instituiqóes inuni- 
cipaes, ou associa~óes loc:ies, que levantam a Italia da escra- 
vidão dos povos germanicos depois de os ter transformado 

ela cultura; cada cidade é um povo livre, com coiistituiqáo repu- 
!licana escripta, com historia piirtirular. e o espirito da inicia- 
tiva individual revela-se por genios cstraordinarios, por cara- 
cteres sublimes, a ponto de que nenhun3a naqáo moderna 
conseguiu ter uma serie táo numerosa de grandes homens, 
como essas Iiepublicas,. que souheixin e~iiaricipar-se do se- 
culo x ao seculo xii, e iniciarem a E;uropa nos recursos da 
civilisacáo que estava extiiicta, A I,ombardia, o I'iemoilte, a 
Venetia, a Romagiia, e a Tosaana resurgiram com caracteres 
vivissimos de naciori:ilici~ides. 

A Italia subjugada até ao seculo xri, fazendo .parte ora do 
imperio dos Frankos, ora do imperio dos Germanos, deveu 
a sua liberdade ás instituicóes republicanas, que a firmaram 
pelo triumpho da Liga lombat-da contra Frederico Barba-roxa; 
a sua ruina veiu-lhe da absorpqáo da unidade monarchica, no 
seculo xvr, quando Carlos v se coroou em Boloiil-ia e os seus 
generaes tomaram Florenca em 1530. A civilisaqáo italiana é 

1 Principes de Ia Science sociale, t .  r ,  pag. 46. 
2 S mondi, Hist. des Republiques italiennes, t .  I ,  pag. ix. 
3 CkrriiPrriere,. Op. cit., r. n, pag. 329. 



um dos capitulas mais brilhantes da historia da humanidade, 
elaborado na -livre actividade do genio de um povo n'esses 
quatro seculos de autonomia. Sismondi resume em algumas 
linhas esse bello quadro, que coinprehende a historia da liber- 
dade naciotitil da Italia do seculo XII a xvr : «A Liberdade derii 

' á Italia quatro seculos de grandeza e de gloria. Durante estes 
quatro seculos, a Italia fez poucas conquistas para além dos 
seus limites naturaes; e comtudo foi entáo que assegurou aos 
seus povos o primeiro logar entre as nacões do Occidente. A 
Italia, nunca exerceu o seu poder sobre os estados visinhos 
de modo a por em perigo a sua independencia; a sua divisáo 
em ii i i i  grande numero de pequenos Estados fechava-lhe em 
tibsoluto estii carreira Li sua anibiqáo; porém a propria divisáo 
rni11tiplicar:i-lhe os recursos e desenvolvera o espirito e o ca- 
racter de seus povos em cada uma das suas pequenas capi- 
t a e s . ~  Sisinoi-idi acrescenta sobre a accáo dos italianos: aE:lles 
levantaram :I natureza huii~ana devadada, dando n todos os 
homens direitos como homens, e nao como privilegiados. Fo- 
ram os piirnciros que estudaram ;i theoriti dos governos e 
deram aos po\.os modelos de instituicões liberaes. Restituiram 
ao mundo :i philosophia, a eloquencia, a poesia, a historia, a 
architectiira, a esculptura, a pintura, a inusica. Suscitarani 
progressos rayidos no commercio, na agricultura, na navega- 
cno c 113s i~rtes rnechanicas. l'inhain sido os institiiidores da  
E u r o p ~ ~ .  Mal se iipontarB uma sciencia, uma arte, um conhe- 
cimento cle que elles não tivessem ensinado os elementes nos 
povos cluc depois os ultrapassar:ini. Esta universalidade de 
conhecimentos desenvolvera o seu espirito, o seu gosto e as 
suas maneiras; e esta elegaiicia ficou lhes ainda depois dc te- 
rem perdido todas as outras vantagens, sobrevivendo i antiga 
dignidade, que tinha sido o fuiidamerito de tudo. Tudo isto 
durou emquanto existiu a liberdade italiana. »' 

Sisinondi continúa, referindo-se a esses quatro seculos de 
civilisucGo: « a  influencia da Italia fez-se sentir sobre todos os 
paizes da Europa, e náo se poderá comprehender a politica 
dos seus estados sem relancear alternativamelite a Grecia c a 
Hespanha, a Hungria e a Franca, a Turquia e a Allemanha. )) 
A Italia deixou de existir uando um imperador da Allenia- 
nha veiii receber a corôa !e ouro das mios do papa;.para 
fortalecer-se contra a dissolucão catholica do protestantismo, 
a Egreja de Roma escravisou a Italia, consagrando a sobera- 

1 Hist. des Kepubliques italiennes du Moyen-Age, t. xrr, p. 91 



nia da Casa de Austria; a unidade moral dos Estados livres, 
que tiravam a sua forca do federafismo, desappareceu sob, a 
unidade imperial de uma dynastia despotica, pervertendo-lhe 
até o proprio futuro, porque .a essa presfáo unitarista é quc 
se deve attribuir o desenvolvimento da casa de Saboya á som- 
bra das reivindicnqóes da  antiga liberdade itnliann. 

Sobre a configuracáo do solo da Italia fallou Napoleáo como 
estrategico e preoccupado com o pensamento da unificacáo 
politica; e notavel como elle deduz do solo as condicóes 1 1 1 ~ -  

sologicas para uma federacáo de nacionalidades: « A  Italia, 
isolada nos seus limites naturaes, separada pelo mar e por 211- 

tissimas montanhas do resto da Europa, parece ser chamada 
a formar uma grande e poderosa nacáo; mas ella tem na sua 
conf guraqáo um vicio ctipital, que se póde considerar como ;I 
causa das desgracas que ella tem experimentado e do fraccio- 
namento d'este bello paiz em muitas monarchias ou republicas 
independentes. A sua extensão é sem proporc' ao com u sua 
largura.)) Napoleáo discute militarmente a situacáo da capital 
do grande estado italiano, mas as condicóes que a fxam ora 
em ['encza, ora em Roma, Miláo, Bolonha e Florenca, sáo os 
mesmas quc determinam a autonomia de pequenos estados l i -  
vres confederados entre si :  «As opiniões dividem-se sobre o 
logar que seria mais proprio para ser capital da Italia; uns 
designam Veneza, poryue a primeira necessidade da Italili e 
ser uma potencia maritima ; Veneza, pela sua situacão ao abrigo 
de todo o ataque, é o deposito natural do commercio do le- 
vante da Alleinanha: é, commercialmente fallando, o ponto 
mais prosimo de Turim, de Milão, mais do que Genova. O 
mar a approsima de todos os pontos das costas. Outros sCio 
guiados pela historia e antigas memorias para Roma; dizem 

ue Roma é mais central, que estd ao alcance de tres gran- 
%es ilhas, da Çicilia, da Sardcnha e da Corsega; que estii no 
alcance de Napoles, a maior populaqáo da Italia; que está em 
um justo afastamento de todos os pontos da fronteira ataca- 
vel, quer o inimigo se apresente pela fronteira franceza, suissa 
ou austriaca. Ron-ia está a uma distancia de cento e vinte a 
cento e quarenta leguas; forcada a fronteira dos Alpes, fica 
garantida pela fronteira do Pó, e finalmente pela 'fronteira dos 
Apenninos, etc.o Discutindo as condiqóes de Milão como ca- 
pital, diz que a agglomeracáo de populaqáo náo servia, acpor- 
que estava muito aproximada das fronteiras da invasão, e 
muito afastada das outras extremidades expostas aos desem- 
barques. N'este ultimo caso, Bolonha seria infinitamente pre- 
ferivel, porque, no caso de invasão, forcadas as fronteiras, 



teria ainda por defcza a linha do Pó, e a sua posicao qeogra- - 

phica, seus canaes, a põem em communicacáo iminediata ou 
rompta com o Pó, Livorno, Civita-Vccchia, os portos da  

gomagna, Ancona e Venera, sendo muito mais iiprorimada 
da costa de Napoles. )I '  Abaixo npplicareinos estas considera- 
cões da estrategia ií politicn. 

A unificacáo ela Italia feita oelos Romanos. foi aliebrada nelas 
invasões dos Ostrogodos, n; scculo v, c pela d:s ~,omba;dos, 
no seculo vi, cujo doininio subsistici até ;i incorporacáo do 
Occideilte por Carlos Magno, ein 774. Oscconflictos entre o 
poder temporal do Papado c a tradicáo do Santo Imperio, ag- 
gravados pelas invasões sarracenas e normandus, deram logar 
ií frngmenttiqáo da Italin eni innuineros principados, ducados, 
innrquezados, cond:iclos c rcpiiblicas ora indcpeiidentcs dos. 
Imperadores, or;i dos Pnpns, ora fortalecendo um contra o 
outro, ora entregando-se ao clominio estrangeiro da Austria, da 
Franqa e cia Hcspanha, sem n cohesáo para coiistituirem un-ia 
forte nacionalidade. O Papado foi o cs inlio pcrmaiiente, que 
dissolveu a energia moral d'essc gran ! c povo, qiic cn-i todas 
as manifestacõcs da siia intelligencia tomou por thcn-in a as- 
piraqáo da siin unidade. Foi preciso um elemento cstraiigeiro 
a Italia, a Casa de Saboyn, para exploriir n realisacáo d'essci 
aspiracáo secular, consummada pela estinccáo do poder tem- 
poral do Papado cni 1870. A Siiboya pertenceti á Gnllia trans- 
alpina, e pelo facto do rei da Sardenha, que era duclue de 
Saboxn, ter os seus estados contiguos ao ducado, é que essa 
influencia da casa estrangeira pódc identificar-se com os inte- 
resses cia unidade nacional. 

Antes da Revolucáo franccza, a Italia estava dividida nas 
seguintes soberanias: a do Papa, o rei das Duas Sicilias, a 
Casa de Austria, o rei cic Sardenha, o Duque de Parma, e as 
republicas dc Vcneza c de Cknova. Segundo a divis'50 geo- 
graphica, a Itnlin septcntt-iotral, correspoiidcnte em grande parte 
li iintiga Lombardia, dividia-se em seis estados: a Casa de Sa-  
boya, comprehendendo a Saboya, o Piemonte, o Montferrat., 
e a parte occidental do antigo ducado dc Miláo; a Republica 
de Genova; o Ducado de Parnia; o Ducado de hIodcna; os 
dominios da Casa de Austria I ducados de Milao e de Mantua'i; 
e a Republica de Veneza. 

A Italia centi-01, coinprchendia os Estados do Papa, o Gráo- 

1 Vid. Metn. de Napoleon, t .  iir, e Mémorial de Sainte Hdbne. 



Ducado da Toscana, e pequenos cantóes entravados com urna 
independencia nominal. 

A Italia nzei-idional comprehendia o reino d~ Napoles, que 
unido á Sicilia, constituis o reino das Duas Sicilias. 

Estava portanto a Italia no fim do seculo sviii dividida entre 
a Casa de s a b o ~ ~ ~ ,  a Casa de Austria, o ramo hespanhol dos 
Bourbons, o Papa, e as duas republicas Aristocruticas de T'e- 
neza e Genova, e a republica de Lucques. 

Nas guerras napoleonicas toda a Italia continental foi incor- 
porada á Franca; Saboya, Picn~oiite, Genova, Toscana e Roma 
annexaram-se ao iniperio friincez; o i-CNIO de Italia foi for- 
mado po,r Napoleáo para seu irniáo Joseph, com o Milanez, 
estado de lTenez:i, c u~iia parte do estado do Papa. 

Pelo Congresso de l'ienna, em 1814. e 1815, a Casa de 
Saboya foi reintegrada nos seus antigos do~ninios~ a que se lhe 
acrescentou Genova; o Papa, os Rourbons de Napoles e o Duque 
de Modena reciiperiiram os seus esttidos; c ;i Austria reto- 
mando o Miliinez, acrescentou ao seu territorio :i republica de 
Veneza sob o titulo de Reino l,ori7bardo-\7c11e~ii~1~~; o gráo- 
ducado de Toscana foi entregue :.o Archiciuque de Austriii. 

A unificaciío da Italia tinha de fazer-se em um dos seus tres 
centros, I,oinbardia, Toscana ou Sicilia, isto é, na parte se- 
ptentrional, iiiedin ou ineridional. O territorio cm que se con- 
stituiu o reino de Napoles, chamacio nntigan~ente a Graitdcl 
Grccia. seria o centro da civi1is:icáo italiana e da unificacáo 
politicá, sc as in\-asóes Sarracenasno (-)ccidcnte náo embha-  
cassem esta evolucão natural. 

Devia scgciir-se a Toscana, na 1t;iliii icilti.;il, como se v t  
pela creacáo de uma lingua~em italiaii~i classica, e por uma 
litteratura nacional; mas a visinhanca do impcrio theocr,itico 
do Papa, chamando ora a Austria ora a E'raiiqc contra os ouíros 
principes ou republicas italianas, obstou :i que se foriiiasse esse 
iiucleo de unificacáo. 

Deu-se este facto brilhante da Iiistoria moderna. na Italiki , - 

septentrioiial, no ponto onde os doininios da Austria embara- 
cavam a unificacc50; o desenvolvimento successivo da casa de 
Saboya e do reino da Sardenha reuniu eni grande parte as 
condiqóes d'essa obra, coadjuvada pelo accidente da politicu 
da Franca napoleonica que introduziu na diplomacia o princi- 
pio das grandes nacionalidades, ou da absorp~áo dos peque- 
110% estados. Nos preliminíircs de \'illa Franca, Napoleão ii i  

phantasiou unia Federacão italiana. para conciliar os varios 
interesses dynasticos tradicionaes. A Italia cht,i hoje'sob unia 
monarchia unitaria, isto e reduzida a uin apanagio pessoal da 



Casa de Saboya, e com instituiqóes politicas parlamentares- 
centralistas, que reduzir50 o ~. igor nacional :i ultima degra- 
daqáo. sobre a qual o Papa espera rehaver o seu imperio. A 
situacao actual só póde ~icceitar-se c01110 u:na traiisicáo neces- 
saria para o federalismo imn1:inente em todo o passado his- 
torico da Italia. 

As  republicas italianas da b:d:ide media cgua1arail-i a Greciu 
na livre manifestacáo do genio individual ; Miláo, Veneza, Gc- 
nova, Florenca, Roma, Napoles, Pisa, Seiie, Padua e Veroii~i, 
eram, como iiota Carey, centros de riggregacáo politica como 
os pequenos estados da Grcci:~. Como ti estes f;iltou-lhes um 
ponto de convergei1si;i hcgciiionica, e Dante prcsentia esta 
neccssidnde, q~iando combatia as hostilidades separatistas, e 
avivava a triidiqáo da unidade imperial. Elss;i tradicáo de uni- 
dade politic'i existia na Roma dos Papas, e lòi esta iiistitui~áo 
que náo podendo ccntralisar ciii uma theocrticiii todos esses 
estados livres, chaii-iou as nio~iarchius ininiig~is, quer da Alle- 
manha, quer da Franqri para lhe garnntireni a sua propria esis- 
tencici. O papado, como p~-o\~ou ~idnliru\-elnientc Quiiiet? foi o 
eteriio i~iiinigo da Itrilia, O c;inci.o que dissolveu 3 constitui<áo 
d'essa grande n;icionalidadc. '4s Republicas it:ilianas,que além 
da sua base niuniciptil, se tornaram nristocl-aticas, forain um 
elemento de dissoluq50, s~ibsistindo por guerras perpetuas; Ve- 
nem, democratica na sua origem, p:ii-a garantir o trafico com- 
mercinl, entrcg;i-se iio despoti.sn~u do (;onseIho dos I>ez, 1í 
inquisiqa'o de estado, A devasta~áo n1ilit;ii- pai-a proteger os 
seus rnoiiopolios, ás grandes cicspezas cic frotas tiscaes, e por- 
tanto ao imposto e ;io attentado perm:iiiei-ite contra todas as  
qarantias individuaes; tal é a situaqáo que se continúa com 
Pisa e Genova, repetindo na sua ruina o egoisii~o oclioso dc 
Athenas lia decadencia, ou o de Carthago;' successivamentc 
se repete o mesmo na Hollanda sob os seus stnthoudcrs, e na 
Inglaterra sob os seus reis.' Ainperc, fallando do excesso de 
separatismo dos estados italicos, emquanto (i importancia po- 
litica, attribue-lhe a :issombrosa individuuliclade d'esse povo, 
individualidade que a Franca perdeu pelo seu excesso de cen- 
tralismo : a o s  Italianos lamentam hoje náo terem formado um 
grande estado como a Franca; c nós, nós sentimos os incon- 
venientes d'esta ausencia completa da vida loca!, que causa a 

1 Cqrey, Oy. cit . .  t. r ,  p. a X i .  
2 Charrikre, Op. cit., t. 11, p. 16. 



esterilidacic intellectual das nossas províncias e nos torna a 
verdadeira liberdade táo difficil. 1)' 

A instabilidade dos governos em Fra:l<a, quer para a Mo- 
niirchia absoluta ou constitucion:il, quer parti a Republica ra- 
dical ou burgueza, provem da làlt~i ele umti consciencia da 
dig~iidadc individual, elemento violentamente submetticio 5 uni- 
dade adiiiinistrativa. As Gallias conheciam a fórina riidimentar 
c cspontanea da Federaqáo? sobretudo n'nyuelle typo religioso, 
em que, como ria Grecia, as cidades se cn11e;regavam em volta 
do inesmo templo; por essas fedei-a~óes resistiraili Bs iiivasóes 
romanas, c por mais de seis seculos se in:inti~-ertini essas diííi- 
ycncas de povos que vier:iin ii ser \-iolcnt:iineiite ~iiiificii~los sob 
L I I ~  mesmo sceptro, pelo triuinpho clii forca sobrc o ciireito e 
sobrc a :issociacáo local. Onde as instituiqóes comiiiunaes esis- 
tii-ani, isto C, no meio dia da Franca, ahi se revelou uma grtin- 
diosa civilisacáo, ern que os vestigios da ciiltiir;~ grega, e a 
conti uidade da Italia determiii;iraiii a hcgemoiiia iin E'ranga 
iiierifionsl durante esse periodo de eI;iborticúo 'li, Ed;ide me- 
diu. A unidade politica rebnisou :( Franca por iiiuitos seculos. 

Alichclet, partidario streiiuo ci;i unidade franceza, reconhece 
os elenicntos ethnicos e indi\-id~i;ics que se destacam n'essa 
unificacáo nacional; falla da coiivi~-cncia no Collegio de F r a n ~ n  
com toclii a mocidade: ((Foi eiitao que eu comecei a inelhor 
con~preheiider as nacionaliíi'adc~s iJi11c.i-sas de que se coinpóe 
:i do nicu paiz. llniqua~ito e11 contava aos meus jovens ou- 
vintes as  histerias do tempo p:issado. suas physionomias, seus 
gestos, as fórmas de sua 1iiigiia~eii-1 me representavam, sem 
elles o conliecercin, unia outra histoi-ia muito mais verdadeira . 

c prof~in~1:i. Eni uns eu reconhecia as racas eirgerzlzosas do 
'Veio l>zii, cJsstc salgue I-ornano ozr ibel-ico da cpi-overzp e do 
Lnllg~icdoc, pelo qual cz Fr-anca se liga a Aalin e 9 Hespanhn, 
e que deve um dia reunir sob sua influencia todos os povos 
de lingua latina. Outros me representava111 esta dura raga 
celtica, elemento resistente do antigo mundo, estas cabeqas 
de ferro com sua poesia vivaz e sua nacionalidade insular so- 
bre o co~itinente. Tambem encontrava este povo conquistador 
e disputador da Normandia, o mais heroico dos tempos he- 

1 Lu Grece, Rome et Dalite, p. 280. Augusto Comte viu adrniravcl- 
nlenrc quaes seriam as consequciicias da unificaçáo italiana: ((Em logar 
de a ieciar a sua decomposi~áo politi~a como aproxiiilando-a mais do 
est . i f i  normal, elles tendem p;ii;i r w~ldade ,  n5o menos retrograda que 
anarcl-iica, incoinpativel com a indcpendencia nccessaria.. Politiqueposi- 
tzve, t, IV, p. 481. 
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roicos, o inais industrioso c1;i kpoca iiicliistrinl. Alguns, iio 
seu instincto historico, cariictcrisaviirn ii bo~i e forte Flandres, 
paiz de bellos feitos e de bellas narrati\r;is, gue dava alterna- 
tivamente a Co~istantinopln historiadores e imperadores. De 
outra parte os olhos nzues e as cabesas louras me faziam 
pensar c0111 esperanca n'cstu Allemaiili;~ franceza, lanqada 
como urna ponte entre duas ci\-ilisagões e duas raqas. Emfini 
a iiusencia de caracter indigenn, os scus tracos indecisos, a 
prompta :ipticiáo, a capacidade universal, nie assignalavani 
Paris como ri ~ a b e c a  e o pensamento dii Franca.))' 

0 s  politicos francezes consideram unlii troiqáo d patrin o 
adherir :i ideia de fecier:ili~:nc~: cointucio existem essas dilk- 
rencas nacionaes, abafadas pela forca bruta. Mais uma vez 
precisamos auctorisar-nos com as piilnvrns cte outros; Agos- 
tinho 'Thierry falla d'essa uriificcicáo dos cstiicios do sul como 
uma catastrophe da cirilisa+ío: ((Assi111 foram aggregadas ao 
reino de Franca todas as provincias du antiga Gkillia, situadas 
á direita c i esquerda do Rhodano, ercepto a Guienna e os 
valles do pé dos Pyrenneos. A velha civilisacáo d7estas provin- 
cias recebeu uni golpe mortal pela sua I-euniáo forcada a paizes 
muito menos ayanqados em cultura intellectual, em industriti 
e em polidez. E a mais desastros:~ épocki, na historia dos ha- 
bitantes da Franca meridional aqucll;i em que elles foram feitos 
francezes; ein que o rei, que os seus avós tinham o costume 
de cha~nar rei de Paris, comecoii :i cli~imar-lhes a elles os seus 
subditos da Ii~zgila d'Oc, por opposi~áo aos antigos francezes 
d'além d» L,oire, que ftillava :i litigua dótti. Desde este tem- 
po, a poesia clnssica do Meio dia, e mesino a lingua que lhe 
era consagrada, decahiram 'no L,anguedoc, 1-10 Poftou, no Li- 
mousin, no Auvergne e na Provenqa.»' A civilisaqáo proven- 
qal, que se estendeu ao norte da Franca, á Inglaterra, á Alle- 
miinha, li Itnlia e :i Hespanha, era o fructo d'esta'liberdade 
e acitonoinia da Franca meridional, morta pelo cenn-alismo 
monarchico, acobertado com o rancor religioso que tornou 
esse xcto i1111 verdadeiro cannibalismo, pela cruzada con- 
tra os Albigenses. Por isso diz Thierry,: «O  estabeleci- 
mento cios grandes estados modernos foi sobretudo obra 
da forca; as sociedades novas formaram-se com os restos das 
antigas sociedades novamente destruidas, e n'este trabalho> 

1 I~ttroduction a 1'Hist. i~triverselle, pag. 48, notas. Ed. belga. (Oeu- 
vres, t .  I . )  

2 Hist. de lu Conquête de J'Angleter~.e, t .  t i ,  p. 328. 
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de recomposi<,'io, grandes massas de homens perderam com 
grande soffriniento i1 sua liberdade e até o seu nome de povo 
substituido por u ~ i i  nome estrangeiro.»' 

O conieco do seculo xv c o governo de Luiz XI, caracteri- 
sam-se pelo facto da incorporaqáo successiva dos estados li- 
vres de Franqa sob o dominio de um monarcha. A demencia 
c fraqueza de Carlos VI provocara uma dissolucáo dos elemen- 
tos senhoriaes, d'onde nasceu a necessidade de uma disciplina 
de poder centralista ou i~ioiiarchico. Hasta apresentar o estada 
de divisáo tcrritorial da Franca, para deduzir a necessidade 
de uma convergcncia politica, como base para a livre organi- 
saqão federal. 

A Bretanha era go\.eriiada como um estado livre por Mont- 
fort. O s  condados cie Foix e Arniagnac eram a sobcrania da 
familia de Armagnac; a Navarra c o Rearn pertenciam ao rei. 
Carlos, o máo; a Provenqu pertencia ao rei Luiz i11 de Napo- 
les; o duque de Rerry governava o Languedoc;.os duques de 
Orleails, de Anjou c de Bourbon eram independentes, apenas 
com a reversibilidade dos seus ap~inagios para a coroa. Os 
inglezes estavam senhores da Guicnne e de Calais. O Duque 
de Borgonha era mais poderoso do que o proprio rei, pela ex- 
tensão dos seus estados, governando absolutainente na Bor- 
gonha, Charolais, em Flandres e lia Picardia. O dominio real 
achava-se assim cncravado entre estes territorios senhoriaes, 
e o poder soberano era compartilhado pelos barões, que ape- 
sar do reconhecimento de homenagem e fidelidade ao rei, se 
retroltat~:iin, vivendo-se na anarchia do poder das grandes bart- 
des e das C O I I I ~ L L ~ J Z ~ L ~ S  fr .a~~cl~es.  OS bispos e as m a s  abbadias 
tambein sc arrogavam privilegias soberanos. A unificaqáo po- 
litica da Franca 1160 podia comeqar senão por via da rnonar- 
chia; iornecou natciralincnte pela reivindicacão do territorio 

elo estrangeiro. Carlos v, coadjuvado >elo condes- 
r~ivel Du , iuesclih repelle us inglezes do solo da briinqa, mas occupado 8' 
vem a morrer antes de submetter a anarchia baronial. Succe- 
de-lbe Cnrlos vi, ainda na menoridade, governado por um 
conselho composto dos seus quatro tios, os duques de Anjou, 
de Bourbon, de Rorgonha c de Rerry, cujos disparates, latro- 
cinios c discordias mutuas aggravaram a situacão anarchica 
da Franca, comeqando as revoltas populares contra as extor- 
sões fiscaes, revoltas co~~hecidas pelo nome dos MaiIIotins. 
Seguiram-se as repressões, que tiveram por consequencia a 

1 Idem, Hist. de  Ia Conquête de I'Angletei-!.e, t. r ,  Introduc. 
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extinccáo de franquias communaes e a ruina da burguezia. 
Foi no meio d'estas ambicóes desenfreadas dos seus quatro 
tios, que Carlos VI chegou d maioridade, para cair pouco de- 

ois na loiicura, attribuida ao encontro de um phantasma na 
aoresta de Mans, continuiiiido o governo a fluctiiar entre o 
duque de 13orgonha e o duqiie Orleans. Por este estado de 
cousas se v2 que a independencia nionarchica era a condicáo 
para a estabilicinde do direito e para a unidade territoriiil, e 
que não podia realisar-se senáo pela extinccáo do feudalisnlo, 
pela forca e pela traicáo sanguinaria. A  realeza, desde Luiz XI 

a Luiz XIV cumpriu essii miss5o negativa, mas indispensavel 
para a liberdade e para o advento da soberania iiticional; po- 
rém esse excesso de concentracáo de soberania ou poder ab- 
soluto em ciin iiidividuo, que se substituia 30 estcido, conser- 
vou n inesiiia divisiio da irrcsponsabilidacie sobcrail:~ em 
ministros e funccion:irios favoritos, perinariecendo no fundo o 
mesmo mal estar d70nde saiu n iiecessidadc da convocaçáv 
dos Estados gerlies, na ~issenlblGa nacional, depois n Conven- 
$50 de I 789, e a grande l~evoluqáo franceza, que universalisoii 
a éra d:i democracia. A defeza nacioi1:il da Hepuhlica contra 
a Europa conservadora colligada coiitr:i a Franca? devcu os 
seus triumphos d reorganisa~5o da antiga Cominuiia medieval; 
mas a Franqa republican:~ ficou com a tradiciio centralista de 
89, que precisava da subrnissáo de todas as provincias ao,go- 
verno central de Paris para conseguir reorganisar-se. Todos 
os politicos francezes persistem n'este preconceito. 

Mais do que nenhum outro grande estado, a Franca pre- 
cisa salvaguardar a sua liberdade reorganisando-se pela fede- 
raqáo; a queda successivn das duas primeiras re ublicas re- , 
sultou da violencia da unificacáo administrativa e i a extinccão 
das garantias communaes a pretexto de uma unificacáo po- 
litica. 

A Franqa foi nas épocas gloriosas da historia da civilisa$áo 
occidental iininensamente dividida; Carlos Cointe, no 'li.illado 
de I~rgislac60, alludindo ás leis consuetudinarias cia Franqa, 
com cento e quarenta e quatro provincias independentes na 
sua existeilcia juridica, conclue: « A  Fr:inc:i era cointudo um 
dos paizes ni:iis civilisados da Ehropa, ou, como quizerem, 
um dos menos barbaros.)) (Op. cit., t. I ,  p.\316). E: da conser- 
vacáo das instituicões locaes, accrescenta: «Nem as conquis- 
tas dos Romanos, nem o despotismo dos seus imperadores, 
nem as conquistas e devastacóes dos barbaros, nem o poder 
dos reis, poderam nunca apagar em Franca as lei\ que per- 
tencem a cada povo. Foi preciso que a imprensa iiioculasse 
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nos espiritos as mesmas ideias e que uma revoluqáo terrivel 
passasse o seu nivel por sobre o solo, para reduzir esta mul- 
tidão de povos 'diversos a uma legislaqáo uniforme.)) (Op. cit., 
p. 32). Foi um perigo coinmum, a invasão da França pelos 
exercitos estrangeiros, que fez com que a Republica unificasse 
a Franca; mas essa unidade, que devera ser moral, pela ex- 
tincqáo cio partido girondino ficou sacrificada porventura pela 
necessidade das grandes reformas a unificaqáo administrativa. 
A trndicáo re~olucioilaria mantida através de todas as restaura- 
cóes inonarchicas, conservou inconscientemente a organisacáo 
unitaria, isto e, a subordinaqáo incondicional das provincias a 
uin poder central. 

O illustre publicista Lavelleye, analysou sem preconceitos 
a applicacáo da doutrina federal á organisacáo politica da 
Franca, e quer pela historia, quer pela critica dos elementos 
sociaes, chega á clara conclusáo, que sem as liberdades lo- 
caes, .provinciaes e communalistas, a Republica é um titulo 
sem livro, uma instituicáo de nome. Diz elle: «Um dos gran- 
des erros da Revoluqáo foi a destruicão das asseinblêas pro- 
vjticiaes, e duvido que a Franca che ue a possiiir ii verda- 
deira liberdade sem que as torne a resta f elecei-. » /E.:nssio sobre 
as fóvntas do Govet-no, p. 103). E explicando o pensument? 
unitarista dos republicanos modernos, escreve IJavelleye : «E 
um erro. Proveiu da Revoluqáo, que proscreveu com um fu- 
ror sanguinario o federalismo e os federalistus, a unica fórma 
dc governo e os unicos homens que teriam podido salvar a 
Republica. As Rcpublicas que duram e que prosperam são 
federacóes: a Suissa e os Estados-Giiidos.)) 

O s  republicanos francezes sáo os unicos que laboram no 
erro unitarista, que lfies tem acarretado iminensas catastro- 
phes: continúa Idavelleye: ( (0s  republicanos francezes com o 
seu fanatismo de unidade e opposicáo ao systema das auto- 
nomias locaes, sáo os unicos entre os seus correligionarios 
que proseguem n'este sentido, e estilo em coiitradiccáo com 
os seus proprios principias; é uma triste hcranqa dos seus 
antepassados da Revolucáo. » Contra o principio unitarista da 
democracia franceza insiste o mesmo publicista belga: aUma 
re ublica unitaria e absoluta como a que se tem sempre que- 
ri .‘! o fundar em Franca é um monstro.-A Franca acha-se 
em republica agora, mas nada foi alterado do que estava.. .» 

A tentativa de reforma eleitoral pelo escrutinio de lista é 
o meio indirecto para o exercicio da independencia local, e 
com certeza o caminho para uma assernblêa intelligente e di- 
gna adoptar um dia a organisacáo federalista. 
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Assim acabaráo os perigos dos golpes de estado presideri- 
ciaes, como os dos dois Napoleóes e a tentativa de Mac-Mahon, 
e acabaráo as revolucóes das capitaes, e as guerras votact~is 
por parlamentos forn~ados pela candidatura otiicial. Lavelleye 
chega á seguinte conclusáo fundamental : « E m  Franca, é pre- 
ciso ir até ao ponto de restabelecer as,antigas provincias, com 
as assemblêas regionaes, reunindo os departamentos que pelas 
relacóes geographicas e identidade de interesses economicos 
formam verdadeiramente uni grupo natural. Llm regimen fe- 
deral mais o11 menos estreito ser8 ger:ilniente adoptado no 
futuro, porque c o unico meio de assegurar a uni50 das racas 
c mais tarde da especie, sem quebrar as diversidades locaes, 
e sem escravisrir os homens a uma asphyxiiinte uniformidade. 

((As instituicóes locaes,. quando o poder central n30 ris 
destroc com firme propcsito, como em Franca, resistem a 
todas as tnudancas politicris e ris convulsões sociaes, porque 
ellas correspondem a umii necessidade natural. Sem as liber- 
dades provinciaes, o regimen parlamentar n3o ciá seiiáo i1 

apparencia da liberdade; na cssencia o despotisruo subsiste, 
exercido uma vez pelo nion:ircl-i:!, outra vez pela assenibl2a. 

«Em Franca este rcgiinen, selã qual f6r o titulo com que 
a baptisem, náo é senso um nbsolutismo tempcrado por meio 
de revolucões periodicas. 

((Fechando os 01ho.s ás licóes mais claras da liistoria, os 
republicanos francezes não querem por f(jr17iii alguma rtuto- 
nomias provinciaes, c comtuclo sem ellas a republica náo e 
senão uma palavra vá, c dificilmente conseguirá conservar-se. 

«Foi  um dos erros da revolucáo acreditrir que se justificri 
o sentimento nitcional desraigando os costurncs locaes e pres- 
crevendo as tradicóes e as instituicóes provinciaes.s 

Estimamos de preferencia ás nossas consideracões, trans- 
crever as  palavras. do auctorisado publicista europeu, que 
poderiamos fortalecer com abundai~tes provas historicns : por 
isso vamos vêr que Lavelleye encara o problema federal, pela 
cooperacão dos factores sociaes: « A s  populacóes urbanas são 
essencialmente revolucionarias, o que é um temperamento in- 
compativel com instituicócs livres; sáo magnificas para derru- 
barem monarchias, e nada vaiem para consolidar a republica. 

« O s  aldeãos, pelo contrario, sáo conser\-ridores porinstincto, 
mas republicanos nos costumes. Se os poderdes converter A 
repyblica, ella ficará definitivamente, estabelecida. JJ 

E o que. se observa em Franca nos grandes centros urban.os, 
como Paris, XIiirselha, Bordeus, ao  passo que o despotismo 
napolefinico illudia o suffragio com a massa numerica das pro- 



viritias. 12civelleye confirma este facto com a auctoridade de 
Aristotelcs, que diz na Politica, que um povo de cultivadores 
e o mais apto para fundar a democracia, e observa esta lei 
sociologica, em que a republica C inantida na Suissa c nos 
Estados.Unidos pelos proprictarios ruraes, ao passo que Ge- 
nebra e New-York soflrem a agitacão revolucionaria: ((Querer 
fundar uma democracia livre com o unico apoio das grandes 
cidades e contra a acquiescencia dos campos, é a iilais vã das 
tentativas.)) Qual o modo de fazer entrar este elemento con- 
servador na ponderaqáo politica ? Por i-ileio do federalismo, y uc 
na sua essencia a or anisacáo politicu da paz ab.;oluta. Dn 
Franca federal depen f e n liberdade da Europa; :i trlidiciio 
revolucionaria vae sendo s~~bstituida pela scientifica, e por- 
tanto o preconceito unitarista teni dc ser atracado pela critica 
dos factos historicos, e pela pratica cio escrutinio de lista. 

O eminente positivista Wyrouboll; procurando explicar a 
saida de Gambetta do poder, quando tudo indicava n necessi- 
dade do seu governo, attribue-a ú sua tcndencia unitaristii, 
em conflicto com o espirito autonoirio provincial que se vac 
revelando em Franca; assim, caracterisou-o como o ultin-io dos 
grandes estadistas da politica u~iitaria. A ser efectivo o syr-il- 
ptoma, ri Franca virti a realisar n grande E'cdcracáo occiden- 
tal. 

As divisões internas da Franca :interiormente á Kevolucão, 
coincidiam com as fórmas feudacs, compondo se de trinta e 
dous governos ou seccóes administrativcis, correspondentes 
tios arftigos dominios senhoriars, que fora111 unificados pela 
il~onarchia; a Republica completou :I obra da unificacão pela 
egualdade do direito, mas esta triinsformacáo politica, base 
essencial de todo o progresso, foi desnaturaci;i por uma circuni- 
stanzia invencivel. A Republica franceza, triuinphante n;ls 
suas guerras defensivas contra a colligacáo cio direito divino 
na Europa, foi arrastada tis guei-rns cie conquistki, recuando 
por isso :i fórma atrazada dosystema militar do Imperio. Assim, 
submcttidn internamente no mais apertado centr:ilismo admi- 
nistriltivo. incorporou no seu territorio :i quasi totalidade da 
Italia, da Holland:~. it das provincias rhenarias, unificando sob 
a mesma pressão cento e vinte c quatro provincias. Esta obra 
absurda do Impcrio caiu pela sua irracionalidiide, desfazen- 
do-se pelos tratados de I 8 I 4 e i 8 I 3 ; mas no espirito fi-ancez 
ficou esta cteslu~nbrantc tradicáo do militarismo conquistador, 

ue deu causa a todas as desgracas dos ultimos trinta annos 
I a  Franca, e deixou nas cabecas poliricas a falsa preoccupa- 
cão de que sem uma absoluta unidade politica, fortalecida por 
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um absorvente centralismo administrativo, a Franca iiáo po- 
deria manter-se coino potencia. A Franca tem soffrido todas 
as cutastroplies, invasóes e perda de territorio, as suas ideias 
têm-se transformado a ponto de ser impossivel a conservacáo 
de qualquer das tres monarchias absoliita, constitucional ou 
plebtscitnria, as geraqóes têm-se renovado, mas apesar de tudo 
persiste no plano governativo o mesmo falso centralismo, que 
ernbaraqa o desenvolvimento ci'essa generosa nacionalidade. A 
conservacão d'este erro, ainda nos espiritos mais lucidos, náo 
deve nttribuir-se exclusivaniente 5 tradiqáo revolucionaria como 
quer I,avelleye, nem tão pouco a esse espirito uniformisador 
do Iiiiperio, contra o qual reage a Democracia; essa persis- 
tcncia do preconceito unitario tem uma causa natural e per- 
inaneiite no territorio : A Frkinqu é rigorostiriiente uin paizplaiio; 
onde ~ib~indam as planicics náo existe espirito local, e quanto 
mais extenso e chato é Lim paiz, tanto mais se implanta e radica 
o despotismo, como se vê 110 norte da Europa. Na nicsologia 
da ci,.ilisacáo, as montanhas sáo sen-ipre o apoio do iiidivi- 
diialismo iiacional, como se póde observ:ir na Suissa ou mes- 
mo na Hespanha. As massas principacs cle montes, na F r a n ~ a ,  
siio a leste e ao sul, prolongarncntos clos Alpes e dos P ren- 
neos, que lhe servem de fronteiras. As di~-isóes internas ? oram 
todas ethnicas, segundo a occupacáo das diversas raqas que 
povoaram a Franqa, e que, apesar do seu accentuado indivi- 
dualismo,. foram caindo sob a unidade franl<a, sem poderem 
resistir por falta de um apoio material. TV. F. Edwards e Broca 
determinam pelas observaqóec;. anthropologicas ainda hoje todos 
os typos das racas que primitivamente occuparam a Franca; 
pela liistoria conhece-se as longas Iuctas que custaram a sub- 
missáo da Franqa gauleza ou meridional e da Hretanha; na 
litteratura, coino notou Einile Chasles, as creacóes artisticas 
correspondem a essas tres zonas ethnicns: gallo-romana, em 
que se manifestou a poesia pro\-enqal, as canqóes amorosas e 
subjectivas dos trovadores, 3 gallo-brefão, em que se criam 
as narrativas novellescas do cyclo de Arthur c da c:ivalleria 
celeste, d o s  contos e lays dos nienestreis, e a f~allo-fi-anka, 
d'ondc irradiam todas as epop6as cyclicas das (Testas, que se 
unificaram na idealisacáo do typo heroico de Ckrlos Magno. 
As diiTerencas que se observam na litteratura, dáo-se na lin- 
guagem, e ainda no coracter; o gallo-romano é fallador, ver- 
boso, o gallo-bretáo é credulo e pietista, o gallo-franko conserva 
o, desplante militar a que deram o nome de fttria franceq-a. 
A parte a influencia de uma rqestiqagem de seculos, estas dif- 
ferenqas ethnicas ~e r i am bastante fortes para constituirem a 
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nacionalidade franceza no pacto federal de tres estados livres, 
se os accidentes historicos 1150 tivessem sido coadjuvados pela 
uniforrrfidade do territorio. Desde que a politica se torne uma 
sciencia positiva, ella procuriirli reaiisar de preferencia o que 
esta na consciencia dos povo\, a entregar-se submissa ás con- 
diqões do meio, reagindo contra a sua fatalidade. E por isso 
que a Franca, que realisou a Revoluqáo mais fecunda no meio 
social rompendo com um passado abusivo, est i  destinada a 
operar esta segunda revoluqáo, inas pacifica, de se reorganisar 
pelas indicacões scientificas, factores essenciaes da politica do 
futuro. 

Referimo-nos á peninsula hispanica, alludindo a acc5o cio 
meio para destacar e garantir a existencia dos individu, d 1' I S ~ O S  

nacionaes. No territorio da Hespanha, os relêvos orographicos 
coincidem c0111 as differengas dos aggregados sociaes; a mc- 

a:, ormas sologia e a ethnologia, factores directos da historia e c1 . f ' 
da civilisacáo da Peninsula hispanica, nunca forain attcndidos, 
nem mesmo presentidos pelos politicos empiricos, que affron- 
taram ás cegas todas as  condicfies naturncs dos tiggregados 
de POVOS que aqui se estabeleceranl e constituiram naqóes. E 
por isso que toda a historia social da Hespanha se resume ein 
um movimento de vae-vem, em uniti oscilac5o entre as duns 
tendencias cantonal ou seuaratista e unitario-centralista oii 

1 

monarchica. Cada uma d'estas tendencias tem a sua Iiistorin 
á parte, e figuram com ;I inasimii clareza cni todas 11s luctas 
politicas; a primeira synthetisa-se nas reivinciicacóes dos 1;ilc- 
?.os, que os estados, submettidos á condicáo de provincias, 
reclamam contra a unificacáo civil e cclntra o centralismo admi- 
nistrativo; :i segunda, resume-se n'esta divisa - znziáo ibericn, 
-que os partidos tomam como titulo de gloria ou de injuria, 
conforme as ambicóes inonarchicas c:istelhanas ou portugue- 
zas visam á incorporacáo de toda a Hespaiihn, iiicluindoPortu- 
gal, sob um unico sceptro. Ignorando esta oscillaqáo funda- 
mental, toda :I historici da peninsula hispanica é um cahos, e 
na agitacáo d'estes estados não é possivel vêr claro, nem se 
descobre destino ás duas nacionalidades quê iniciaram as gran- 
des descobertas maritimas; tomando-a como criterio, todos os 
factos se coordenam, se systematisam e indicam-nos as solu- 
qóes racionaes para as quaes deve convergir a accáo pratica 
de uma boa politica. 

Consideramos n'este estudo a Hespanha depois da Franca, 
seguindo a successáo da incorporacáo romana, que com a Italia 
tornou estes tres paizes os oreáos vitaes da Civilisa~áo occi- 
dental. E á luz d'esta solidariedade que procuraremos, pela 
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observaqáo da marcha politica, cstabeleccr deducqóes tanto 
mais seguras quanto ellas estáo de accordo náo só na evolu- 
cáo isolada de cada elemento da unidade occidental, Grecia, 
Italia, F r a n ~ a  e Hespanha, como na inesologia e na continuidade 
historica do continente europeu. Na peninsula hispanica, os 
factores mesologico, ethnologico e historico são conformes em 
unia mesma direccáo; nada mais evidente, atravds mesmo de 
todos os acontecinientos absurdos e de toda a agitaqáo sem 
plano. Iremos considerando cada um d'elles isoladamente. 

Olhando para o inappa geographico da Peninsula hispanica, 
nota se immediatameiite que a situacáo'das provincias que fo- 
ram primitivamente Estados livres, e que ainda hoje conservam 
vestigios tradicioiiaes d'essa individualidade autonomica nas 
actuaes divisões administrati\-as do centralismo monarchico, 
coincidem com os relêvos orographicos,, que cstáo natural- 
mente demarcando e dividindo este territorio em uni deter- 
minado numero de organisinc~s nacioi-iaes. Pela comprchensáo 
d'este importantissinio facto mesologico, gue exerce uma ac- 
qáo permanente no espirito e nas instituicóes dos povos, se 
explica a inextingui\.cl tendencia separatista dos povos penin- 
sulares, e reciprocamente as tremendas violencias praticadas 
pelo ce~itralisiiio da unificacáo monarchica, que atrophiaram 
este esplendido collaborador da Civilisaqáo occidental. A ac- 
cão inesologica e a corrente historica mutuamente se expli- 
cam, dèisando a descoberto a falsa organisaqáo do unitarismo 
monarchico, que desde Fernundo e Isabel ate ás pretenqóes 
ibericas recentes, bragaiitinax ou afyonsinas, não tem senão 
prodiizido a morte das liberdades locaes, a atrophia completa 
de uinLi raca activa, c hostilidades inutuas aproveitadas por 
uma potencia ardilosa, a Inglatcrra, que se tornou a primeira 
naqáo colonial do mundo, explorando e fomentando estas dis- 
sidencias e simulando tornar nccessaria a intervenqáo de um 
poder neutro. Tal é :i razao da influencia estrangeira, ou da 
Inglaterra na peninsula, quando o centro de todos os nossos 
accordos deveria ter sido, desde a scisáo da Casa de Austria 
até hoje, a Franca, bem como para todos os outros povos 
ronianicos. 

Observando os s stcmas orographicos, vemos primeira- 
mente a cordilheira os P renneos correndo de norte a oist~: 
que nas suas quatro rami 2 caqóes divide em organisn-ios inde- 
pendentes a C~taluiilia, Aragáo, Navarr?, Asturias, Galliza e 
Vasconia; depois vemos a cordilheira Celtiberica, de norte a S I L I ,  
nas suas divisões, a vertente oriental, ou inediterranea, ter- 
minando as fronteiras dos tres primeiros estados citados, e 



limitando Valencia, Murcia e Granada, e LI vertente occidental 
ou atlantica, continuando a Castella Velha, Leão, Castella 
Nova, Extremadura e Andaluzias, isto é, Jaen, Cordova e 
Sevilha. A historia antiga e mesmo a moderna da Hespanha 
confirma nas constantes luctas de independencia local estas 
divisões nntcirues em quanto 1í sua influencia social; e foi pre- 
ciso que o interesse pessoal dcs reis se seri.iise dos gfãndts 
attentados da forca para s:icrificar estes elementos diversos 
em lingua, em tr;idicáo, em costumes, ein actividades techno- 
logicas e em capacidades, que aiiid:i hoje sc re\.elam n.:i forma 
desordrnacia do cantonalismo a o  in~iis simples aba!(-) social, 
fazendo com ue o absurdo da unidade inoiiarchic:~ se sus- 
tente pelo sozhisma da iiiaiiutenC.ío dii ordem. A evolugão 
histotica da Peninsuln é eloquente na  comprovacáo da neccs- 
sidade de disciplinar estas tendencins em um systenia de Fe- 
dcrncáo; esta necessidade foi lucidaiiieiite comprehendida por 
Erncste Chkirrikre, pelo initllogr~icio Henriques ru'ogueira? por 
Pi Margall, por Francisco Mariti l '~ibino, e outros escripto- 
res; a que tereino!; de alludir. 

Nos seus bellos estudos sobre n agriculturii hcspanhola: 
Firmin Caballero determina as  differenqas do trabalho rural 
pelas tradiqóes e costumes de cada uma d'estas regiões e das 
povoacóes que ahi se individualisni-am. Não só as praticas "iii 
lavoura, como tanlbeni os contrnctos e a organisacáo da pro- 
priedade coi-iser\.iim fhrinas primitil~as de diversas aggregacóes 
sociaes, c1Li.e correspondem egualmente Lí diversidade dos tra- 
jos e 1ís (irias e iiistrunieiitos musicos, como observ:~ o mesnlo 
cscriptor no seu I)Fcciounrio geopl-t7phico. As divisóes territo 
riaes. aL>esar de todas as bi-~itae.; ii-i-:icionrilidades do centrti- 
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lisnio administrativo impostas no jir:ido dos iiitcresses ita uni- 
f i c a ~ , ? ~  monarchica, nunca poder:iin ser apag~idas. e sáo ell:is 
que prevalecem na circuinscrip~ác~~ <1;1> actuiies provincias, da 
mesma fórma que as divisões dioccsiin:is iiindii hoje em Hes- 
panha conservam o quadro das primiti\~as nacionalidades em 
que se estabeleceram. A accao do  meio é muito mais poderosri 
do que a vontade humana, quando esercidn sem intuito racio- 
nal; as luctas pelas jòros provincines através de tantos se- 
culos sáo a consequencia d'estn i i i ~ 3 0  incessante do meio que 
importa ser reconhecida. A forci? immanente n'este espirito 
da associaqão local é tão grande, que quando a Hespanha se 
\.iu abandonada pelo seu rei ii inl-iisáo napoleonica, quem sus- 
tentou a liberdade nacional e libertou o territorio foram as 
Juntas, organisadas pelas provincias e confederadas para r ]  
interesse communi. Nas luctas antigas dos habitantes da Hes-  
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panha contra os Roinanos, tambem se organisarain as Fe- 
deracões, corno na Italia e nas Gallias; Strabáo, falla de uina 
confedcraqáo cie trinta Gentes entre o Tcjo e os Artabros; 
Plinio cita ;i federacão do Convento Cluniense de sessenta e 
oito povos ou cidades; a Jurisdicqáo de Sarago~a coii-ipunha-se 
de cento e cincoenta e dois povos; o Convento de Lugo de 
dezcscis; c os Asturos de vinte e dois povos. Existia tambem 
a confèclci~acáo dos Acisetaiii, Ilergetcs e mais trinta povos; 
os J7iiceos, Vettones c Ccltibei-os, formaviiin uma confedera- 
cão exclusivamente militar. b;ram notaveis as ~issernblêas fc- 
deracs a Vcllica, dos Ciintabros, e a Ast~irica, em que se dis- 
cutia a politica exterior, ns nlliancas, as dcclnracócs de guerra 
e os trat'idos de p ~ ~ z .  b o n  .Ioiiquin Costa, no seu importante 
livro  obre a Poesia p ~ l l l ~ l l ~ ~ i -  Izcspalthola, conclue d'estes elo- 
quentes f'ictos pela necessidade de restabelecer a federaqáo 
como ii fóriiia de governo mais em harmonia com o genio 
nacional. 

O s  dados ethi-iologitos reveliirii nos coi-iio estas tendencias 
separatistas fora111 augrnentadns pelas r a q s  que se fixaram 
110 só10 liispanico, e ciiju fiisiío coi-istitcie a populacáo actual 
da peninsula; sobre o primeiro elenieiito da migraqáo asiatica, 
ou os iberos, succedernn-i.sc ;is camadas cic populncóes semi- 
tas, taes como os pheiiiiios c suas coloiiias lybio-phenicias, 
os carthaginezes e suas coloniiis dos biistndos, os judcus. os 
arabes coin as suas nur-i-ierosissimas colonins de berbci.es c 
inouros; rodos estes eleincntos seinit~is aggravitrnm o cspirito 
separatista, fazendo coin que rio caracter liespanhol prepon- 
derasse um esagger~ido cosi.i-iopolitisi-iio, que levou esse grande 
povo a dispersar-se pelo i-ilundo, 110 scc~ilo xv lias \.astas des- 
cobertas inaritimas e emporios coininerci;ies, e no seculo xvr 
na occupacáo militar de quasi toda a Europa em beneficio da 
Casa de Austria. Emquanto a Hespanha esgotava a sua vida 
interna por esta assoinbrosa actividade exterior, as liberdades 
e as associaqões locaes enfracliiecidas forain fiicilniente extin- 
ctas pelo unitarisino monarchico. Se a unificacáo da Hespanha 
se inicia ei-ri Fernando e Isabel, C n'estc reinado que se dcs- 
cobre a Anierica; qiiando Philippe ir conserva a Hespanha 
em armas na Italia, nes Paizcs Bhixos, em lucta contra a 
Franca e contra a Inglaterra, C il'esta dispersáo exterior que 
clle opéra a uiiificaqáo sanguinaria coadjuvado pela unidade 
catholica, que em 15So lhe entrega tambein Portugal, cuja 
nacionalidade ainda hoje C o typo mais perfeito e completo 
do que scria qualquer dos an t ips  estados livres peninsulares. 
JTêmos que na historia e na politica da peninsula hispanica se 



alternam, pela fatalidade dos acontecinicntos, a tendencia au- 
tonoma da associacáo local, fundada na mcsologia, na ethno- 
logia e na tradicáo instinctiva e municipal, e a violcncia tmita- 
ria, exercidn pela rèaleza, quer ella seja o Iniperio romano, 
ou visigodo, o emirado ou lialifado arabc, ou as iiionarchias 
iieo-gothicas, e os ramos cipr-iasticos estrangeiros. A conquista 
romana coniplctiicta na época imperial, c! que rciilisou a pri- 
meira unitic:icáo politica ctii Hespanhii, ficando sempre insub- 
inissos os asturos e cantabros, gernien de resistcncia contra 
outras fiituras unificaqões. Aqui o :iyoio ctns montanhas in- 
dica-nos o motivo da inquebr:~ntnvcI resistencia. A tradicáo 
imperial fòi seguida pelos visigodos, que em Recesviiitho torna 
a reconipijr a unidade politica cl~iebi-;idii pelo accideiite da in- 
vasáo das tribus gcrniaiiicns. nliis essa uiiid:ide cra táo insta- 
vel, que rcagirido contra ella p o r  iiistiricto, os povos peninsu- 
lares acceitnni passi\.amci-itc a occup;icáo dos Arabes, que em 
resultado da sua civilisacáo suyci-ior. lhe garantem o respeito 
das suas instituiqóes iocacs e mcsiiio da sua religiáo. O go- 
verno dos Arabcs lia Hespnnhn s~ihordiniido nos primeiros 
annos da conquista ao emir ci'Africa, liberta-se ticaiido na dc- 
pendcncia directa .do kiilifado; mas as vicissitudes que que- 
braram a unidade do imperio arabc. substituindo :to kalifado 
de Damasco o kalifado de Hiigctad, I-eflectcm se na pcninsula, 
que se constitue i~idepeiideiite, forii~iiiido o lialifado de Cor- 
dova, pela anibiçáo de um iuembro foragido da dpnastia de- 
cahida dos Ominyades. i\ ~inid;icie po1itic:i dos Arabes é 
constantemente atacada pelos pi-cteiideiites ao La1if:icio de Cor- 
dova, pelas intervcnqócs dos illmoravicles e l+kirisitas, vindo 
por fim u disso11-cr-se em eiiiirados soberanos ou  independen- 
tes, de Jlalag~i, A-lgeciras, Graniid:i, Saragoca, T-itlencia, Al- 
garve, Toledo, divisóes.que se resumem por iiltinio na lucta 
final entre os dois emirados de Sevil1i;i c dc 'I'oledo, e no des- 
envolvimento progressivo da reconquista christá e das 1110- 

narchias neo-gothicas. es tas  traziam na instituicáo da realeza 
a tradiqáo unitarista, que debalde procuravani restabclccer 
impondo a unia sociedade 31-ancada as moiistruosidades do 
Codigo Visigotílico; porém, aquellcs que pelo sangue, pelas 
devastacóes e pela perfidia faziam a incorporacáo dos estados 
livres peninsulares, eram os iiicsmos que os dcsnicmbravam 
como lotes da heranca pessoal deixada a seus filhos, que por 
novos criines e fratricidios tornavam a rcconipSr a unidade 
politica. 

A historia do periodo da reconquista christá, ou das mo- 
narchias neo-gothicas encerra esta perturbãdora oscilaqáo. Os 



que se refugiam nas Asturias, n'esse fóco de individualismo 
c de liberdade local que resistiu aos romanos e aos arabes, 
estabelecem a sua mesquinha capital em Cangas, depois em 
Oviedo, alargando-se lentamente até formarem o reino de 1x50, 
ao qual Aflonso i incorporou a Galliza. Porém, já sob Fruelu, 
e preciso abafar pela fòrqt a resisteneia da Galliza e da \-as- 
conia, revoltando-se esta ultima sob Ordonho, tendo de ser 
reconhecida a sua independenciii por Affonso 111. Sob este mo- 
narcha', unifica-se no reino de I,e5o :i Castell~i Velha e a Lu- 
sitaliia, formando entáo este Liggregiido o terqo do territorio 
da peninsula hispaiiica. A esta corrente de unificacáo pela fòr- 
$a, corresponde a reaccáo separatista; a Navarradesmembra-se 
corno um condado soberano sob Sanches C;arcia, tornando-se 
tambern como o reino Iconez, um 1101-O centro de unificacáo 
monarchictt, c01110 mais tarde o veiu a ser Ckistella. Se sob o 
reinado cic Aii'oiiso i i i  estava ~inificado o terco da penins~ila 
hispanica, pel~i si.ia rnorte em !)io, o novo estado desil-ienl- 
brn-se como hcr~tiica dos seus tres filhos: Garciti fica rei cle 
l,eáo, que deisou de denomiii~ii--se de Oviedo; Ordenho, fica 
com o reino da Gallizn, iiiiis desapossa o irn~áo unificando o 
estado leonei,, deixando serri :iusilio o condado da Navarra em 
lucta com os Arabes, e venclo a revolta dos Condes de Cas- 
tell:~, que queriam tornnr~ se independentes ; o terceiro filho, 
Fruela. recebe as Asturias, vindo a unificar no seu estado os 
outros, que incorporara Ordonlio, vagos pela sua inorte ein 
023. 1-1 aqui ue comeca o ciigraiidecimento do Condado de 

, Castell;~, sob %ern5o (;onc~iives. e que 6 o terceiro centro de 
~i~iificacao inonarchica. Kamii-o 11 submette a Castella, 111:is o 
espirito separatist;i renasce iin Galliz:i sob Orcionlio 111, sob 
Sancho I, sob Rainiro 111, clicgando :i ter a siiu realeza. c i-e- 
sistindo ,i soinbra do apoio prestada ~ i s  revoltas ou anibisõcs 
dos outros estados. Durante a menoridade do rei !eoilez 

' Affòiiso v i i oi 2 - 1  o I t i  I, n (:astelln to~na-se  independente sob 
Sancho Garccz, que se 1c)rtnlece com ;i allianca dos arabes. 
No meio d'esta separacáo o interesse dynastico provoca u~iia 
incorporaqáo de 1,eáo e Castellu pelo casamento de Garcia San- 
ches, filho do castelhaiio, com Snncha, tilha do Iconez; era unxi 
situaqáo nnaloga fi do castiriiento de Feriiando e Isabel. no 
seculo av; Garciti Sanches foi assassinado pela fainilin dos 
\'elas, e Sancho de Navarra, a pretexto de ser cunhado do nssas- 
sinado, casa seu filho Fernando com a noiva leo~ieznrealisando 
e ultimando pela conquista n segunda unificacáo politicn em 
I 034 pela i~lcorporacáo de Castella e LeZo ú Navarra. Por sua 

i inorte dli-se uma nova corrente de desmembracáo; elle divide o 



seu grande estado em testamento pelos filhos; n N a ~ a r r a ,  com- 
pete ao primogenito Garcia, Aragáo 11 Ramiro, Castell~i e parte 
de Leáo a Fernando, o resto de 1,eiio a Berinudo. AIas (3s 
irmãos luctam entre si e assassinam-se para se apoderarem dos 
outros quinhões; é assim que Raiiiiro lucta contra Garcia para 
lhe apanhar a Navarra, e Berinu~io lucta ioin Fernando, para 
completar o seu estado, apoiterniido se dos territorios entrc 
Cea e Pisuerga: Fcrnando que veiu a receber o titulo de Ma- 
gno, com que é conhecido na historia, é auxiliado por seu ir- 
máo Garcia e mata-o por suas proprias maos. Navarra e Ara 
unificados sob Garci:~, e Ctistclla c 1 .~50 unificados pelo 8i0 ra- 
tricidio de Fernando, achanl-se c111 presenqa, e a lucta inevi- 
tavel rebenta entre os dois estados, vindo a terceira unificac5o 
politica da peninsula a fazer-se por Fernando I, que ,elle pro- 
prio destroe dividindo o reino por seus filhos : a Clastella deixada 
a Sancho, Leáo e Asturia.; a AIfonso, a Galliza a Ciarcia, os 
territorios de Samorii a LTrraca, e os. de Touro a Elvira. 

Herculano norando estes factos contradictorios da desmem- 
braqáo da unidade politica,. LI qual se realisara com tantos cri- 
mes e esforces, não attingiu a lei historica d7estes phenome- 
nos; diz elle: ((Palpando por 'assim dizer, este cspirito de 
desmembracáo, que nascia da forca das cousas depois que 
os estados christáos adquiriram pela conquista mais remotos 
limites, Fernando Magno procurou que as de separaqáo, em 
vez de aproveitarem a extranhos, revertessem em proveito 
dos membros da sua familia, e que assim se evitassem as lu- 
ctas civis, cedendo a essas tendencias em Yez de tentar, tal- 
vez inutilmente, reprimil-as. » ' Herculnno é um severo e exacto 
chronista, mas sem criterio philosophico; o que fez Fernando 

, Magno, f0ra jii praticado por Affoiiso i11 de l,eáo, e por San- 
cho de Navarra: e o pretexto para evitar guerras civis está 
coiltradictado iinmediatamente pelos factos. 

Depois da morte de Fcrnarido Magno, os dois irmáos Af- 
fonso e Sancho luctam entre si para se expoliarem; n'este 
conflicto, Garcia segue o partido de Sancho, e portanto Af- 
fonso abandona os seus estados e refugia-se.junto do arabe 
Al-Mamum; o conflicto alarga-se e Sa'ncho quer .desapossar 
sua irmã Urraca, que seguia o partido de ARonso, mas fal- 
lecendo elle em 1072, Urraca avisa o irmão, que vem de re- 
pente da côrte de Al-Mamum, sendo reconhecido rei de Leáo 
e das Asturias e da Castella, e desapossando Garcia do reino 

1 Hist. de Portugal, t. I, pag. 167. 
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da Galliza. Póde-se dizer que Affonso VI consummava a quarta 
unificacáo politica da Hespanha, restabelecendo em Toledo 
a antiga capital do imperio visigothico, e alargando as fron- 
teiras pelas Extremaduras em io$. Morto em I 109, Af- 
fonso vr deixa duas filhas, Urr~ica e Thereza, desmeinbran- 
do-se a unidade politica por continuas revoltas, e impondo-se 
como novo estado independente o Condado de Portugal. 
D'aqui em diante os plano5 de iinifc:iqáo inonarchica pro- 
curam realisar-se por meio de casamentos reses, como se vê 
em D. João r de Castella com a filha de Fernando de Por- 
tugal, e da parte da monarchia portugueza, nos casaincntos 
de 1). AfTonso v com D. Joanna, do principe D. AAi~iiso com 
a filha de Fernando e Isabel, com a qual C). Manuel torna a 
casar. Ainda no coincco da dynastia dos Bragancas os pro- 
jectos de casamento do principe D. 'l'heodosio tinham em 
vista a unificacáo de Portugal e Hespanha; e pelos casamen- 
tos de Carlos v e Philippe ir ,  é que a nacionalidade portu- 
gueza foi incorporada na unidade hespanhola. E;st:i corrente 
é a que tem o noinc de união Ibn-ica, de puro interesse mo- 
narchico, e em contradiccáo com a tradicáo e espirito auto- 
nomo dos povos peninsulares. Quem viu mais claro, n'esta 
complicada oscilacáo politica da peninsula foi Pi y Margall 
no seu maçnifico livro A s  Naciolzalidades; sáo extremamente 
iiotaveis as palavras de Charrière, indicando o caracter es- 
trangeiro que sempre conservou a n~onarchia para os povos 
peninsulares: «Ora,  apesar do seu respeito apparente e ccri- 
monioso pela realeza, esta instituiqáo tem sido senyt-e estran- 
geira cJ nlzflyatfzica á Hespanha, a qual não é senáo uma ag- 
gregacáo de pequenos povos e de reinos coin o accentuado 
espirito ni~tnicipal, a quen-i repugna toda a centralisacáo. A 
Hespanha tnonarchica e real nunca existiu senáo confundida 
coin naturezas estrangeiras e interesses exteriores. Apenas 
saiu ella das luctas interiores, eis que vae cair como provin- 
cia na \-asta monarchia de Carlos v. Se Philippe 11 lhe da sob 
o mesmo principio a sua nacionalidade, é para melhor mos- 
trar o inconveniente d7est:i fórma para ella. Creador de uma 
capital que náo existia antes d7ellC, c que Philippe 11 escolheu 
arbitrariamente para ali instalar o seu systcina, o eReito foi 
o de produzir logo para estas individualidades do só10 da 
Hespanha o marasmo e a decadencia clironicas, que trouxe- 
ram . a . paralysia total d7esta potencia pela dos seus membros 
mais vigorosos. 

((Seja qual fór o principio livremente acceite pela naqáo 
hespanhola, é preciso que tenha o mesmo sentido para ella, 



e que coiiservando uma ligaqáo util e necessaria dos differen- 
tes estados da Peninsula, o laco seja de tal fórma flexivel, 
que deixe a estes Estados a sua personalidade e acqáo, per- 
mittindo-lhes obedecer ;i natureza que em logar de os chamar 
para o interior os attrae para fóra, que tornou esteril e inha- 
bitavel o centro para desenvolver todas as suas magnificencias 
no litoral, co~iio para convocar :I Hespanha a uma existencia 
maritima e cammercial que es t i  no seu destino. 

((Tornando a entrar na posse livre e iiicontestada do regi- 
men municipal, toda a sua, vitalidade iiaturiil se desperta com 
a rica variedade de expressáo que ella comporta; aqui, vasca 
e navarra com as fórmas da liberdade primitiva e patriarchal; 
além, aragoneza e catalan, coin n altiva inciependencia dos seus 
cornmzazc~-os, c a actividade industrial c maritima; mais longe, 
valenciana e andaluza, com o movimento de ideias e o gosto 
das bellas artes que nasce da inactividade material imposta 
pelo clima iis populac6es rneridionaes; emfim, portugueza e . 
gallcziaiia, com as mesmas analogias impostas aqui pela visi- 
nhanqa do Oceano, com iiqucllas que mostrara anteriormente 
sobre 2 face mcditerranea, e isto sob a tutelg de uma aucto- 
ridade iiitcrior presidindo, sem C O ~ C ~ ~ O ,  aos inovimentos na- 
turaes da sua independencia. Mas esta combinaqdo náo se 
póde produzir senáo pela nssociaqáo geral coni ;i Franca, que, 
coadjuvando-a a entregar-se livremente ao scu geilio, lhe torna 
inutil uma grande forca zeiitralisada, coni.erteiido os seus 
exercitos, ci70ra em diante sem emprego, erii iim vasto e fe- 
cundo deseiivolvimento da sua marinha. »' 

Estas palavras estáo escriptas desde 1841, e quanto mais 
se ampliar a accáo do tempo e se aggravar o riia1 estar social, 
mais evidente se tornará a concl~~sáo de que o futuro e destino 
historico da peninsula hispnnica dcpendc do reconhecimento 
da  indepeildeiicia dos seus antigos Estados muntida na fórma 
politica da Federaqáo. Heririclues Nogueira foi ein l'ortugal o 
generoso propa ador d'esta ideia, quando os partidos monar- 
chicos da  falsi .i! cacáo constitucional sonhavam com a zlniúo 
iberica sob Pedro v ; em Hespanha, Pi y Aiargall soube deduzir 
da evoluqEo historica esta alta conclusáo, quando a Hespanh:l 
soffria os desastres de um indisciplinado cantonalismo. Mas o 
que se observa no dominio das ideias corresponde ao que se 
est8 passando na manifestaqáo dos factos; na Hespanha renasce 
o-espírito local, pela revivescencia e estudo dos seus dialectos, 

i Erncst Charrière, La Politique de I'Histoire, t. 11, p. 447. 



da sua poesia, das suas ~radiióes populares, de modo que uni 
diu virá a ser facil o uccordo entre a concepcáo politicn e ;i 

praticii espontanea. Heiiric~ues Nogueira apresenta o quadro 
da divisáo dos estados peninsulares: Portugal, Galliza, Astu- 
rias, 13yscaia, Navarra, Catalunha, Aragáo, I'alcncia, Murcia, 
Granada, Andaluzia, E:strernad~ira, Castella Nova, Castellii 
l'elha e 1,eáo. ' 

A ideia da unidade politica da peninsula liispanica tem sido 
o inove1 constante e exclusivo da nionarchin, que apoiando com 
a forc:~ miitcrinl a unidade catholicii, mutua~i~entc se auxili:ii.;ini 
matando a energia d'estes povos pelos dois absolutismos, o 
real e o inquisitorial. Quando a unidade politica sc tornou mais 
forte sob Carlos v e Philippe ir, foi ;i Inquisi~áo mais sangui- 
naria e selvagem. Estes dois principios tornaram-se solidarios 
na Hcspanha, ao passo que na Europa se dava a dissidenci;~ 
entre o Sacerdocio e o Irnperio; mas aqui che ou a corrente 
da civilisaqáo, que os foi atacando pela liberda f e de conscicii- 
cia iniciada elas heresias, e pela liberdade politica proclainnciii R pelo triump o incomparavel da Revolucáo dos Pazes  Haisos. 
A ideia da fedtraqáo pciramente dcrnocratica,. e persistindo 
no instincto natural d os povos e nas suas tradiqóes, renasce 
cm condicóes novas pela transformac5o do criterio da politicii 
em bases scientificas, ela dec~idencia da unidade catholico- 
nionarchica da época t E cologico militar, e pela iniciac5o final 
da era pacifica da industri~i e do concurso sim~iltnneo de todas 
as collectividades. O fedei-alisnio, sejiim quacs forem as bases 
naturaes em que assente, é n'este estado ciu civilisaqáo e n'estii 
situ:iqáo das conscienci;is a soluq5o definitiva da olitic~i 'ia 
Europa. E o ideal por onde sc c1c1.e i i -  iiiodifican 'r o o empi- 
rismo politico que se esgota ~ I I I  ex13edieiites de occasiáo. Na 
corrente da unificaqáo politica, que preponderou na Europii 
no seculo xvr, a lucta pela autonomia das pequenas nacionu- 
lidades era heroica, mas improficua. 

1 No scu cstudo dc .-ltftropologia social, Tubino dispõe os Estados 
livres nus seguintes divisóea: 

Regiao Hasco-iVnvarl-a: Guipuscoa, Alava, Byscaia, Pampelunn. 
Iieg1Oi0 ~~'a~itabrn-Astu~-iana : Santander, Oviedo, IAeáo, Zamora. 
Kegiáo Gallecio-Portugrre;a: Galliza, Portugal, Extremadura, (alguns 

districtos). 
Regiáo Betica: Sevilha, Huelva, Cadiz, Cordova, Granada, Almcria, 

Jnen, hlalaga. 
Kegiáo Catalano-Vaieizciana: Murcia, Castellti, Tarragona, Barcelon:~, 

Gerona, Lérida, Baleares. 
Kegiáo Aragone~a:  Saragoça, Huesca, Teruel. 
Regiáo Castelhana: Castella Nova, Castella Velha. 
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As luctas pelas liberdades locaes foram um pretexto para 
a unificaqáo monarchica se estabelecer pela violencia; diz Mi- 
gnet, fundamentando este principio, com relacáo ií ruina das 
nacionalidades da peninsula bispanica: ((Conta-se que a rainha 
Isabel dissera um dia:-O meu inaior desejo é que os Ara- 
gonezes se insurjam, para ter ensejo de destruir-lhes os seus 
Fueros.)) E accrcscenta o mesmo escriptor:  NO dccurso de 
um seculo, de 11.74 a 15S0, tinham sido reunidos sob o iiies- 

. mo dominio os reinos cie Custella, de Aragáo, de Valencia, 
de Granada, da Navarra e clc Portugal. De mais, por nieio 
de Conselhos estabelecidos por Carlos v e Philippe ir no centro 
do Estado, e junto do chefe commum de todos os territorios, 
uma administracáo geral substit~iiti-se pouco n pouco á antiga 
administrac50 local dos ciivcrsos reinos. As tentativas arris- 
cadas para impedir esta rcvoluqáo pelo contntrio f:icilitaram- 
i-i'a. O s  Castelhanos perderam as suas liberdades depois da 
insurreicáo dos Com~izu~~c~~-os  sob Carlos v; era de crcr que os 
Aragonezes perderiam os scus privilegios depois da insurrei- 
$50 dos defensores do Fzrel-o nacional sob r > h i l i p p ~ ~ ~ .  Desde 
muito tempo os reis da Hespanha aguardavam um scrnelhantc 
pretexto para ll-i'as tirar. » ' Philippe ii  aproveitou o priineiro 
pretexto, provocado pelo movimento popular que pretendia 
reclamar a independencia da Justica de Aragáo, atropelluda 
pela Inquisicáo, que, para servir o odio de I'hilippe i i  contra 
Antonio Perez, o pretendia julgar e executar segundo a indica- 
$50 real, em 15yi .  As luctas do iniseraval Prior do Crato, 
que náo vendeu os scus direitos d successáo dc Portugal por- 
que Philippe 11 lhe náo chegou ao prcco, forain o pretexto para 
a occupacáo militar ctc Portugal. Ainda hoje os inonarchas da 
peninsula agunrciiim qualcluer movin~ento nacional, para con- 
seguirem pela forca a integracáo do territorio sob o titulo de 
zitziáo ibef-ica; na rc;icqáo contra os Bourbons de Hespanha, 
o iberismo, sob o sccptro de um Braganqa servia para inti- 
midal-os da nicsii-ici fornia que para Portugal essa ambiqáo da 
parte da restaurac50 affonsina é o pezadello dos partidarios da  
dynastia. Esta ideia teve o seu maior curso quando Napoleáo 1x1, 
seguindo a theoria ~ibsurda das grandes nacionalidades ou po- 
tcncias militares, creou os elementos de perturbaqáo que o 
destruiram, mas que ao mesnlo tempo activaram a expansáo 
deinocratica entre os povos occidentaes. 

Os phenomenos sociaes e politicos não podem ser submet- 

1 hiignct, Antonio P e r q  et Philippe II, p. 265. 
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tidos a um exclusivo ponto de vista theorico; a verdadeira 
racionalidade consiste em considerar as coildi~ões tradicionaes 
e historicas que os modificam, aproveitando essas tendencias 
indicativas das suas transformaqóes como meio mais facil de 
realisal-as. Tal  é o criterio scicntifico, que e~t~lbelece o accordo 
entre os factos e as ideias, dedusindo do passado as fórmas 
do presente, e prevendo no 7resente os germens do futuro. 
aE (como disse Guizot, na $ida de Washington) urna bella 
allianca a do direito historico e do direito racional, das tradi- 
cóes com as ideias.)) Se quizermos ~omprehender o valor da 
doutrina politica do iberismo temos de submcttel-a a este cri- 
terio; satisfaz ella a esta dupla condicCío? tem na historia dos 
estados peninsulares uma base tradicional i Náo. As tenden- 
cias separatistas foram sempre tão profundas, que ainda hoje 
se rcvclii11-i ein agitaqões cantoiI,ies. ,2 ideia da tnziáo iberica 
é exclusivrinieiite racional, dc vi-igcni subjectiva, e por isso 
fóra da rcali~l~tde das cousas: i ~ a s c ~ u  como asniracáo de inte- 

1 .  

resses dynasticos, e todos os cas;in~entos das casas reinantes 
da peninsula visaram sempre estc intiiito, realisado pela vio- 
lencia de Pliilippe 11 e pela traicá(> dii nristoci-itciit portugiieza 
em 1580. A unificacão politicii dos cst:idos periiiisulares fez-se 
em grande parte pelos casainentos I-ciies, terriliilaiido essa obra 
pelo enlace de Fernando e Is:ibcl, quando o n~otivo natural que 
a poderia ter provocado, a nccessidacle de resistir a invasão 
arabe, estava j:í eliminada com a coriq~iista de A 
ideia ilwt-ica, apesar de phantnsiosa 6 njiradnvel a qualquer 
dynastiii, quc náo attende ao intercsse c instituiqões h~storicas 
dos povos, niiis simplesmente ;to engrandecimento e perpetui- 
dade do podcr inonarchico. Na historia moderna de Portugal o 
pensamento da tnliáo ibcrica estimulou os actos de D. Pedro IV, 

até 5s coinbii~ncóes diplomaticas de D. Luiz; e essa theoria 
politica reviveu em Hespanha como um meio de opposicáo e 
intiinidacáo contra os Burbons, antes da sua espulsáo em I S ( X 7  
reapparecendo actualmente como um meio de fortalecer a 
restauracáo bourbonica pelo grande feito da incorporaçáo de 
Portugal á monarchia hespanl-iola, nuiica coaseguida através 
de tantos seculos. Pelo casamento de D. Luiz com uma prin- 
ceza italiana, vulgarisou-se o conhecimento do facto cta unifica- 
@o politica dos estados desmembrados da Itaiia, e os politi- 
cos palacianos tiveram a absurda ideia de talharei11 para a casa 

,,de Braganca a mesma missão da casa de Saboya, julgando que 
Portugal seria com relacáo á Hespanha o que o Piemonte foi 
para a Italia. Como isto era uma simples inrenqáo thcorica, 
e náo encontravam nos povos pcninsularcs as bases tradicio- 
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naes ou historicas em que estabelecel-a, lanqaram-se em de- 
ducqóes subjectivas, inferindo da geographia pbysica as de- 
monstrac6es da ur$dade dos dois povos, unidade que a existir 
revelar-se-hia na lingua, nos costumes, nas artes, na organisa- 
$50 social cxtinguindo desde o comeco da sua vida historica o 
separatisnio cantonal que ainda hoje persiste. 

Por aqui se vê a irracionalidade da ideia da ulziáo iberica. 
Aquelles que com Fernandes de 10s Rios e outros cori- 
templam o nlappa geograpl-iico da peninsula, e deduzem 
do territorio hisnanico os elementos uara uma unica naciona- 

1 I 

lidade, desprezam o principal elen~ento de toda a consideraqáo 
sociologica- a vida tradicion~il e historica dos povos-e por 
conseguinte arcl-iitectam unia thcoria politica de simples ima- 
ginação. Só os metaphysicos politicos é que podem especular 
sobre a tllziáo iberica, sobretudo patrocinados por qual ~ i e r  
interesse dynnstico. Foi o que realmente aconteceri eiii 8o r -  
tugal. Ern I X i 8 um embaixador portuguer. em Londres, tra- 
tava com Canning n eventualidade da uniáo iberica, como se 
depreheiide, por auctorisacáo de D. João VI; Florez Estrada, 
Dias Morales, Runni e Borrego dirigem-se a D. Pedro I V  para 
tratatem da questáo da unidade peninsular; I). Pedro I \ .  npro- 
veitando o elemento constitucional hespanhu1,'pretendia des- 
thronar Fernando vrr e D. Miguel, ficando ((senhor dos destinos 
da peninsula, d'onde poderia imperar, recuperando um throno 
maior do que o que perdera no Rrazi1.n (Po~-ttlgal, suas dy- 
~lnstias cJ governos.) 

O mesmo pensamento entra tambern como base da estra- 
tegia de I). Miguel e dos absolutistas. Sob o reinado de 
D. Maria ir conspirou se sobre a união ilícrica entrando n'estes 
planos o conde das Antas, general Cordoba, Estevanez Cal- 
deron. entre Mendizabal c o principe de Leutchemberg, ma- 
rido da rainha. A empreza foi interrompida pela morte do 
principe. ' 

A Inglaterra, temendo sc d'esta junccáo de dois povos, que 
extinguia para sempre o seli degradante protectorado sobre 
Portugal, aproveitando se cio pedido de intervencáo armada 
em 1847, fez a Hcspanha a executora d'essa infamia, tornando 
assim odiosos entre si 1'ortue;il e Hes~anha .  Só mais tarde 
com a metaphysica constituc6na1, é reappareceu a ideia 
da união iberica, náo como meio exclusivo de engrandecimento 

1 Ap. Rios, Mi mission, p. 1-7,  apoiando-se na obra de D. Andres 
Borrego. 



dynastico, mas como interpretaqáo topologica do mappa da 
peninsula. O s  despachos diplomaticos de Pastor Dias pintam 
a indole metaphysica de D. Pedro v; nas palavras do fallecido 
inonarcha na recepcáo de um embaixador hespanhol, se encon- 
tra: ((Nunca deixou o meu governo de reputar entre os seus 
mais serios empeilhos, o de contribuir para este jtaztar em 
uma mesina prosperidade dois povos irmáos, rtc. Póde dizer-se 
que em tal empenho o espirito da época faz mais que os go- 
vernos, aos quaes incumbe eiicaniinhal-o a elle que mostra o 
caminho, ou disciplinal-o elle que d;i leis ú humanidiide.)) Era 
esta tendencia a monomania de união Iberica, entáo procla- 
incída por Xisto Caniara e D. Sinibaldo de Mas: da parte dos 
hespanhoes, como opposicáo aos Bourbons, da parte dos por- 
tuguezes como theoria metaphysica, que D. I'edro v acceitava. 
Con~prehende-se o valor d'estas palavras de um jornal 
transcriptas por Fernandes de 10s Rios:  quando vivia o sr. 
U. Pedro v, todos sabem que o sr. Foiitcs, c outro dos pi-in- 
cipaes chefes activos do partido regenerador, queriam um 
irnpel-io ibel-ico com aquelle principe por imperador. » ' 

Já no reinado de D. Luiz se continuava n discutir a ~lniáo 
iberica na Ajuga; em um despacho do embaisador hespanhol 
Pastor Dias, se lê: «Com S. M. el rei D. I,uiz, com o ~narechal 
Saldanha e com outros fallei pelo cotitrario, com toda a liberdade 
e conveniente desembaraqo e ;ité :,e tratou em termos racionues 
e generosos a ardua questáo a que aqui se chnma o iberislno.» 
Com o casamento de D. Luiz a unificacáo italiana veiu acirrar 
essa tispiraqáo dynastica, chegando o embaixador hespanhol 
Mendes Vigo a revelar ao seu governo os planos ibericos que 
trouxeram a Portugal os italianos Cristofle Muratoni e o barao 
Perceli di Santa Andrea.' 

Nupoleáo ir1 envolvendo-se na politica de Hespanha, e pro- 
seguincio no pensamento unitarista das grandes nacionalidades, 
mandou a Portugal o irmão de Eiilile Olivier, por ventura para 
fazer acceitar a Dom Fernando «le lozr7-d. fal-deau de Ia cou- 
rontzc J'Espag-)te», que o movimento democrutico embaracou, 
porque Prim não se comprometteu a abafal-o. Nos planos de 
uniáo iberica sob o sceptro de D. Luiz veiu a prevalecer a 
previsáo de Napoleáo 111: ((L'Espagne cst u1z 21-ès loui-d f~zl-deau 
pour w petit. » Salvaram-o as intrigas de Montpensier. A utziáo 
jberica é um absurdo nascido como se vê, de interesse dynas-- 

1 Mi mission, p. 202. 
2 Op. cit., p. 2 I 8. 
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tico ou da theoria exclusiva das consideraqões do territorio. 
O Federcilisino nada tem que vêr com estes absurdos; funda-se 
na autonomia de cada estado, e restabelece-a quando ella tenha 
bases tradicionaes; é uma allianca pacifica e defensiva, deixando 
a cada povo a sua liberdade, e reconhecendo a sua existencia 
historica. 

Imagineinos por ciin pouco que a uniáo ibel-ica poderia ser 
o futuro historico das nacionalidades pèni~isulares~ para que 
esta supposiqáo se tornasse racional e entrasse assim na cor- 
rente das opiniões d70iide passaria depois para os factos, tinha- 
mos antes de tudo de determinar as condicóes que a haviam 
de provocar e tornal-a efl'ectiva. Como se faz a uniáo de um 
povo a outro povo? Como é que uma naqáo se incorpora a 
Lima outra ilaqáo? Como O que um estado se fusiona com ou- 
tro estado? São tudo fórinas da mesma pergunta; a resposta 
é-nos dada pela sociologia, que nos estudos comparativos da 
historia encontra numerosos factos analogos que todos deriva111 
da mesma causal. O s  estados da Grecia é certo que vieram 
:i incorporar-se em uma unidade politica; os estados italicos 
tainbein se fundiram na unidade romana; os feudos fraiicczes 
vieram um dia a constituir :i Franqa unitaria; os reinos inglezes 
fusionarain-se n7esta violenta unidade, que ainda se mantêm 
pela repressão sobre a Irlanda e Escossia; emfim as republicas 
italianas, cl-iegaram sob o governo da casa de Saboya d Italia 
una, dos tempos modernos; por isto se v2 a sornina de dados 
comparativos para poder-se deduzir d'ellcs unia lei da liistoria 
applicavcl á situacão politica da peninsula, e capaz de dar ao 
problema da un.ião iberica uma resposta definitiva. Para que 
povos ciosos da sua indcyendencia se unam ha só um meio, 
-a necessidade de salvarem a propria independencia ameacada 
por um perigo communi. Emquanto esse perigo náo existir, 
toda a tentativa de unificaqáo 6 individual, e cae iiievitavelmentc 
na impotencia theorica. Foi um peri o commum a invasiio dos 
Persas, que fez a unificaqão dos di # erentes estados da Grecia 
em uma florescente nacionalidade. O s  estados italicos resisti- 
ram durante quatro seculos na fórma de federacóes ao poder 
absorvente dos romanos; cluando porém um perigo commum 
a todos elles ameaqou a sua inde endencia, a invasão dos Gau- 
lezes, então unificaram-se com i; orna, como o conta Polybio : 
cOs povos italicos, aterrados com a irrupcão e aproximaqáo 
dos Gaulezes, entenderam não só combatereni corno auxiliares 
dos romanos, mas que elles proprios, suas cidades e campos 
estavam ameaqados de um perigo imminente, dando por isso 
prova de obediencia e zelo aos seus dominadores.)) 0 s  feudos 
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da Franqa foram annexados á monarchi~i unitaria como um 
meio de resistencia contra a Hespanha que se tornava prepon- 
derante pela reconquista sobre os arabes; e a unificacão fran- 
ceza foi o move1 que provocou n Grã-Bretanha á incorporacão 
da Escossia e da Irlanda. 

A Italia, longos seculos opprimida pelas invasões franceza 
e hespanhol:~, pelo de,spotisnio allcm5o c pelas constantes trai- 
qões do apado, pensou pelos seiis pl~ilosophos, poetas, artis- 
tas e pu i licistas n'uma unicl~idc politica, que antes de tomar 
a realidade dos factos foi proclamada com lucidez em todas 
as manifestncóes do pensamento italiano. Em nenhuma vnifica- 
$50 nacional se encontram táo claros os actos de consciencia 
que determinaram a convergencia politica, como na Italia. 

Appli~luernos OS factos d unidade politica peninsular, isto E,  
d ztniio ibel-icn. Quando os romanos invadiram a Hespanha, 
as povoa<óes ou pequenos estados náo se ligaram para a resis- 
tencia coininum, corno nota Strabáo, e por isso foram venci- 
dos. A unidade imposta pelos romanos foi méramante admi- 
nistrativa ou centralista, e quebrou-se de prompto com a 
invasão das tribus germanicas. unidade visigotica foi uma 
simples imitacáo da organisacáo administrativa dos romanos 
e por isso facilmenre se cluebrou com a irivasão dos arabes. 

A differenca de raca e de religião dos arsbes seria um pe- 
ri o conir-i~um para os estados hispanicos; mas a sua extrema 
to 7 erancia politica e religiosa, a superioridade d:i sua cultura 
scientifica e industrial, fizeram com quc as classes se fundis- 
sem n'esse typo cominum do mosarabe, e tanto os christáos 
comh:itinn-i nas fileiras sarracenas, como os cavalleiros arabes 
vinham distinguir-se pela bravura nas correrias christás. Por 
conseguinte, a invasáo arabe não exerceu a influencia de um 
perigo coinnlum, e, pelo contrario, o cruzamento com o san- 
gue arnbe veiu desenvolver i!a peninsula a tendencia separa- 
tista do nonladismo semita. I+: essa forca separatista o pheno- 
meno fundamental de toda a histeria politic:~ da Hespanha na 
Ediide media; é d'ella que dcrivarn :i a ~ i t o n m i a  de Portugal, 
e a tradicáo de todos os oiiti-os estados livt-es incorporados 
desde Fernondo Magno até :to seculo sv na unidade dc (:as- 
tellli. E por isso que o pensamento da ~ltziáo ibtv-ica nunca 
nasceu dos povos, mas sim dos reis, como interesse dynastico 
procurado por via de casamentos entre os monarchas dos dois 
paizes; a unidade catholica serviu de instriirnento aos reis para 
realisarem esta violencia, levada a cabo pelo proselytismo dos 
Jesuitas desde 1550 a 1580, em que Portugal náo resistiu á 
conquista de Philippe i r .  Da historia dos povos peninsulares 
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náo se deprehende nenhuma condicáo natural para a uniáo 
ibericn. A politica positiva, isto é, a razáo conciliada com 
os factos, a ter de prever a reorganisaqáo dos estados pe- 
ninsulares, aproveitara as tradiqões da primitiva indepen- 
dencia, e i isto o que esta no espirito dos povos, como 
se c~pf i rma pela adhesáo espontanea ás ideias federalistas. 
A ddutrina do federalismo é antithese da zuzih ilw-ica: a 
primeira é para os republicanos uma garantia da indepcndencia 
portug.ueza, a segunda é uma aspiracáo dos inon;irchicos que 
sacrifi'cam a patria ao engr:li-ideciniento de ei-rei sei1 :imo. O 
unico facto que nos tempos modernos poderia ter 17i-ovocado 
a zl7ziáo ibwica seria a inv:isáo fi-anceza com os cxcrcitos napo- 
leonicos; mas esse perigo foi passageiro, e os gcrmcns d:i liber- 
dadelaii.ac1os pelaRcvoluc5ofranceza vierani ac( ~rclnr n yrimitiv:~ 
independericia dos estados 17eiiinsul:ires? que ab:iiidoti:iilos pelos 
reis, se dcfe~idcram pela sol-agem individual das g~ici-i-ilhns e 
da disciuliri:~ das suas Juntas locaes. Na ordem dos acontecimen- 

I 

tos nada Icvn n presaginr um perigo commum que provoque n 
zuziáo ibel-ica: o futiiro c l t ~  pcninsiila cstá iinplicito no seu pas- 
sado, por onde se v2 que a fórma politica definitiva que lhe 
compete C 3 1;'ecieracão. 

E seiilpre U I ~  perigo conimum, repetimol-o, que provoca a 
liga federativa dos estados ou cant6es subjugados; a Suissa, sob 
o despotismo da Casa de Austria, sacudiu o jugo affi-ontoso, 
c, garantili :L sua liberdade pelo contracto de federnqáo. Os 
Cantóes clc Uri, de Undcrvrral e de Schwitz, revoltaram-se em 
I 308, d voz dos seus tres patriotas Arnaldo de Mclchtal,MTan- 
ncr StnutTachcr e Walter-Fust. Foi este o primeiro ni.icleo da 
l;cdcraciio, d qual se foram rcuniildo outros (::iiitões, como o 
de l,uccrna', cm 1322, O de Zui-ich em i 35 i ,  os cantócs de 
Zug c de Glaris em I 352, o de Bcrric em 1353, formando Os 
oilo Cczrltões antigos, aos quaes se uniram mais tarde os cinco 
Cantões, de Friburg e Soleurc em r qXi , de 12nle e Schaffl~ause 
em I 501, e o de Appenzel em I 5 i 3, renovando-se o pacto federal 
em r 5 I 5 depois de uma derrota dos Austriacos:Tomaram o 
titulo de Louvaveis Cantóes, pertencendo ao cantáo de Sch- 
witz a hegenionia da federacáo helvetica, cuja unidade nacional 
se chamou Suissa. A independencia da Confederacgo resistiu 
a todos os ataques da Casa de Austria, e a sua libci-dade não 

1 Sobre as bordas do la o de I,ucerna, estão estabelecidos os Can- 
tóes de Uri, ile Schritz e de &ndenvald, e esta circumstancia aproximou-os 
para o acto dii sua fedei-aqáo a que adheriu immediatamente Lucerna. 



soffreu nenhum dos desastres com que as monarchias cnsan- 
guentaram a Europa com as suas guerras dynasticas; por fim 
csta republica foi reconhecida, pelo tratado de Munstcr em 
1648, como aconteceu tambcm para com a federacão das Pro- 
vincias Unidas, que se insrtrgiram contra o absolutisn~o hes- 
panhol em I 5.75). A unificaq5o politica da Suissa depende exclu- 
sivamente da forca consciente de um contracto, porquc nem 
a lingua nem a religião coopérain para essa mutila soli- 
dariedade; cnl uns cantócs falla-se a lingua allciná, n'ou- 
tros a franceza, n'outros a italiana, e dialectos mixtos; 
emquanto ;i religiáo uns são catholicos, coino Uri, Un- 
dervald, Schwitz, Zug, Friburg, Soleure e 1,ucerna; outros 
meio protestantes meio catholicos, conioosdeGlaris, Ap enzel; 
outros completamente protestantes, como os caiitócs de E urich, 
Bale, SchafYhause c Bcrnc. O poder soberano da naqáo é 
constituido por delegados a uma @semblêa geral ou Dieta, na 
na qual as dclibera~óes sc estabelecqn pela pluralidade dc votos. 
Em 1803, depois das giieri-as da Republica, a C~nfecleraq~o 
reconstituiu-se com os ~ O \ ~ O S  cantócs Argovia, Saint Gall, Gri- 
sons, 'Tcssin, 'rurgovia e I'and; em rX15, pelo Congresso de 
Vicnna forain-lhe ajuntados os cnntóes dc Gcnel>ra, Valais c 
Neufchâtel. A natureza se~unctou a obra dos hoinciis; esse 
paiz montanhoso E inadequxio para o unitarisiiio polirico. Diz 
Philarète Chaslcs: «Quereis que a Helvccia iidoptc ideias e 
costumes homogc~ieosl applanae-1 :is montanhas, ~itirac-as 
ao fundo dos seus lagos, com as s 'r as  neves e gelos: entáo a 
Suissii serii uniforme. Sem isto, mpca r duzireis cstc paiz a 
unidade de governo, de religiáo o u d e  idc ! as. A federaqáo que 
o rege é a unica fórnia quc lhe convem; e Napole'50, cujn ambi- 
qáo conquistadora era uma ambiçiío jntelligentc, não se 
enganou a este, respeito. Contentou-se Fom o protectorado 
da Confederacáo helvetica. ))' 

Collocada como fronteira natural entre os estados do norte 
c os do sul da Europa, a Suissa funda a sua politica em uma 
intelligente 1zeztt?.aliclc7d~~, sem se fechar ás influencias fecundas 
das nacões civilisadas iiue a cercani Dor todos os lados. A 
variedade do seu territhio produz e s s k  diRercncas na activi- 
dade industrial e agricola, como a variedade dos scus contactos 
com outros povos produz essas diversas correntes de ideias, 
cujo conflicto se manifesta no progresso sempre crescente da. 
Suissa, que se tornou o typo do estado livre da Europa. Diz 

1 Voyages, Philosophie et Heatrx-Arts, p. 249. 



Philarète Chasles, fallando dos Cantões suissos: «Nada mais 
encantador e de mais novo do que este mixto de dois modos 
de esistencia contrarios: da vida i~zdzwtrial, actuando sobre a 
natureza morta, transformando-a e domando-a com uma certa 
violencia bruta: e a vida agricola, ligada á natureza vivente, 
saciando se por rissim dizer do leite dos seus seios fecundos. . . » 
E concl~iindo sobre os variados elementos d7essa civilisaqáo 
fillia da liberdade, accriscenta o critico: «'Tudo se acotovellii 
113 Suissa, a alegria e a austeridade sombria, o dcspotisfno o 
mais arbitrario e a democracia a mais completa, :i inactiva 
adoracao do passado e o movimento republicano. Ha iii-i-ia Suissili 
prussiana, uma Suissa alsaciana, franceza, italiana, picinonteza, 
austriaca ; e 112 uina outra profundamente suissa ; c a extranhezu 
do phcnomcno csth em que a immersáo da Suissa em todas 
estas influencias 1150 a impede de permanecer Helvctica, mesmo 
no meio dos estrangeiros que a inundam. (:!~nciliar esta habili- 
dade parcial com o interesse geral, iis pequenas nacionalidades 
com n graiide nacionalidiide suissa, tal é o problern;i.»' Da 
situaq5o da Suissa se deduz a conclpsáo sociologica, de que 
a importancia da civilisaç5o de um povo, como o demonstrou 
Carcy? provém da varicdadc dos seus elementos nacionaes e 
divcrsidadc das fórmas da sua actividade; c que o governo 
federal, náo atacando a expansso de todos esses individualiu- 
mos locues, rcalisa o destino verdadeiramente scientifico da 
política- coordenar em um fim cominum todas essas energias 
parciaes. Abundam ~ i s  provas no continente europeu. 

Falleinos das Proviizcins 1~1zid~7.s I 1':stados da Hollandaj, Liga 
formada ein 157<) com Iítrech, para se defenderem contra 
Philippe 11, de Hespnnhn, e cuja iiidepeiidencia foi reconhecida 
em i 648, na paz de Munster. A liga fez-se entre sete provin- 
cias, C;zreldi-es, Hollandn, Zc~lnii~iin, IJtrech, I;?-isia, O~~erissrl 
e C;ro~zirz tlc., vindo a Hollancl~i :i ter a hegemonia da federa- 
qáo. As d ivisões politicas primitivas eram exclusivamente feu- 
daes; Gueldres era um ducado, n Holland:~ e Zelandia, gover- 
nadas por um conde, e as restantes eram senhorias. A unificaq'50 
d'estas provincias em Carlos v, fez-se em mrtc por herancas 
da Caso de Austria, como o condado de kollanda e de Ze- 
landia, que lhe vieram pela heriinca da casa de Borgonha; 
pelos seus antepassados recebeu a Frisia, em 1536 assenho- 
reou-se de Groningue, e em I -543 do ducado de Gueldres tam- 
bem pelo principio hereditario, c em I 527 comprara ao bispo 
de Utrech o senhorio de Utrech e Overissel. 

1 Op. cit., p. 273 e 274 
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As violencias do governo do Duque d7Alba provocaram a 
revoluqáo, apoiada pelo principe d'Orange, Guilherme de Nas- 
sau, em I 35 I ,  formando um estado livre com o governo de 
Republica. O congresso federal ou estados gcraes, reunia-se 
na Hayli, tendo cada provincia ou cantáo o seu p:irlarnento 
particular; o congresso chamava-se Altas p»~rizciL7s, 1x1s suas 
relacóes externas, e competia-lhe as cluestóes de paz e guerra, 
de allianqas, de moedas e de privilegias da liniáo. 1)urante o 
congresso cada provincin tinha semanaliriente c por turno a 
presidencia. O Conselho do estado formava a parte executiva 
dos Estados geraes, c ii (:amara dos Contos con~petia as 

uestóes de fazenda. A presidencia da Kcpublica, o Stathou- 
%r, pertenceu prirneiramente por eleiqáo ;io principe de Oran- 
ge, que em 1379 governava a Holland:~ sob o dominio hes- 
panhol; conservou-se na casa de N;issau, e apesar da sua 
aboliqáo de Stathouder enr i 650, e depois do seu rest~ibele- 
cimento 113 mesma casa de Nassau em I 672, terem as circum- 
stancins mostrado a inconvcniencia d'estc pril-ilegio, ainda 
assim o c a r p  tornou-se verd~ideirainente dynastico, e o Sta- 
thozlderaio ficou privilegio exclusivo d'essa fiimilia monarchica. 

A Inglaterra, aproveitando-se da decadencin da Hollanda, 
tornou-se pela sua posicáo iiisular uma potencici egoista e a 
maior perturbadora da I<uropa; ella mesma, victima da sua 
unificacão politica, soffre iiina profunda agitacão interna que 
só 176de terminar pela rcorg:inisacão federalista. 

A Gr~in-Hretanha, separada da Escossia pelos rios Solvay 
e Tuwe, e a Irlanda, sep;.ir;idu pelo mar, possueni os elementos 
essenciacs para constituirem uma Federaqáo. De facto pela 
cohabit~iqáo dos Anglos e Saxóes, formou-se uma Heptarchia, 
ou sete reinos, que vieram a ser unificados no seculo 1s sob 
Egberto. A  ida de conquista e desenvolvimento do feudalis- 
mo, dividiu em condados soberanos a Irlanda c a Escossia, 
que por uma unificaccío gradual vieram a constituir tres reinos, 
cuja existencia se dispendeu em continu:idas guerras dynasti- 
cas, até serem absorvidos totalmente pela Inglaterra. Em 1603, 
Jacques VI, rei da Escossia, succedendo 5 rainha Isabel de 
Inglaterra, como parente mais chegado, reuniu as ci~ias corôas, 
com o titulo de Rei da Gran-Brctalzha, para que nenhum dos 
estados tivesse preferencia. Por motivos de religiáo os Stuarts 
foram excluidos do throno, e em 1707 a Escossia ficou incor- 
porada á Inglaterra como provincia, governada por um com- 
missario, mandando ao parlamento da Gran-Bretanha um 
numero determinado de representantes. A incorporacáo da 
Irlanda á Inglaterra foi mais rapida pela sua maior divisão 



senhorial; Rotheric, procurou por conquista absorver todos 
os pequenos regulos da Irlanda, mas a titulo de coadjuvar a 
restauraqáo de um cl'elles; Henrique 11 de Inglaterra em I 175 
~~enceu-o,  e os regulos na sua iiiiyotencia reconheceram o 
dominio cle Henrique 11, cujos herdeiros conservaram a sobe- 
rania a titulo de Serihorrs da Irlaftda, até Henrique vin, que 
pelos Estados c priiicipcs cia ilha foi deci;ii.ado rei, ficando 
desde entáo a 1rl;iiida ~ubmett id~i  ~ i o  jugo d ~ i  Iiigiatcrra. Esta 
unificaqáo prcparou o c:iiniiiho par-:i :i perda cla indeyeiidencia 
da Escossia, fundando-se a iiionai-chia unitnri~i cin um rcgimen 
de violencia piiru esses dois est;idos subjciga!os e pela con- 
servaqáo systematica do principio Icud~il organisndo iin camara 
dos lords, tornando impossivel ;i inciependencia e o desenvol- 
vimento natural da Fedcr~qáo bi.it;iiiica. 

A decade~icia incessante da Irl:iiid:i, causa immediata de 
uma emigraqáo desoladora, iiiaiiifcxt:i~se hoje pela revoluqáo 
permanente da Liga Agrarin, e pel:is prcssóes legislativas do 
ministerio liberal de Gladstone. ( ) s  politicos einpiristas vêem 
apenas a causa d'csta pci.turbacáo pclo lado cconomico, nas 
relacóes de descgualdadc entre as obrigaqóes dos rendeiros e 
os direitos dos land lords; sáo porem cegos para os iiiovimen- 
tos espoiitaneos clc autorioniia nacional. Diz Hiirrissoil, rela- 
tando a situacáo actual da Ii.l;iiida, e definindo-a coiii clareza: 
((todo o moviincnto irlandez tem as suas origens no se~ztimento 
de naçiolzalidadc.» E: fall~iiido l ia dificuldade iictual da se- 
paraqáo da Irlancla e dos sacrificios de heroicidadc que essa 
reivindicacão autoiiomica exige, accrescenta : ((Estamos com- 
tudo convencidos, clue o s~'1ztimcilto naciortal é itidrsh-zrctivcl 
na Irln~lda, que elle e rasoavel, e que tem a seguranqa de 
vencer no futuro; e que, d'ora em diante elle deve ser atten- - 
dido, respeitado e até cultivado pclo governo iilglez se elle fór 
prudente. Nunca a Inglaterra terá paz emquanto o sentiincnto 
nacional não fôr respeitado na Irlanda, não o dizemos referin- 
do-nos a uma separagáo official, mas pelo estabelecimento de 
um governo local. 0,Home-Kule-um governo local nas ináos 
dos irlandezes, eis aqui o que n Ii.laiida pede; e ella ha de 
chegar a tel-0.u ' A Inglaterra deisiir& de ser a moderna Car- 
thago, a perturbadora cla paz continental pela industria cri- 
minosa do material de guerra e cios tratados de commercio, 
quando a sua vida interna sc exercer 110 accordo dos seus tres 
organismos nacionaes livremente constituidos em Federaqáo. 

1 Revue Occidentale, v ann., n. I ,  p. 86 e 87. 



Só depois d'esta transformticáo é que ella se tornar8 uma 
activa cooperadora da C:ivilisacáo occidental, de que é um dos 
mais poderosos elementos; só assim se extinguirá n'ella esse 
virus da hypocrisia liberal com que tem viciado todos os povos 
roinanicos pela iinplantacáo das fórmulas do parlamentarismo 
constitucional monarchico. A facilidade da propagacão do erro 
politico das Cartas deve attribuir-se ao caracter de unidade 
da propriri Civilisacão occidental. 

Macaulay, ao caracterisar as instit~iicóes inglezas, mostra 
d evidencia que ii  Ci\-ilisnc5o occidental tem uma completa 
unidade; c é notavel esta ap~-eciucáo cio eminente historiador, 
alheio aos pontos de \.istii C I O  1~ositivismo de Comte. Diz elle: 
«O governo inglez pertence a esta classe de monarchias limi- 
tadas, que nasceram na Eiiropa occidental durante a Edade 
media, e que, apesar de bastantes ditferencas, tinham todas 
um mesmo Ar de familin. E:st:i parccenca nada tem que possa 
n1arnvilh:ir. 'Os paizes em q ~ i c  estas monarchias se erigiram 
tinham sicio todos provincias de uin mesmo império civili- 
sado, e todas ellas tinham sido subi-i~ergid~is e conquistad~is 
quasi ao mesmo teinpo por tribus dc uma i11esma barbarn e 
guerreira nacáo. Tinham sido n-ieiiibros de uma mesma con- 
lis'5o contra o islamismo; est:ia.am todas em coiiimunháo com 
a mesma orgulhosa e iiinbiciosu Egreja. As suas coi-~stituicóes 
politicas tornaram ent5o naturalinente por toda a parte LI 
mesma fórma. Ti\:eriim instituicóes em parte derivadas da 
Roma imperial, em parte da Rorna papal, em parte da velha 
Gerinania. Todas tiveram rcis, e em todas, as funccões reaes 
tornaram-se por g r ~ o s  strict~iinente hereditarias. T o d ~ ~ s  tive- 
ram nobres, cujos titulos indicavam uma origem militar: as  
dignidades da caviilleria, os regulamentos heraldicos foram os 
mesmos por toda a parte. Todas, finalmente, tiveram estabe- 
lecimentos ecclesiasticos ricainente dotados, corporacões mu- 
nicipaes e posse de largas franquias? e asseinblêas cujo con- 
sentimento era necessario para ;i validade de certos actos 

oliticos.~ ' Na ultima grande tentativa da incorporacáo da 
kuropa pelo retrocesso das guerras de iliv;islo de Napoleão i, 
pela sua posicáo insular coube li Ingliiterrn LI alta missão his- 
torica de destruir essa unificacão absurda tentada pela forca. 

As unificacóes da Eluropa, que representam pelo seu lado 
geral o instincto da solidariedade occidental, tiveram sempre 
o vicio organico de terem sido operadas pela f o r ~ a ;  Cesar, 

1 Hist. d'rlngleterre, t. I, pag. 32 (trad. Montegut.) 



Carlos Magno ou Carlos v, empregaram os mesmos meios: 
<Este foi o vicio de todas as tentativas de unidade, operadas 
até hoje pela forca, e Napoleão seguiu a senda dos outros 
con uistadores. Mas estes processos não pertencem a nossa 
eda 1 e, e o triumpho definitivo caber6 sem duvida ao sys- 
tema que souber conciliar simultaneamente o interesse geral 
e o particular, assegurar a unidade sem destruir a nacionali- 
dade. Para o Occidente só póde ser uma Federacáo pacifica, 
ue devera ligar por um nexo coinmum cinco Estados povoa- aos pel a mesma raqa e juntos por interesses identicos: fe- 

dcracáo realisada pelo seu consentimento e que náo custe a 
nenhum d'elles o sacrificio da sua dignidade, nem da sua l i -  
berdade individual, etc. » ' 

Todas as a itacóes dos estados germanlcos da antiga Cotl- 
jèderapío do f? heno, de 1802, nasceram tainbem d'esta ten- 
dencia absorvente da hegemonia da Austria ou da Prussia; 
em 1815 todos esses estados ficaram sob a direc~áo da Aus- 
tria constituindo n Confederacáo ge~ntanica, composta de qua- 
tro reinos, cinco gran-ducados, nove ducados, dez principa- 
dos, um landgraviado e quatro republicns; a pressáo austriaca, 
fez com que esses estados tendesscrn para um novo ponto de 
apoio, creado pelo engrandecimento do ducado de Brande- 
bur o que veiu a formar o reino da Prussia. A pretendida 
uni i! caqáo allemá de Bisinarck foi esta deslocaqáo do centro 
da Confederaqão germanica para a dependencia da Prussia, 
que a tornou mais intoleravcl pelo inilitarismo. Obra verda- 
deiramente irracional, em contradiccáo com o progresso poli- 
tico da civilisaqão europêa, e que se mantem á custa de vio- 
lencias de estado de sitio permanente, a unidade alleiná, 
creada por Bismarck pela forca das metralhadoras e pela di- 
plomacia da perfidia, só pode acceitar-se como a preparaqrlo 
da futura Federacáo democratica dos estados livres germanicos. 
Sob esta forma politica a Alleinanha deixará de ser potencia 
devastadora, e o centro da anachronica actividade militar 
offensiva, quc pertenceu as éras iitrazadas da humanidade. 

O principio federativo na organisaçáo nacional não é o re- 
sultado das combinacóes dos politicos, mas a consequencia 
directa da civilisacáo de um povo, e um dos mais elev,ados 
gráos de sociabilidade a que póde chegar uma raça. Isto ve- 
rifica-se fundamentalmente observando a marcha da civilisaçáo 
na Europa. 

1 Charriere, La Politique de I'Histoire, t. 11, p. 328. 
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Na bacia do Mediterraneo desenvolvein-se as grandes ci- 
vilisacões da antiguidade, ti Phenicia, Carthago, a Grecia e 
Roma, estendendo-se essa corrente para a Hespanha e Franca, 
e ainda para a Europa central; a estes progressos corre- 
sponde nas instituicócs d'estes povos a organisaqáo mais ou, 
menos consciente cle 1,igas e Federncóes. O s  povos semiti- 
cos, que mais resistiram ás pressóes das potencias militares 
do Egypto e da Assyri:~, cleveram n sua existencia ás federa- 
cóes, ao passo que outros elementos d'essa mesma raqa se 
dispersaram no nornadisrno. As cidades phenicias formavam 
federaqões entre si, ao passo que os Cananeos, como diz 
Montesquieu, foram destruidos porque fornlavan~ monarchias 
pequenas que nunca chegarkini :i confederar.se. O s  pequenos 
estados da Hellade forniuvani federaqóes defensivas ou am- 
phyctionias, em que o vinculo religioso suppria a falta de 
umii base politicn. Caminhando mais para o Occidente, ns 
cidades etruscas tiveram urna mais clara comprehens50 do 
facto politico, e a suti resistencia á ~inificacáo romana prolon- 
ga-se por quatro seculos. NU Europti central, a civilisacáo 
revela-se pela confederiicáo das cidades contra o fèudalismo, 
de que é um exemplo eloquente a Liga hanseatica, e na confe- 
d e r a ~ : ? ~  dos principes contr;i os iinpcr:idores. A confederacrío 
suissa resiste a todeis os desastres politicos por que passou a 
Europa, c a liga ci;is Provincias ~iiiidas dos Paizes Baixos 
triumpha da maior potencia militar, garantindo á civilisaqáo 
moderna a liberdade de consciencia. Na Allemanha o prin- 
cipio federativo não teve Liin desenvolvimento regular por 
causa de um ponto de :ipoio que lhe fiilt~iva; :i Austria tor- 
nou-se um corpo extriinho ;i propria .4llemanha, e nitiii tarde 
a Prussia illiicliu a nspir,!qáo féderalistti, absorvendo na uni- 
dade imperial os estados livres. A incohercncia e errada com- 
preheiisáo dti organisncáo federal revela-nos o atraso das in- 
stituicóes politicas da Alleninnha. 

Na raca slava é clnrissiniu n correltic30 entre o autocra- 
tismo selvagem do c;:n:- c a inc;ipacid:ide ci7essa grande agglo- 
m e r a ~ á o  de povos se e1e1.ar :i iiocáo federativa. A ra<a slavii 
tem ~iinda 11 inconsistcncia cio estado de tribu, e e d'essc 
individualismo r:idiinentiri- qiic se cierivtiiii todos os seus odios 
e luctiis intestinas. Transcrcvciiios o làcto. de Philarète Chas- 
les: uC prien Roberr, que est~idou as suas origens, mostrii- 
nas os Slavos do Sul exaltados uns contra OS outros por iimii 
profunda e inciiravel aversso. O habitante da Pequena-Russia 
detesta o cidadáo de Moscow que lhe tirou a independencia. 
O Rulgaro odeia entr;inhaclaniente o Scrvio e o Slovaco. Nndii 



mais ardente que o rancor do Russo contra o Polaco, e que 
o justo e profundo odio da Polonia contra a Russia. Oppri- 
midos hoje, os Polacos foram outr'ora os dominadores: os 
Russos ainda se lembram do modo como trataram Moscow. 
Esta raiva indelevel e mutua das racas, cruel symptoma de 
fraqueza, arrancava gritos de dôr á sc1gacida.de de Macchi~ivelli, 
que a encontrava com desespero na ltalia abatida, t: que pedia 
um chefe-apto para dar- I-emrdio, o zuzic-o I-ernedic> possivel, 
a este doloroso cnwvamento. »' 

Este phenomeno da impossibilidade dos 1.iovos da mesma 
raca se har~nonisarem politicamente náo é iim syrnpcoma de 
fraqueza, 6 a consequencia de um grande atraso social; 
Macchiavelli conhecia que os povos só por si sáo incapazes de 
lancarem as bases da fundacáo de um estado, e por isso re- 
clamava a intervencáo directa de um chefe, de um soberano, 
de um instituidor, como Lycurgo, como Solon, como Menu, 
Moysés, Cesar ou  Carlos Magno, para lhes dar a cohesáo 
nacional. Era n7este sentido que para as Republicas italianas 
da Edade media procurava nos Medicis a iiiidnci;i e a pre- 
potencia de um chefe, que lhes desse a cohesáo de nacionali- 
dade ; porcinl Macchiavelli náo ficava n'este periodo de violencia, 
por que estáo agora passando as nacionalidades slavas sob o 
despotismo dos Romanoff, ia niais longe, e affirmava que 
depois dos povos conhecerem as vantagens da sua mutua 
solidariedade, nenhum esforco era possivel para destruir essa 
obra do progresso civil e politico. l'or outras palavras, os 
povos dispensavam por fin; a intervcncão dcs chefes. As 
Republicas it~ilianas náo eram mais do que : I \  fhrmas tradi- 
cionnes das :intigas fcderacões ctruscas, qi!c rcvivcram no,  
meio das agitacões sociaes d:i Edade media; se um chefe habil 
apparecesse para Ihes dar um ponto de apoio, a sua cohdsão 
scria facilmente estabelecida, e n intervencáo do chefe em 
breve dispensada. Tal é a situacáo da Casa de Saboya, instru, 
mento de iinifica<áo da Italia, emquanto a solidariedade nacio: 
nal, mas tornada hoje incompativel com a liberdade politica.d'est 
se grande povo. As federacóes slavlis estáo ainda muito longe 
de con~tituirem~se; essas tribus dispersas por vastos territo- 
rios têm pois de supportar. as violencias centralistas Idos 
czares, e o vinculo moral que as hade unir será a neces- 
sidade de se colligarem um dia para eliminarem de si esse 
poder nlonstruoso que deixaram desenvolver no seu ptoprio 

1 Voyages, Philosophie et Beaux-Arts, p. 236. 
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seio. A capacidade para o pacto federativo e as fórinas poli- 
ticas realisadas sobre estas bases são um meio de compro- 
vaqáo para avaliar o estado de civilisaqáo de um povo, e é 
por isso que nas previsões sociologicas se póde affirniar que 
a Europa tende para constituir-se em uma federacão conti- 
nental. Dizia Napoleáo I ,  em contradiccáo com os actos que 
praticava: « 7ánt qzl'otz se battra en Europe, cela sera une 
guerre civile. » ' 

De todos os povos da Europa, os que se acham mais adian- 
tados para realisarern a transformaqáo consciente da Fede- 
raqáo, são as nacionalidades romanicas continuadoras da Civi- 
lisaqáo occidental, de que a Grecia fô;a a impulsora intellectual, 
como Roma fôra a organisadora civil. Na grande transiqáo 
historica, chamada a Edade media, coube 6 Franca o conti- 
nuar esta solidariedade occidental, esquecida um pouco depois 

ue a crise revolucionaria do seculo XVIII  interessou na trans- 
%rmacáo politica as nacionalidades germanicas. A Franqa tem 
de se limitar ao seu destino occidental, fortalecendo-se contra 
a hostilidade dos estados germano slavos politicamente atra- 

ela creaqáo necessaria da Federaqáo dos povos her- 
deiros a cultura latina. Para estes povos, o desenvolvimento zad0s7 S 
completo a que chegou o typo rudimentar do estado, ou a 
Cidade, faz com que elles precisem garantir internamente a 
sua liberdade com a federacáo municipalista ; da mesma fórma 
ue a sua cooperaqáo na historia, desde as luctas do mono- 

$eismo defensivo, ou as Cruzadas, até ao triurnpho dos 
principios dernocraticos na Revoluqáo franceza, está carecendo 
do accordo consciente da Confederacão internacional para 
garantil-os contra um retrocesso politico como o projectado 
na Santa Alliança. Comte, no Discurso preliminar da sua 
Politica positiva, esboqa em tracos surprehendentes esta syn- 
these historica d'onde se deriva a soluqáo politica: ((A im- 
mensa transiqáo revolucionaria que nos separa da Edade 
media, fez esquecer bastante a communidade fundamental que, 
preparada pela incorporaciío romana, se organisou directa- 
mente sob o incomparavel Carlos Magno, entre as diversas 
populaqóes occidentaes, uniformemente chegadas já ao estado 
catholico-feudal. Apesar das diversidades nacionaes, aggrava- 
das depois pelas dissidencias theologicas, esta 1 asta republica 
apresentou por toda a parte, durante os cinco ultimo5 seculos, 
um desenvolviinento intellectual e social, simultaneamente 

1 Idees napoliennes, cap. v. 



positivo e ne ativo, de que a humanidade não apresenta ainda, 
mesmo na 8uropa, um verdadeiro equivalente. Se a quebra 
do Ia50 catholico, e a obliteraçáo dos costumes cavalheirescos 
alteraram entáo muito o sentimento geral de uma tal confra- 
ternidade, ella tendeu a restabelecer-se sob novas formas 
segundo as affinidades parciaes provenientes de uma commum 
preponderancia da vida industrial, de uma homogenea evoluçáo 
esthetica, e de uma evidente solidariedade scientifica. Quando 
a decomposicáo politica estava bastante pronunciada para 
anqunciar por toda a parte uma completa renovação, esta 
similaridade de civilisaçáo desenvolveu cada vez mais o instin- 
cto universal da participacáo collectiva a um movirneto social, li- 
mitado até aqui a uma tal familia. Comtudo, a iniciativa da gran- 
de crise achava-se necessariamente reservada á populacáo fran- 
ceza, melhor preparada que nenhum outro ramo occidental, 
quer quanto a extinc~áo radical do regimen antigo,.quer pela 
elaboracão elementar do novo systema. Mas as activas sym- 
pathihs que excitou em todo o Occidente o inicio da Revo- 
lucão franceza, indicaram que os nossos irmãos occidentaes 
nos concediam sómente a perigosa honra de comecar uma 
regeneracáo commum a toda a elite da humanidade, como o 
proclamou mesmo no meio da uerra defensiva a nossa grande 
assemblêa republicana. As a % erracões militares que depois 
caracterisaram entre nós a principal phase da reaccáo retro- 
grada (sc. as guerras napoleonicas~ deveram sem duvida su- 
spender nas duas partes o sentimento habitual d'esta solidarie- 
dade necessaria. »' 

Bem quizeramos transcrever as luminosas palavras de Comte, 
em que expõe em tracos prof~indos a reaccáo da Santa Alliança 
e o sophisma politico das Cartas constitucionaes outorgadas, 
mas desviamo-nos do nosso pensamento, que e caracterisar a 
ultima phase da crise revolucionaria em que actualmente está 
a Europa. Augusto Comte presentiu esta phase, quando os 
acontecimentos nacionaes pareciam contradictal a ;  diz elle : 
((Apesar da ausencia de Iasos systeniaticos equivalentes aos da 
Edade media, o coinmum ascendente dos verdadeiros costumes 
modernos, conjuiictamente pacificas e racionaes, tem já realisa- 
do, entre todos os elementos occidentaes, uma confraternidade 
espontanea até entáo impossivel, e que náo permitte mais O 

considerar cin parte alguma a regeneracáo final como pura- 
mente nacional. -Um tal ponto de vista é mais proprio que 

I - 
, I !  

1 Augusto Comte, Systeme de Politique positive, t .  I ,  p. 79. 
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nenhum outro para indicar nitidamente o verdadeiro caracter 
geral que convém a segunda parte da revolucáo. A primeira, 
ainda que finalmente aproveitavel a todo o Occidente, devia 
desenvolver-se como essencialmente franceza, porque essa po- 
pulacáo era a unica amadurecida para o abalo inicial que de- 
veria exaltar-lhe tambem a nacionalidade para resistir á colli- 
gacáo retrograda. Pelo contrario a terminacão organica, come- 
qando depois que a crise commum tomou toda a sua extiensáo 
natural, deve sempre ser concebida como directamente ocçiden- 
tal. Ella consiste sobretudo em uma reorganisacáo espiritual 
que já se rnom-,l quasi egualmente urgente, sob diversas fór- 
mas, nas cinco populacóes de que se coinpóe a grande familia 
moderna. Reciprocainente a occideiitalidade de mais em mais 
pronunciada do inovimento renovador é inuito propria para 
f a ~ e r  prevalecer a regeneracão intellectual e moral sobre uma 
regeneracão temporal que apresentará necessariamente profun- 
das variedades nacionaes. Uma doutrina commum, e costumes 
scn-ielh:intes, conforme um systerna uniforme de educaqáo geral, 
dirigido e applicado por um mesmo poder espiritual, eis aqui a 
que em todo o Occidente constitue a primeira necessidade 
social. )) Essa doutrina commum é uma synthese philosophica 
baseada unicamente sobre 09 factos verificaveis das sciencias, 
de que se tiram deduccões conducentes a uma unanimidade 
intellectual. Uma tal synthese náo podia apparecer de repente 
formulada pelo cerebro de um homem, sob pena de permanecer 
seculos esquecida pela sua inopportunidade; é por isso que o 
Positivismo procurando estabelecer a unanimidade pelo que é 
verificavel, tem profundas raizes historicas de Aristoteles aos 
Arabes, de Galileo a Bacon e Descartes, a Hume, Turgot e 
Condorcet. A synthese positiva representa o gráo extraordi- 
nario de elevacáo a que chegou a mentalidade occidental; C 
este tan-ibem o orgáo mais poderoso para estabelecer o accordo 
perturbado das nacionalidades romanicas. A similaridade dos 
costumes, leva á convergencia das emocões e interesses, base 
segura para uma politica ue tenda a realisar esse destino a 
que Comte dá com tanta ? C o nome de occidentalidade. Era 
este o pensamento fundamental de Comte, quando ao fundar 
o seu Sr).stenza de Politica positiva ou Tratado de Sociologia, 
inscrevia como divisa de toda a obra -Republica occidental. 
A renovacáo dos estudos historicos, veiu dar a demonstraçáo 
peremptoria da similaridade dos costumes e das revolucóes 

1 ~\ug~tsto Comte, Systeme de Politique positive, t. I ,  p. 81. 



sociaes por que passaram os povos do Occidente ; e esta ultima 
crise, depois de extinctas as.tentativas de retroçesso contra a 
Revoluqáo franceza, toma na pratica a fórma democratica. 
Comte viu longe quando indicou que a politica d'estes estados 
náopodia ser senáo internacional; e de facto esta liga espoib- 
tanea náo é senáo o rudimento da grande federaqáo occiden- 
tal, que tem ainda de exercer na Europa a mais salutar in- 
fluencia. 

Sendo a federaqáo a consciencia da autonoii~ia nacional que 
se fortalece pela liga com outros estados no mutuo e commuin 
interesse de garantirem a propria liberdade, esta allianqa, em 
que o fim politico deriva de uma base moral, funda-se nas 
analogias etl-inicas que se revelaiii nas fórnxis da civilisaçáo. 
O s  povos do occidente da Europa ;i que se dá o nome de 
novo-latinos, e que forrnaii-i uma unidade ethnica que o s  ca- 
racterisa pelo typo da civilisacáo romanica, apresentam através 
da sua longa evolucáo historica desde a incorporaqáo romana 
até ao fim da Edade media, todas as condicões necessarias 
para virem a constituir de u~i? iiiodo iiatural uma giande 
confederacáo. A éra da paz dos teinpos inodcriios iriostra-se 
tanto mais estavel, quanto a actividade iridustrial se torna 
preponderante; a guerra é eliminada das relações sociaes 
como um recurso atrazado que sh póde :iproveit;ir a fórmas 
primitivas de governo, c01120 V ~ ~ I O S  c0111 as SiiStaS dynasticas, 
e por isso o poder temporal do piissado tem de ser substi- 
tuido pelo novo poder da industria. 

A primeira condicáo para o dese~ivolvimento do trabiilho 
e da riqueza é a paz; tal é o li111 que tem de realizar todas 
as federacóes dos povos, pai-a rec~gii.eni contra cssci obcecada 
tradiqáo do Estado, que se impõe conio fonte da auctoridade, 
e que tendo-se immobilisiido ern familias privilegiadas, mail- 
tém com violencia um regiinen de retrogradacáo atrophiando 
todas as energias individuaes. 

Se os tempos modernos são a éra da industria, em 
sáo tambem a éra da democracia; é o povo o que tra i?'litlca alha e 
o que produz riqueza, 6 ellc o que mais precisa de paz para 
a sua actividade, a elle ccmpete fortalecer-se na associação 
e tomar conta dos seus destinos., 8 principio associativo entre 
os povos é a federacáo; e os estados do occidente europeu, 
quer pelo seu passado historico, quer pela cornprehensáo c 
aspiração politica da liberdade moderna, que se define pela 
democracia, têm inevitavelmente que ligar-se em uma fede- 
racáo, que será o apoio inabalavel da sua independencia e o 
meio mais rapido de restaurarem em si as liberdades locaes. 
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A philoso hia positiva tendo descoberto a coordena$io 
historica da kdade media, sO ella pbde deduzir d'essa época 
de organisacáo de novas nacionalidades os elementos com- 
muns para no futuro serem os estimulos de uma federaqáo 
moral e politica dos povos de civilisacáo romanica. O que á 
primeira vista parece uma theoria politica, acha-se em com- 
pleta harmonia com as aspiraqóes da democracia, immensa- 

*mente desenvolvida entre os povos do occidente europeu, já 
nas instituiqóes, como a egualdade civil, ja nas aspiraqóes 
politicas, como o soffragio universal e o principio da sobera- 
nia nacional. No seu livro Conservapío, Revoltlpío e Positi- 
visnio, Littré formúla com clareza este lado superior da po- 
litica democratica : ucada qual comprehende, que todos os 
esforqos da democracia devem ter em mira a constituiqáo de 
uma vasta Federação occiderztal, que não podendo ser senáo re- 
publicana, consolidará difinitivamente entre a elite da huma- 
nidade a ordem e a paz.» Essa federaqgo náo póde ser senáo 
republicana, e a philosophia positiva partindo do estado actual 
da civilisat$ío vae achar na corrente historica a confirmacão 
plena; a nossa éra de paz foi perturbada pelas aventuras mj- 
litares de Napoleáo I ,  que pretendia extemporaneamente re- 
fazer a obra de unificacão da Europa da época de Carlos 
Ma no e ainda de Cezar, e os proprios reis absolutos rea- 
gin f o contra o desvairado conquistador, dentro do seu pro- 
prio interesse cooperaram para o desenvolvimento da paz, 
que e a essencia da democracia. O fim da éra militar tornou 
impossivel a unificacáo da Europa sob a espada de um con- 
quistador; mas a necessidade sempre crescente da paz, ligar5 
os povos para eliminarem os restos de uma civilisacáo guerreira 

ainda subsiste nas casas reinantes que se esgotam sem 
%::tino uril. O Occidente da Wuropa deveu a sua primeira 
civilisacáo á cultura greco-romana ; Ronin deu :i It'ilia, á Gal- 
lia e li Hespanha a sua unidade .idmiiiistrativ,i, ,i liberdade 
local no municipalismo, a unidade das leis civis dos seus codi- 
gos, e um novo instrumento commum de rclaciio social- 
os dialectos romanicos. 

Em quanto o resto da Europa era barbaro e selvagem, O 

Occidente deu imperadores a Roma, deu lhe poetas e orado- 
res, e quando a accão do Imperio decahia, novas naciona- 
lidades se formaram com esses elementos de cultura. Foi 
Cesar que terminou esta obra gigantesca da incorporacáo do 
Occidente á civilisacáo romana, incor oracão facilmente apro- 
veitada durante a Edade media na órma da unidade catho- 
lico- feudal. 

P 
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A invasáo das racas germanicas veiu atrazar este desenvol- 
vimento por mais de quatro seculos; foi preciso que essas 
raqas barbaras que avassalaram a Italia, as Gallias e a Hes- 
panha se modificassem pela cultura latina, para que o pro- 
gresso da unificacão moral continuasse do ponto interrompido. 
Carlos Magno continuou a missão de Cesar, fechou as fron- 
teiras da buropa, estancou as invasões do norte e do sul, e 
a Edade media como regimen de transicáo affectiva teve a sua 
plena expansáo na poesia, na arte, no direito consuetudinario, 
e nas fórmas sociaes. Se procurarmos as bases ethnicas da 
Federacão occidental achamos urna mesma poesia trobado- 
resca, as mesmas epopêas das gestas, as  mesmas tradiqões 
novellescas, os mesmos syinbolos juridicos, as mesmas ga- 
rantias communaes, as mesmas luctas contra o feudalismo, 
a mesma transformacão do poder real, o mesmo typo lin uis- 
tico, a similaridade nas suas litteratiiras; Franca, ltiilia, #es- 
panha e Portugal, táo separadas pelas guerras e interesses 
dynasticos, são os instrumentos de uma mesma civilisacáo, 
que s6 a absoluta ignorancia dos politicos empiristas é que 
não sabe yèr através de uma t i o  imponente solidariedade 
historica. E tal a forqa de cohesáo moral dada por esta commu* 
nháo de costumes, e que se reflecte nas transforniacões sociaes 
que cada um d'estes povos soffreu, que todas as tentativasi 
de aventureiros dynasticos ou militares para falsificarem essa 
tendencia espontanea de federacáo foram sempre impotentes. 
Diz I>affitte, no seu livro dii Moral positiva: ((Desde que a 
incorporac5o doi elementos occidentaes foi terminada, todas 
as tentativas modernas para renovar a obra conquistadora de 
Cesar e C'lrlos llagno tornaram-se tão inuteis como impo- 
tentes; tanto a operacão d'estes dois grandes homens foi le- 
gitima e progressiva, quanto a accáo de I.ui7 Y I V  e dos BO- 
napartes foi perturbadora e retrograda. » 

1.: conclue o mesmo philosopho, porventura referindo se á 
politica internacional que compete a terceira republica fran- 
cem: «Sem nunca perder de vista o futuro, o verdadeiro 
estadista secundará a conser~acáo das pequenas naciona- 
lidades e a rest:iuraqáo d'aquellas, que de ha um seculo fo- 
ram brutalmente diss,olvidas por uma crinlinosa parodia da 
civilisacão militar.)) A Franca, como possuindo a hegemo- 
nia dos povos de civilisacáo latina, compete, para garantia 
das instituiqóes democraticas com que se reorganisou, for- 
mar a federacáo dos povos do occidente apressando e coadju- 
vando o advento da democracia na Italia, na Hespanha e 
em Portugal. S6 assim é que os povos germanicos e slavos, 
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profundamente atrazados na esphera politica, abandonarão 
de vez o regimen militar em que se esgotam, e as preoccu- 
paqões invasoras de conquistas que Ihes falseam toda a sua 
actividade. Se u paz prepetua um dia se estabelecer na Eu- 
ropa, o grande desideratum só se conseguirá pela federacáo; 
a utopia moral tornar-se-ha a consequencia real de uma 
fórma consciente da politica. Nenhuma naqáo vive hoje iso- 
lada na Europa, e ao passo que as fronteiras se abatem pelas 
necessidades mercantis, industriaes e mesmo intellectuaes, 
erguer-se-hão as fronteiras moraes por meio das alliancas or- 
ganicas constituindo o corpo da federacáo. 

A parte mais importante da federaci-io occidental estú con- 
seguida: a Franca consolidou a sua terceira Republica; está 
formado o centro de attraccáo, cuja intensidade augmenta 
com o desenvolvimento da democracia. 

O s  reis visitam-se para formarem pactos de coalisões, com 
o fim de salvaguardarem os seus interesses dynasticos; é este 
o move1 commum das entrevistas de Alexandre III e do im- 
perador da Allemanha, de Humberto e do imperador da 
Austria, de D. Luiz e do rei de Hespanha. Náo é uma coa- 
lisáo, como a Santa Alliança dos Reis contra os Povos fir- 
mada pelo tratado de Vienna, contra o direito politico esta- 
belecido pela Revolucáo, porque isso já náo é facil; a demo- 
cracia está immanente nos costumes embora náo realisada 
nas instituicões, e é por isso que os reis se vão achando iso- 
lados no seu privilegio pessoal, c reconhecendo-se impotentes 
á medida que os povos da Europa v50 fraternisando pelos 
interesses, pelos sentimentos, pelas ideias, até chegarem a 
restabelecer a sua antiga solidariedade. E esta a crise da Eu- 
ropa, a eliminacáo da dictadura monarchica pela soberania 
nacional exercida or uma magistratura elegivel. 

As entrevistas ‘i' os reis, motivadas pelo instincto da conser- 
vaqáo, revelam-nos que realmente a crise é europêa, e que 
uma boa politica no presente deve ser subordinada ao accordo 
das relacões internacionaes. JA e111 1824, Augusto Comte, no 
seu primeiro esboco do 57-stemn de Politzca positiva formulára 
este pensamento fundamental, que se confirma pela historia 
moderna e pela situaqão presente: aA crise actual e eviden- 
temente commum a todos os povos da Europa occidental, 
postoque nem todos participem d'ella na mesma intensidade. 
Apesar d'isto, ella é tratada por cada um d'esses como se 
fosse simplesmente nacional. Mas, é evidentemente preciso 
para uma crise europêa um tratamento eur0peu.u Na Russia 
a autocracia attribue a crise ao rnal nacional do nihilismo; o 
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despotismo militar da Allemanha attribue-a á agitaçáo socia- 
lista; o absolutismo austriaco, conservando o e$ irito da an- 
tiga Liga catholica, vê na liberdade politica a 'f issoluqáo da 
unidade imperial; e o constitucionalismo de Italia, Hespanba 
e Portugal, receiando a accáo hegemonica da Franqa, vê na 
generalisacáo das aspiracóes republicanas o fim da hypocrisia 
liberal. A crise, como previu Cointc, náo é local, é europêai; 
provém de uma corrente historica, de uma tral~sformaqáo 
dos costumes, de uma elevaqáo das consciencias, de urng 
mais clara comprehensão dos fiictos sociaes, e poi- isso n á ~  
póde ser tratada sob o ponto de vista mesquinho dos inte? 
resses dynasticos. A historia moderna da Europa contém os 
dados para deterininar-se a origem d7esta crise, c para em 
certa fórma se prevêr o modo da sua terminaqáo. 

A Edade media emquanto fundou as linguas, as litteraturas, 
a arte, o direito, a industria, as garantias politicas e a esta- 
bilidade nacional, foi essencialmente republicana, prevalecen- 
do o principio dos pequenos Estados; a Suissa e I'ortugal sáo 
os typos completos d'essas pequenas mas fecundas e resis- 
tentes nacionalidades, que foram successivamente assassinadas 
pela unidade monarchica que as incorporava? quer por casa- 
mentos, como os Paizes-Baixos, quer pela dilaceracáo selva. 
gem como a Polonia. Póde-se dizer, que desde o fim do seculo 
xv até á paz de Westplialia, em iti48, a corrente politica da  
Europa consistiu n'uma violenta annexacáo de estados livres 
unificados sob.  o dominio de nionarchias absolutas, que se 
tornaram guerreiras pelos exercitos permanentes, devastando 
os povos ao grado das ambicóes dynasticiis, que se masca- 
ravam sob o nome pomposo de (~qz~zlibrio L ' Z I ~ « P C Z ~ .  i .. , 

Os povos occidentaes, que tinl-itirn entre si caracteres ethnl- 
cos communs, que se revelaram em uma civilisacáo fundada 
sobre a cultura greco-romana, foram sacriiicados aos capri- 
chos das casas reinantes, e desconhecerai~i se entre si, odian- 
do-se como inimigos. Diz Comte, no e s b o ~ o  citado: «Este 
isolamento dos povos é urna consequencia exclusiva da queda 
do systema catholico-feudal, pelo qual se acharam dissolvidos 
os laqos espirituaes que este systema estabelecera entre os 
povos da Europa, e que debalde se tentou substituir por um 
estado de opposiqáo hostil reciproca, mascarada sob o nome 
de equilibrio europeu. r A unificacáo monarchica deu-se não 
só no conflicto internacional, como dentro de cada estado. 
A capa de Austria é o exem lo do primeiro facto; a absorpqáo 
por Gastella de todos os zstados livres peninsulares, termi- 
nada.por Philippe 11, representa-nos a situacáo interna de cada 
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nacáo, tal como a vêmos na unificacáo da Franca e da Ingla- 
terra. As luctas de unificacáo monarchica em cada estado 
foram tremendas, porque não é facil matar as liberdades io- 
caes e as tradiqões da autonomia; mas os conflictos interna- 
cionaes, devidos ao mesmo esfarco de unificaqáo, lanqaram 
a Europa em um regiinen de guerras, de invasões, de anar- 
chia, que tanto embaracaram a marcha da civilisação. A Casa 
de Austria foi para a Europa o centro de toda a absorpqão 
da unidade rnonarcl~ica, e o niovel de todas as catustrophes do 
equilibrio europeu. A Casa de Austria adquiriu n sua primeira 
prepoiideraiicia com o casLiiiicnto de Masirniliano com a filha 
unica de Carlos o l'cnierario, (1477) recebendo os Paizes 
Baixos e a Franche Comté? que pertenciam ao sogro. 

Pelo casariiento de seu fdho Philippe com Jo~inria a Doida 
consegue pelo nascimento de Carlos v a incorporacão da 
Hespanha, ( I  5 I 9) bem como do reino de Napoles, da Sicilia, 
da Sardenhu e mais tarde do Milanez. Carlos v, que se van- 
gloriava de que o sol nunca tinha occaso nos seus estados, 
divide o iinnienso imperio por seu irmão e por seu filho; a 
Fernando I, chefe do ramo allemáo Hapsburgo, cede-lhe a 
Austria augrnentada por um casamenta com a filha do rei da 
Hungria; :i Philippe 11 coube-lhe na partilha a Hespanha e os 
estados italilinos. A crise europea provocada por esta unifi- 
caccio monarchica, rebentou entre Carlos v e Francisco I, e 
aggravou-se com a Reforma, nas luctas da Hollanda e das 
Provinciris ITnidas contra Philippe 11, e nos odios da Hespa- 
nha contr:i a Inglaterra e a Franca. 

No meio d'cstcs desastres provocados pelas monarchias, a 
Catalunha :icabou de perder os seus fóros, e Portugal perde 
em i 580 a sua nacionalidade. A guerra dos trinta annos, esse 
eclipse da civilisacfio provocado pelos reis (161 8 a 1648), foi 
a consequencia d'esta 
de casamentos 
ordem moderna a iniciativa de 
que no congresso de Mun)ter es 
reito dos povos, que até eIfitá0 se 

A crise europêa continuava, porque continuava a ambicáo 
da realeza. A venda do titiilo de rei da Prussia ao Eleitor 
de Brandeburgo em I .jo i ,  e o dcseiivolvimento da unificacáo 
dos slavos sob o colosso da Riissia, vieram perturbar outra 
vez n paz da Europa, e submetrel-a ao re imen da violencia; 
a dilaceracáo da Polonia, da Galicia e d a Lodaniria é uma 
vergonha que estabelece bem a difièrenca ue existe entre o 
direito e a forca. A Inglaterra, que em 1 6 ~ 1 ,  apenas possuis 



uma ilha nas costas da Franca, aproveitou-se d'esta crise para 
exercer a mais affrontosa pirataria, tornando-se A custa dos 
seus tratados com Portugal a primeira potencia colonial do 
mundo. 

A revolução franctza exerceu uma accáo profunda na Eu- 
ropa, porque achou nos povos a adhesáo espontanea por meio 
da qual reagiam contra a prepotencia d'csta monstruosa di- 
ctadura monarchica; o equilibrio europeu já se não procurava 
na conciliaqão dos interesses das familas dyn'tsticas, mas nos 
Direitos do Homem. A Europa teria entrado em uma phase 
definitiva de ordem, na sua éra democratica, pacifica e indus- 
trial, se um aventureiro feliz não a arrastasse as perturbaqóes 
movidas por uma falsa ideia de unificaqáo politica, ao gosto 
de Cesar ou de Carlos Magno, e ainda no espirito da utopia 
da Monarchia universal; Napoleiío exerceu essa accão nega- 
tiva, provocando pelos seus crimes e disparates militares seis 
colligaqões das potencias rnonarchicas, que aproveitaram esta 
perturbaqáo para continuareni no seu regiinen de absorpqáo 
unitaria. 

Pelo tratado de Campo Formio, a Austria apodera-se de 
Veneza e da-se o esphacelamcnto da Italia septentrional; a 
guerra do Egypto provoca estupidamente a allianqa da Ingla- 
terra, que se via ameaqada nas suas possessóes da India, com 
a Russia e com a Turquia; o rompimento da Paz de Amiens, 
determina a grande lucta com a Inglaterra, a invasáo da Suissa, 
do Piemonte e Estados de Pai.rnil, vindo a produzir uma 
terceira coalisão em Austerlitz. urna quarta em Jena e Eyleau, 
uma quinta em Wagran, e uma sestit crn Wuterloo. A liber- 
dade da Europa ficou ao arbiti-io iius I'otericins absolutas da 
Russia, da Prussia e da Austria, c dos interesses egoistas da 
Inglaterra; constituiram-se no tribunal diplon~atico da Santa 
Allian~a, e aproveitando-sc do ensejo em que a Europa via em 
Napoleáo um perigo commuil.i, serviram se d'essa necessidade 
de paz para sophismarem a liberdade pela dictadura monar- 
chica mascarada nas Cartas coi-istitucionaes outorgadas. A 
Santa Allianqa extinguiu-se com a revolucáo de I 848, mas rea- 
iu contra a democracia fazendo surgir urn traidor, Napo. 

&áo 111, que fez intervir na politica o principio das >sr>r&s ~racio- h 8  nulidades, que era simplesmente a antiga uni cacáo monar- 
chica, como se viu na unidade da Allemanha, na unidade da 
Italia, e na unidade da Hcspanha (que os acontecimentos náo 
deixaram realisar). 

Napoleáo m foi a victiina ingenua da theoria politica de que 
o fizeram agente, porque tornando a soberania plebiscitaria 



attentára contra a soberania da legitimidade hereditaria, e tor- 
nou-se incompativel com ella. D'este desastre, em que a 
Franca só encontrou indifferenca e hostilidade nos velhos 
elementos do equilibrio europeu, tirou ella uma lição profun- 
da: reorganisou-se pela Republicn. Achou a corrente vital em 

as nacóes se avigoram, porque o futuro da Europa é a 
cmocracia, coincidindo n'isto com o destino da civilisaqáo r e 

humana. A solidariedade das nacóes da Europa é uma conse- 
quencia dos progressos do nosso seculo, e o unico equilibrio 
estavel para os estados d'este continente a federacáo. 

Mesmo nas monarchias absolutas, como na Austria e na 
Allemanha. é a federacáo a forma como os desnotas susten- 
tam a unificacaSáo dos estados incorporados; ~ a i o l e á o  r11 prk- 
tendia unificar a Italiri. 1ibertni:~Io-:i da Austria por meio d'uma 
federaqáo. 

Parnell só acha possivel a paz da Irlanda, o seu desenvol- 
vimento fiituro por meio de iima federacáo britanica; Lavel- 
leye aflirma que a republica em Franca só será estavel pela 
federacáo gauleza; e Her?riiliies Nogueir;i e Pi y Margail só 
acham que a peninsula hispanica entrara de 11ovo na historia 
pela divisão em estados livres confederados entre si. No mundo 
das ideias theoricas, que tambem fecundam a politica moder- 
na, a Liga latina é esta mesma tendencia para a federacáo das 
nacóes occidentaes. Vê-se portanto que a crise europêa tem 
uma nova face: é o desenvolvimento da democracia fortale- 
cida pelas federacóes. 

Escreveu Vermorel, pouco antes de niorrer : 
«Póde-se sustentar aue com os I<sra~ios monarchicos na 

L 

Europli, o cq~tilibrio europezr uma chiinera, tendendo cada 
estado por essencia a quebral-o. A ideia de unxi confederacáo 
europèa visa a prevalecer na politica do seculo xis, e só ella 
pode resolver o problema: o interesse das feder:icóes é a paz, 
que em si n5o e sencío a sustentacáo do equilibrio das poten- 
cias da Europa. Náo hesitamos portanto em concluir, que um 
systema de estados federalisados? reunidos entre si por uma 
confederncáo europêa unica, o probleii~il do equilibrio europeu 
seria resolvido, federacáo significando paz, e paz exprimindo 
o equilibrio da Ixuropa. Assim a politic~i do equilibrio euro- 
peu é mais cio que nunca e necessariamente a politica mo- 
derna, pois que ella é a ~->oliticn da í'ederacáo e da paz.» A 
Morte de Vermorel, na flor da edade e do talento, foi uin de- 
sastre para a Franqa e para 11 vulgarisiicáo d'estas ideias. 

.No meio da solidariedade europêa é iinpossivel aos estados 
exercerem politica isolada; é por isso que as agitasões nacionaes 
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devein ser satisfeitas segundo as tendencias europèas, em vez 
de desbaratarem forcas para obstarem ao advento da demo- 
cracia. 

A.  sciencia obriga a boa politica a sèr internacional, e o 
patriotismo ao estudo da constituicáo republicana. 

Duas forcas ambas necessarias ao movimento progressivo 
das sociedades, revelam-se na historia por uin antagonismo 
originario, por um conflicto permanente, a que os modernos 
publicistas deram a expressáo concreta, denominando esses 
elementos de acqáo o 1;zdlviduo e o Estado. A historia d ; ~  
civilisacáo consiste no desenvolvimento crescente das activi- 
dades individuaes, e na decrescente intervenqáo do Estado 
nas relacões particulares ; a politica como funccáo coordenadora 
de todos os facto~es sociaes, precisa estabelecer um justo equi- 
librio, uma natural ponderacão entre as aspiracóes individuaes 
ou a 1,ibn-dade, e as intervencóes do Estado, ou a Auctoridadu. 
Emquanto as sociedades humanas se basêam sobre os instin- 
ctos naturaes de consorvacáo, ou sobre o empirismo tradicional 
dos chefes, nenhum accordo existe entre estas duas forcas; 
a auctoridade é tudo, e os individuos sáo uma collectividade 
indistincta, sem opiniões, sem vontade, jungida e dirigida com 
violencia; a auctoridade é a condensaqáo de todos os poderes, 
desde a relacáo organica do dominio paternal ate B subser- 
viencia da imposiçáo espiritual das crenças. Esta situacáo pri- 
mitiva das sociedades humanas ainda hoje se repete em alguns 
POVOS, con~o  na autocracia russa, ou no centralismo adminis- 
trativo do occidente. C) clesenvolviinento do individualismo 
iinp0z-se, e conseg~~iit-se a liberdade d custa de Iiictas que sáo 
a via doloros:i cia hun-ianiclade; ?elo desenvolvimento intellc- 
ctual O homem chegou ao conhecimento da sua natureza e das 
suas relacões com o mundo exterior, e afirmou a sua egual- 
dade psychologica; p_elo desenvolvirncnto moral c'hegou a dis- 
ciplinar as suas paixoes em sentimentos, e a clispensar a vio- 
lencia da auctoridade para cooperar com altruismo para o bem 
estar commum; pela actividade economica chegou a realisar 
com as suas descobertas indiistriaes a assombrosa equacáo 
çntre as subsistencias e n pop?ilacáo, como o provou Carey. 
Ninguem ha hoje por mais despota, por mais theocrata ou 
absolutista que negue ao indiviiluo racional a dignidade de sêr 
livre, responsavcl e e?;clusi\o senhor do seu destino; o unico 
limite da liberdade individii:il consiste no respeito da liberdade 
dos outros, e e esta garaiitiu o unico motivo da existencia da 
Auctoridade e o seu destino immediato. Só ao fim de muitos 
scculos, é que o homem pela elevacáo da sua cultura pôde 
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conhecer a sua natureza, e a egualdade psychologica que attin- 
giu deve entrar como base da reorganisaçáo social. O s  moder- 
nos publicistas partem d'este ponto do desenvolvimento do 
individuo para estabelecerem a doutrina politica conhecida pelo 
nome de Self- oovernement como o desideratum dos tempos f modernos. Ca a individuo, quanto mais perfeito e completo 
no seu desenvolvimento, tanto mais se acha emancipado da 
intervencáo da Auctoridade nos seus actos; e se essa perfe- 
ctibilidade for susceptivc-1 de generalisar-se, então chegaremos, 
como o desejava Proudhon, á eliminação total da Auctoridade 
como desnecessaria. Muitas institui5óes da Inglaterra derivam 
do principio do Self- oovernement, e entre nós podemos conside- f rar como derivados 'este principio a instituicáo do jury, a prova 
testemunhal, o suffragio e o livre accqsso aos cargos da naçáo, 
se undo a capacidade de cada um. A medida que a educacáo 
pu % lica se alarga, que a industria se inultiplica? que as opiniões 
se racionalisam, o individuo adquire um maior gráo da sua 
consciencia, e procura affirmar por todas as fórmas a propria 
independencia. E n'esta phase de transformacóes que o Estado 
se immobilisa, concentrando a Auctoridade nos privilegios 
dynasticos, apoiando-se nas classes atrazadas, conservadoras 
por instincto, e embaracando o progresso individual por uma 
regulamentacáo importuna e atrophiadora chamada a centra- 
lisacáo administrativa. E preciso remodelar o Estado pelas 
condicóes do individualismo; disse-o o grande Montesquieu, 
no Espirito das Leis: «Como em um estado livre o homem 
e considerado como dotado de uma alma livre que se governa 
a si mesma, conviria que o povo como collectividade tivesse 
a mesma potencia legislativa. )I ' 

Desdobremos esta phrase: se os individuos que compõem 
uma sociedade sáo livres pela sua racionalidade, essa sociedade 
deve ser governada pelo conjuncto d'essas vontades livres, 
isto é, a Auctoridade ha de logicamente derivar-se da delega- 
ção de todos esses elementos cguaes, e constituir a expressáo 
da sua mutua harmonia. Asiim, a concepcáo do individualismo 
na fórma politica do Sdfigovn-nement corresponde a compre- 
hensáo do Estado como a r-ecilisa5ão da Soberania nacional. 
N'esta situacáo das sociedacles humanas a monarchia é uma 
f6rma atrazada do empirismo primitivo, que nos está emba- 
raqando e a soberania por gt-aca divina, como em Portugal, 
e uma piilha degradante, que deslustra um povo livre. Pela 

1 Op. cit., I. XI, 6. 
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marcha actual do espirito humano o principio do individualismo 
tende a desenvolver se, e onde quer que exista um ser racional 
ha de revelar se a cons~ ienc i~~  d,i suo ii-idependeincia a ponto 
de morrer pela sua liberdade; iila\ se o Estado nas velhas 
fórmas de uma associa550 tradicional e conservadora tem dq 
cahir diante d'esta forqa crescente, importa crear urri nov 
typo governativo derivado ci'essCi ciiiica fonte da auctori a4 
-o accordo das voi~t~ides iildividuaes. Ha uma coinplet SD- 
lidariedade entre estas duas forcas; Guizot define-a com cerrt ! f  
clareza: ((0 que e a independencia individual no estado social? 
-E aquella partc da su'i cxistencia que o jndividuo não póe 
em commum, que clle n5o restringe nas suas relaqões com 
os outros homens. Porém náo e isto o homem completo. H a  
tambem um'i parte na sua existencia, que elle põe cm commum 
e que submette :I certas condicóes. . . A sociedade é o conjun- 
cto d7estcs dois fcictos. u 

Vê-se portanto que ao passo que o desenvolviinento ps cho- B logico do homem se accelera, c se reflecte ja na indepen encia 
do seu individualismo, vae-se tambem produzindo n'elle o conhe- 
cimento de si proprio e d7aquellas qualidades e faculdades que 
tem de restringir ou submetter ao accordo da collectividade 
social. Que significa isto? 

Um facto bem simples; é que o Estado tem de ser formado 
por um accordo, náo tacito e instinctivo. como nas épocas 
atrazadas, mas claro, explicito e escripto, cuja fórma é o con- 
tr-acto feder-atáv~. As duas expressóes vagas de Individualismo 
e Estado, tomam nas transformacóes da éra moderna um sen- 
tido preciso e positivo; o Inciividualisn~o uflii-ilia se 1 7 ~ i  ordem 
politica pela autonomia da accáo ou o Seyg.o7~cr.~lcme~rí, e a sua 
convergencia na collqtividacie do Estado restabelece-se por 
meio da IGderapío. E o que se dediiz da success6o historica. 

Esta divisa, Liberdade, Egllaldade c Frato-nidade, que todos 
os republicanos adoptam, synthetisu cm tres palavras todas as 
conquistas da civilisaqáo modcrna;.proclamada nas convulsões 
de uma crise revolucionaria, ell'i teria sido esquecida se náo cor- 
respondesse ti realidade dos factos, se não fôsse a espressáo 
historica dos gráos por onde, foi sendo alcancada a emancipa- 
@O da sociedade europêa. E por isso que em uma epoca de 
transf~rmaciio evolutiva, em que os phenomenos sociae4 são 
submettidos ao criterio scientifico, em que 3s instituicóes ten- 
dem a ser harmonisadas com os costumes por via da reflexáo 
consciente e náo pelos impetos das paixões desenfreadas, ain- 
da hoje a Liberdade, Egzlaldadr c Fraternidade são as bases 
inabalaveis para a ordem nova. O povo tem o instimto da 

I 8 
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verdade, e repetindo com sympathia esta divisa, não conhece 
o seu profundo valor historico, nem tc50 pouco o espirito que 
alliou eternamente essas tres luminosas palavras, mas repete-as 
como a expressão mais simples e clara das suas aspirações. 

Antes da Revolucáo li-anceza: a divisa da Liberdade, Egual- 
dade e Fraternidade era conhecida, tendo-a formulado pela 
primeira vez Saint Martin, o cognomiilado Philosopho inco- 

nito, no seu primeiro livro L)c,s Ei-reurs et de la Vérité, pu- 
%licado em i 775'. Chamava-se -lhe o Ter-nario sagrado, con- 
forn~e as ideias dos rcvolucionarios mysticos que coopera- 
ram com os criticos eticyclopedistas para a transformaqáo 
realisada no fiiii do scculo x\.iii. A agitacáo da sociedade eu- 
ropêa nasceu em parte, n'esse seculo de Voltaire, de uma 
exaltacáo i~ii~iginosa despertada pela avidez do maravilhoso 
e do theurgis~i~o, que contrastava com o desenvolviinento 
do espirito critico que veiu a preponderar na iritelligeiicia. As 
aspiraqóes da liberdade, revestindo a fórnia de Lima rehabili- 
taqão geral da especie humana, foram o inove1 da actividade 
das lojas maconicas : as sociedades secretas dos graiicics Pro- 
pheta2 e dos Philalethcs entregnv~im-se ao giiosticismo, e os 
socios do Club de l'I<iitresol reu~iitim-se em segredo para te- 
rem plena liberdade de critica ara julgarem dos aconteci- 
mentos da todos os paires da Arop,. Attribuc-se este pri- 
meiro impulso da exaltacão theurgica em Fraiiqa ao portuguez 
de origem oriental Martinez de Pasqualis, e effectivamente o 
typo maravilhoso do Abbade de Faria, apresentado por Ale- 
xandre Dumas no Conde de Monte Christo, tem como o pro- 
vou Itivara, uma manifesta realidade historica. Mesmer e Ca- 
gliostro encontravam na aristocracia frnnccza a paixão pelo 
mara\.ilhoso, e as visões de Swedenborg propagavam o illu- 
mii~irmo que se estendia até a credulidade na vara n~agica 
das operacoes financeiras de 1,aw. Foi no meio d'esta corren- 
te phantastica, que preparou a agit:içáo revolucionaria? que 
Saint Martin presentiu que a transformaqão da humanidade 
estava ligada a realisaqão do que elle chamava o Ternario 
sagrado; comprehende-se como no periodo mais intenso da 
dissoluqáo do regimen catholico-feudal, a devisa da Liberdade, 
Egualdade e Fraternidade appareceu em todos os labios, como 
o fito das nspiraqões mal definidas. Passado o momento da 
hallucinaqáo ficou ainda a divisa, porque ha n'ella a verdade 
que se liga a uma evolução historica de seculos; é d'esta re- 

1 Op. cit., pag. I 57. 
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1a.o historica que deriva a sua justa comprehensáo, como 
vamos vêr. 

Na civilisaçáo mo rna da Europa existe um longo e labo- 
rioso periodo, no qu 1 se creou o direito escripto, limitando 
progressivan~ente as i tervencões arbitrarias da vontade indi- 
vidual. Este trabalh I que consistiu em atacar o poder do 
Feudalisn~o, e em garantir por uma lei impessoal e geral a 
acqáo do povo, foi realisado pelos Jurisconsultos, os primeiros 
vultos eminentes saidos do seio do proletariado. Os Juriscori- 
sultos fazendo redigir em Cartas cominunaes os costumes e a- 
rantias das pequenas localidades; fazendo renascer nas &i- 
versidadcs o direito romano, e mais tarde procedendo 6 unifi- 
caqáo das leis em codigos nacionaes, fundaram como primeira 
base da ordem a Egualdade, na sua fórina pratica e urgente 
da-egualdade perante a lei, a que os gregos chamaram iso- 
uomia. Este trabalho data desde o seculo XIII ao seculo XVI. 

Porém a obra dos Jurisconsultos ficou interrompida, porque 
cooperando para a independencia do poder real, como meio 
de demolirem o feudalismo, entregaram As monarchias o de- 
posito da liberdade publica, e as rnonarchias, pela creacáo dos 
exercitos permanentes tornaram-se absolutas, supprimiram a 
liberdade e provocaram a catastrophe da Rcvoluqáo. 

A Egudciade civil sem a Liberdade politica, ou autonomia, 
era um f a ~ o r ,  uma graça do absolutismo monarchico; os Lit- 
tcratos do seculo XVIII comprehenderam esta deploravel situa- 
c50 social, c nas suas obras artisticas e criticas acharam-se 
insensivelinei~te trabalhando para continuarem a missão histo- 
rica dos Jurisco~lsultos da Edade media. Todas as vezes que 
se procurarem as origens da Revolucáo franceza nas ideias 
proclamadas pelos encyclopedistas, 1150 se faz mais do que 
determinar a altissima missáo que os homens de lettras do 
seculo X ~ I I I  tiveram para a reivindicacSo da Liberdade. E as- 

ue se explica como reis e aristocratas, José 11 e Cathe- 
rina % a Russia, os marquezes, duques e principes se acharam 
espontaneamente cooperando para a Revoluqáo que procla- 
mou na Europa a base da Liberdade politica pelo reconheci- 
mento da soberania nacional. 

Falta-nos ainda a realisaçáo da Fr-atertzidade, prevertida 
pelas utopias phalanstericas, restos do antigo communismo 
christiío. ' 

1 A Grecia conheceu as Phraetrias, c os povos da Edade media as 
Arimanias, Germanias ou Irmandades, que fortaleceram o estabeleci- 
mento do poder civil. Augusto Comte considerando esta como a fórma 
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A queda das monarchias absolutas tornou-se um facto irre- 
ygavel ;  os interesses d~:nasticos lancarain-se nas intrigas e 
nbs sophismas politicos. E por isso que as Cartas constitucio- 
n ~ e s ,  apresentando-se como uma trailsacc50 eiitre o passu- 
do, cheio de injustiqas, e o presente, cheio de rei\-iii~iicaqões~ 
ngo sáo outra cousa mais do que uma capcios;~ rc.t:iuracáo 
da antiga dictadura rnonarchica interrompida pelti I<c~.olugáo. 
Todas as grandes guerras da Europa nasceram dos coiiflictos 
dynasticos, que dividiram os ovos entre si, separtindo-os com 
falsos odios; as guerras da [asa de Ausrna, as inrasáes d;i 
Hespanha na Italia e nos Paizes Baixos: as incursóes ci:i 
Franqa na Italia, as absorpcões coloiiincs da Inglaterra, :I 

desmembr:ic5o da Polonia, o engradecimento da Prussia e da 
Russia, tudo isto nasceu da separcicáo dos povos pelo egoismo 
monarchico. Tudo isto se fez, sacrificando r i  Fratcr-~tiiZade das 
Federaqões ao phantasmagorico ccluilibrio curop2u. Einquanto 
a Europa náo re~ilisar o principio da Ei-aternirlitde dos 
povos nas Confederncócs politicas, nem a Egzralrtnde ilen-i :I 

Libel-dadc ser50 ~ i i ~ i ~ i  concluista effectiva da civilisaqáo. Foi 
por meio da 1~'1-<7~~t-lzidadc OLI P C I ~  federacão dos estados hel- 
lenicos na 1 , i p  amphyctionicn, que ci (;recin coiiscguiu resistir 
e vcnccr tis iilvasóes asiaticns; foi pcl:i liga acheana que :i 

Gi-ecia rcpelli~i a conquista dos Romanos; as federacóes etrus- 
cas resistiram tan-ibem durante quatro seculos aos Romanos: 
pelas suas feileragóes as cidades phenicias resistiram coiltrn 
as ii~aiorcs poteiicias da antiguidade, ao Egypto c ti Assyria. 
A Federaqáo sriissa conscnrou, no meio de todas as de~~as ta -  
cóes inonarchicas da Europa, a sua 1iberd;ide republicana ; pela 
Federaqso as Provincias Unidas dos Paizes Baixos venceram 
a Hcspanha; pela Confederaqúo das cidades da I.is:i Hanseii: 
tica, :i nova sociedade ind~istrilil resistiu ao regimen da guerra 
susteritado pelo feudalismo. -4 Europa moderna só perpetuará 
;i s ~ i a  paz, quando se reorganisar pelo federalismo. E que C o 
federalismo senáo o, principio da Fruto-nidade nas relaqóes 
mutuas dos povos? E este o ultimo passo para o triumpho da 
civilisaqáo moderna; falta apoiar a Eg~rrrldade civil e a Liber- 
dade politica na base moral da Frdci-rli.iaJ~. ou solidariedade 
humana. Pertence esta inissiío á Sociologia, esclarecendo n 
nossa submissáo ás leis fataes do meio cosmico, restabelecendo 
a continuidade historica, provocando a eliminacão de todos os 

preponderante da organisaçáo social, depois das remotas transformaçóe> 
do re imen da theocracia, da aristocracia e da democracia, d(i-lhe o 
nome f, em expressivo de Sociocracia. 



vestigios da actividade militar, e fazendo convergir todas as 
energias para a livre cooperacão da era industrial. 

Comte, julgando o trabalho de Condorcet sobre os Pro- 
gressos do Espir-ito humnno, determina o modo coino Axar o 
caracter positivo na Politica: « e  lios factos geraes relativos 5 
marcha da Civilisacáo, e na lei que d'elles resulta em rclacão 
ao seu aperfeicoameiito, que uma verdadeira theoria positiva 
da Politica deve tomar o seu ponto de piirticla e a sua direc; 
cão.» Este principio f~indaiiient:il é que nos esplica tanibcrn 
:i irracionalidade dos politicos. crnpiristas e ciiploniatas, que 
perturbam a civilisaqáo curopta prla sua intervensno goycr- 
nativa. Assim a Europa tende desde a Eclade incclia para o 
regimen da industria, e a sua actividade tein sido dispendida 
em guerras dynasticas e devastacóes sem intuito. Assim a 
Europa caminl-ia para o estabelecirneiito de pequeiias iiacio- 
nalidades ligadas pelo nexo federativo, c os politicos têi i~ re- 
formado a carta da Europa sob a falsa tlieori;~ do cqz[iIibrio 
europelr, fazendo á custa de catastro hes e injusticas as gran- 
des otencias. Assim a solidiiried;i& ethiiica occideiit;il, re- 
vela i' a lia unidade de lingua, de tradicões, de costumes e de 
fórmas sociaes, foi obscurecida por falsos odios iniernacia- 
naes de fronteiras, de invasóes rnutuas, iio interesse egoisth 
de algumas faniilias dynasticas. Se LI Politica effectivii tivessp 
um dia sido deduzida da niarch;i da Civilisncão, a Europa es- 
taria mais n v a n ~ a d a .  

A observacio da marcha c l ~ i  po1itic:i d:i I<unopa e111 relal 
cão ao destino da Civilisacáo occidental, leva á tiemencl:~ con- 
cluslo que a accáo das individualidades prepanderaiites se 
tem exercido sempre de um moclo negativo, perturbando e 
fazendo esquecci- :I continuidade objectiva d'csta ci~~ilisaqáo, 
substituindo o podei. da lei pelo iinperio da forca. Vimos como 
a Europa está, pelas suas divisões gcographicas, tnlhncia para 
se constituir em pequenos estados, com um cspirito de~nocra- 
tico, com um proletariado subsistindo pela industria; c coin 
uma paz esta\-el g;ii-alitida por fcdcracões. E111 vez de seguir 
esta corrente natiir~il, a cirilisacáo europêa apresenta o es- 
pectaculo de um conflicto permanente para se organisnr em 
grandes Estados, sustentados pela pressáo bruta de enornies 
exercitos, e tendendo pela regressão ris guerras de conquista 
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a reduzir a Europa ao typo oriental do unitarismo absoluto. 
Como explicar esta antinomia, que coiistitue a trama geral da 
historia, quando se sabe que a ~ o n t a d e  individual é impotente 
diante dos factores naturaes que imprimem ás sociedades fór- 
mas determinadas e aos acontecin~entos um curso definido? 
O estudo do problema da unificacáo politica cia Europa nas 
suas fórmas imperial, papal e dynastica, é que pondo em evi- 
dencia o encontro de forcas multiplas que se neutralisaram 
descobre a resultante disparatada, que se impoz durante se; 
culos como ordem empirica e corno tradicáo perstigiosa. E 
certo que nomes gloriosos, como Alexandre, Cesar, Carlos 
Magno, Carlos v e Napoleáo I represent~irn o esforqo do uni- 
tarismo politico, destruindo os pequenos estados pela incor- 
poraqáo violenta em um unico iinperio pessoal; mas isto que 
parece producto de um pensamento, não foi mais do que a 
consequencia de uma collisáo passa eira que se conservou 
por effeito do colapso de grandes a E alos sociaes. As raqas 
áricas da Fhropa têm na sua constituição social dois germens 
que actuaram sempre no modo de organisacão politica : a tribtr 
genealogica, que leva d preponderancia de uma aristocracia, 
ao privilegio pessoal de uma realeza electira ou hereditaria 
e ao governo de um conselho ou senado mais ou menos oli- 
garchico ; e a tribu locctl, que se alarga com todos os elemen- 
tos adventicios que se tornam eguaes perante a lei feita em 
commum cm assemblêa ao ;ir livre. 

E d'estes dois typos, que se determinam desde a sede 
arica, que derivam :is instituições aristocraticas e deinocrati- 
cas, que ainda actualmente na Europa profligam procurando 
excluir-se mutuamente. Serli este conflicto um mal? 0 mo- 
vimento é vida; a raca scniita que só conheceu o typo da 
tr ib~i  patriarchal parti a sua organisaqáo social, dispersou-se 
no bando do beduino e regressou ao nomadismo pastoral. O s  
Arias onde clucr que chegaram acharam o apoio de Cidades, 
nucleo da civilisaqões florescentes, porque eraiii nbcrtas a to- 
dos os elementos estrangeiros que ahi coopera\ am trabalhando 
para adquirirem pelo merecimento a egualciadc cic direitos. 

O desenvolvimento do poder pessoal de uiii Rei ou da aucto- 
ridade impessoal de uma Republica electiva, eis o termo final 
d'essa lucta entre os dois germens de organisacao social. A 
Grecia apresenta-nos uma oscillaqáo profunda entre a cidade 
e a tribu; primeiramente extinguem-se os reis pntriarchaes, 
sendo substituidos pela classe aristocratica, que se vê por fim 
supplantada por uma classe media que exercia a soberania em 
assemblêa ou Ekklesia, decidindo pelas razões e eloquencia dos 
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seu$ oradores. Sparta e Athenas foram os dois fócos d'este 
conflicto; o elemento aristocratico para vencer o elemento 
democratico chegou a entender-se com o imperio militar da 
Persia, e fortalecido em sociedades secretas ou heterias tinha 
por fórmula de juramento : «Eu juro odiar o povo e fazer-lhe 
tanto mal quanto possivel. N'esta lucta enorme, a democracia 
athenieilse creou as obras mais esplendidas que existem do 
genio do homem, em arte, em litteratura, em philosophia e 
sciencia, e teve consciencia da sua solidariedade humana 
quando luctou contra a Persia salvando a Europa d'essa bar- 
barie militar. 

O elemento aristocratico entregue ao plano de uma pertur- 
bacáo systematica, conseguiu lancar nos espiritos superiores 
o cansaco, o desalento; e a Macedonia, onde se conservara a 
realeza aristocratica desenvolvendo-se militarmente, foi attra- 
hindo para si as capacidades, corrompendo os caracteres, até 
gue este plano de Philippe se tornou effectivo ficando a Grecia 
inteira e a sua liberdade sob a espada de Alexandre. Segundo 
a phrase de Uacon, a forca acobertava-se com a lei na lucta 
da classe aristocratica contra a democracia atheniense; sob a 
unificacáo de Alexandre a força elimina a lei pela impetuosi- 
dade do arbitrio pessoal. 

O s  esercitos de Alexandre alastram-se pela Asia, em vi- 
ctorias de surpreza, mas o seu imperio é táo ephemero como 
a sua vida, dissolvendo-se em novos reinos como o dos Seleu- 
cidas, dos Ptolomeus e das dynastias gregas da Bactria e do 
Iran oriental. 

A civilisacáo grega e a liberdade d'esse povo activo extin- 
guiram-se sob a unificacáo militar de Alexandre, tornando-se 
impotente para resistir á conquista romana e submettendo-se 
á situacáo de provincia. A tradicáo da unidade imperial da 
Grecia só veiu a influir na marcha da politica europèa quando os 
eruditos da Renascenca tornarani conhecido Alexandre como 
o typo de guerreiro invencivel api-csciitado á imitacáo dos reis 
europeus. A corrente de unific,ic5o ,politica foi-nos imposta 
pela hernnca historica dos Iiomaiios. ti: n'esta civilisaqáo activa 
que se observa a lucta da t r i l~z~ 011 do patriciado, contra as 
antigas cidadcs italicas incorporada\, c contra a clientella, gue 
tendo perdido a liberdade municipal, luctava pela acquisicáo 
da egualdade de direitos. Como IILI Grecia, tambem em Rorna 
existiram os reis yatriarchaes, que foram substituidos por uma 
republica aristocratica em lucta permanente com a plebe. A 
medida que o Latium, as Gallias e a Hispania iam sendo con- 
quistados, para sustentar esse dominio tornava-se necessario 
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a intervenqáo de generaes habeis, c n concessáo crescente do 
direito descidade ás populacóes submettid~is; d'aqui uma com- 
pliciicáo em que os generaes sc revolt~ivani contra o poder 
senhorial do senado apoiando se na ag,itiiçáo dos povos con- 
quistados, como vémos nas guerras de Sertorio em Hespanha, 
nas cie Catilina no Triuinvirato, e na rivalidade entre Cesar e 
Pompeu; ou tambem eises povos prociirando na irivaslio car- 
thagineza a protecqáo a favor da reioinciicacáo das suas antigas 
IibeÍrdadcs n-iunicipaes. A conquista da Grecia foi facil aos Ro- 
miinos, porque ahi acharam as traicóes da aristocracia; a con- 
quista d a  Italia foi-lhes dificilimn por causa cla resistencia das 
liberdades locaes das cidades. 

O desenvolvimento da forcii miliiar, que estendera o domi- 
nio, era indispensavel para conserval-o; os generaes achatam-se 
com o deposito da for+ material como os tribunos do povo 
se achavam com a forca da lei sob a sua vontade arbitraria. 
Era facil o conflicto entre ellcs, co~no  instrumentos da aristo- 
eracia e da plebe. As longas perturbacóes d'estc conf icto pro- 
duziram tambern esse desalcrito com qiie espii-itos superiores, 
como Horricio e Virgilio, se ezquccem da Republica fomana 

g1orificarei-n o irnperio pessoal. N:i difficil transicáo da 
epublica aristocraticn para n deinocratica, o i-iiilit:~risrno pla- Pra 

neava uni golpe de estado pessoiil, coino se vê na lucta entre 
Pornpeu e Ccsar; venceu a força contra ;i lei, c Cesar absor~rcu 
riogeueralato todas as principaes attribuicóes do povo romano, 
9 supremacia patriarchal, o privilegio dos sacrificios, a proc- 
thinencia senatorial, e a presicienci:i consular republicana: com 
a dictadura tribunicia. Todas as gerarchias criadas nas trans- 
fcrrmncóes sociaes de Roma foram accuniulactas iiicondicional- 
mente em Cesar, seguro da sua capacidade e forca de chefe 
mi1it;ir. O eeneral (inzperalor) declarado Pae da Patria, Pon- 
tificc hlaximo, Consul da Rcpublica, Principe do Senado, e 
Tribuno da plebe, representavia n'esta somina de 1~)clcrcs LI 

abdicacão de uni povo. O scsari,~n?o, na marcha da uniticacáo 
ptilitica da Europa, tem-se repetido muitas vèzes nas mesmas 
candiqóes; significa esta abdicacáo de uni povo que se entrega 
a!um salvador nas grandes per-turbacões sociaes, e ao mcsnlo 
tbmpo o ei1il)rego da forqa pessoal 1n1 vez dii lei pai-:I quc 
ol povo não conheqa nem reajci contra a propri~i dcgra- 
dhqáo. 

Na Greciii :i aineaca constante da Persia c a resistcncia da 
airistocracia contra o alargamento do direito de cidade condu- 
ziram ao regirnen da forca e iinificacáo politica ein Alexandre; 
em Roina, estavam terminadas as conquistas do occidente, e 
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as povoacóes incorporadas reclamavam o direito de cidade. As 
hordas germanicas deslocavanl-se do norte, e vinham umas 
offeferecer-se ao colonato romano, outras batiam com tcrriveis 
derrotas os generaes que as iam repellir. Tal foi a causa acci- 
dental que determinou com que o gcneralato, ou; o re imen da 
forca se tornasse uma condiqáo de seguranca para f u m a  O 
Imperio 11áo fez nenhuma das conquistas romanas, conservou ,is 

por uma administracáo centralista violenta. D7cste facto resul- 
tou :I i l l~~sáo historica, cle que o Iii~perio roniano foi o orgáio 
de i~niticnqáo politica da F:uropa; e todos os poderes que de 
seguiram á dissoluqáo do Jmpcrio, tacs corno as nionarchias 
gesninnicus e as dynastias modernas, e mesmo o poder dos 
papas, pretenderam restabelecer a tradicáo unitarista do Ini- 
perio como o typo ideal da constituicáo de cim grande estado. 
O caracter pessoal do Imperio, além dos vicios de monstros 
como os que descreve Tacito, fez-se sentir pelas constantes 
cxaccóes da fiscalidade, cujo systema tributiirio é o que ainda 
prevalece nos povos inoderi1os, restaur:ido pelas monarchias; 
esstis exacqóes provocaram revolucóes profundas e tornaram 
imp~ssivel a cohesiio das provincins do In-iperio diante dos 
primeiros ataques da invasáo dos 13arbaros da Germania. Que 
diEeiencas entre a forca defensiva das federacoes gresas e 
italicas compar:icIas com a impotencia de uril imperio uiiitario 
como o de Roina! Na a1)dic:icáo constailte da dignidacie e in- 
dependencin civil, a corte de H~izancio desceu ao fctichismo 
das distinccóes heraldicas, que aiiida hoje corromperi1 n socie- 
dade por uina philaucia tola, e conf~ii~diu o poder c~spii-itzlnl 
coin o /rvzpoi-a1 em Constantino, quc se serviu da Egrcja como 
de po1ici:i inquisitorial para o scu dcspotisino. 

A nora religião do Christianisino nascida entre ns camb- 
das populares, e lisongeando-lhes o seu instincto egualitario 
e as iispiracóes coini~unistas, na constitui<cto da sua ~ < ~ r c j h  
o u  centro cultual e dogmatico, tornou-se progressivan-iente 
iiristocratica, fazendo com que tis egrejas locne? e niicionaes se 
submettessem A E reja de Roma. Parece que o genio hellenico 
com a sua indcpen f encia local, e a origem jud:iica pelo persoiia- 
lismo de tribu, se clcbatein n'essa organisacáo, que se apropria 
dos moldes da ndiniiiistr;icáo ron-iana; de facto na Egrcjki o hcl- 
lenisn-io c o jud~iisino : esaltlim na lucta entre o espirito c a letra, 
na ~iritinoiiiia entre 1':lulo e Peclro, entre Agostinllo c 'Tlioniaz 
de Aquino, entre 1x50 x e I,uthero, entre S. Joáo da Cruz e 
Loyola, entre ,Ilolinos e Rossuet. A Egreja catholica tornou-se 
roinana; quiz náo só o centralisrno hierarchico no seu papa, 
mas )visou i apropriacáo do poder te17lpoi.al do Imperio como 
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continuando na historia a cidade eterna. O s  seus theologos 
lancaram na circulacáo dos absurdos a theoria das duas Ci- 
dades, e das duas Espadas, que durante toda a Edade media 
não cessou de produzir catastrophes e perturbaqões; consi- 
deraram o Imperio como a ex ressáo da forca bruta e a Fé 
como a fonte da justiqa. Para Eanto Agostinho o poder tern- 
poral é a Cidade terrena, nascida da expulsão do paraiso ter- 
real, e sustentada pela forca, que se transmite de Caim e Ro- 
mulo, até ao poder civil que se impõe pela penalidade; o ver- 
dadeiro poder o espii-itzlal, que deriva da Cidade de, Deus, 
e que de Deus recebeu o mandato da justiqa. As tradiqões 
biblicas da sagrncáo dos Reis pelo sacerdote, e o aphorismo 
evangclico: «Dae a Cesar o que 6 de Cesar e a Deus o que 
é de Deusu vieram fazer com que se vulgaris~isse nos espiri- 
tos uma falsa ideia do que era o Imperio. O s  reis patriarchaes 
eram os que faziam os sacrificios da tribu e eram ao mesmo 
tempo os chefes militares; a separaqáo d'estes poderes con- 
fundidos por um syncrctismo primitivo foi um iminenso pro- 
gresso social. Confilndil-os outra vez e systematicamente foi 
um retrocesso calamitoso e contra o qual a Europa ainda 
reage. Quando Cesar confundiu com o generalato todos os 
poderes da sociedade romana, apesar da sua omnipotencia 
dizia: «Eu sou Cesar, não sou Rei.)) O que significava 
isto? Que o seu poder era exclusivamente pessoal, por- 
que a realeza, tal como a antiguidade a creara, hereditaria 
ou electiva, pertencia ao costume e privilegio da tribu aristo- 
cratica. 

Foi preciso que as tribus germanicas fizessem retrogradar 
a Europa para que a realeza proviesse do perstigio dos chefes 
militai-es como fez (;esnr no Imperio romano. A Egreja fez 
a separ~ic5o do poder espiritual do. temporal, para garantir a 
sua csisteiicia dc associacáo: ((Regtzzrtn nzezrnz non est de hoc 
nztr~zdo. )) Porém desde que conhèceu que do11iiil:iva pela crenqa 
a vontade da multidlo, tratou de converter o poder temporal 
em u111a delegacáo e investiciiira do poclcr espiritual ou da ci- 
dade de Deus. O podcr das chaves, da metaphora theologica, 
passou 3 sei- representado pela espada, que cortava os vincu- 
10s do juramento dos subditos ao soberano, como vimos ser 
procl~tinado mais tarde pelos Jesuitas e pelo Protestantismo. 
As  Duas Espadas, isto é, o poder temporal e o espiritual, o 
Papado e Ii~lperio luctaram durante toda a Edade media para 
se tornarem esclusivas. A Egreja pretendia substituir-se a 
Constantino, reduzindo a Europa a uma theocracia, e para 
isso tratou de apagar nos espiritos todo o respeito pela cul- 
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tura greco-romana,' como vêmos pela Carta de S. Gregorio 
Magno censurando um bispo por ensinar grarnmatica e lêr 
livros classicos. Quando na época do Protestantismo se que- 
brou a unidade catholica, e já não era possivel aspirar a um 
Imperio papal, a Espada de Pedro apressou-se a mostrar o seu 
gume, cortando ou desligando do juramento aos soberanos 
os povos tyranisados. Tal foi a doutrina da Rebeliáo, prégada 
conjunctamente pelos protestantes Ruchanam, Milton, Hum- 
bert e Languet, e pelos jesuitas Marianna, Bellarmino, Soa- 
res e outros. 

A Europa teria inevitavelmente cahido sob a theocracia dos 
papas, por causa da superioridade dos chefes da Egreja com- 
parados com os brutos reis germanicos que se lhe submette- 
rarn. Porém a necessidade da intervencáo da forca militar 
contra as invasões dos Ai-nbes no Occidente da Europa, e 
contra a instabilidade de oLitras tribus germanicas, fez com 
que o podei- temporal se tornasse preponderante em Carlos 
Magno. O s  reis germunicos tentaram nas suas invasões de 
revivificarem o Imperio romano na sua unidade politica, ou 
arrogando-se como consagraqáo da sua soberania esse titulo 
ao occuparcm a Italia. N'esta instabilidade politica as popu- 
lacóes isoladas restauraram a primitiva organisacáo municipal 
ou coinmunal; os companheiros dos chefes militares ou os 
comitatti tornaram-se a aristocracia d'essa realeza da, forqa e 
constituiram o Feudalismo. A ~inificacáo imperial só se mani- 
festa em Carlos Magno, náo tanto pela sua excepcional capa- 
cidade, mas pela necessidade dc combater os Sarracenos e os 
Norinandos, isto C, pela urgente intervencáo da forca diante 
de um perigo commum. Esta mesma causa nos vae apparecer 
no mecicio do seculo xv com a entrada dos Turcos na Europa, 
conduzinclo a Europa lis unificacócs politicas na Hcspanha, rla 
Austria c na Franca. A unificacão de Carlos Magno desfaz-se 
da mesma fórma que o Imperio de h le~andre ,  dando logar a 
um grande numero de estados independentes; os successores 
do grande chefe militar, que fortalecera a Egreja, náo eram 
simplesmente mediocres, lucravam com os pequenos chefes 
militares do Comitatus germanico, os quaes tendo obtido a 
concessáo de propriedades territoriaes (Benejcizlm) a troco de 
servicos de guerra, mas podendo ser revogavel (reversáo e 
doagáo) converteram essa concessáo temporaria em hereditaria 
e perpetua (Dominium). Se de um lado vêmos as luctas com- 

1 Raynouard, Elements de Ia Grammaire de Ia langue romane, pag. 
i 3  e 14. 
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inunaes coadjuvarem os Arinianes decahidos para se elevarem 
zí dignidade de povo, restaurando as instituiqóes locaes dos 
Municinios. Dor outro ludo vêtiios o elemento senhorial do 

L 2 ,  

Feudalismo, pela posse doniinical da terra reagir contra o 
unitarismo do poder i-cal. Estas sáo as causas por que a ~ t i i -  
ficacáo imperial roiii:ilia cstacionou por alg~ini tctiipo tia orga- 
nisaciío politica da l<uropa, e náo corno iluer Gci-vinus, sup- 
pondo uma opposisiío de raca entre os po1.o~ i-onianicos e os 
germanicos, f;izendo uiii centrulista c o oiiti-o inciiviitci~tlista,' 
um com as iiistitcii<c?es impcriaes e o outro fcudties. tini catho- 
lico e o outro protcstniite. O fundo da civilisac50 dos povos 
ron-ianicos era dciiio;rntico, como temos visto pelas suas insti- 
tuicócs de Ciciade ; tis iiivasóes germanicas, f~izendo prevalecer 
no Occidentc n tribii genealogica e as instituiqóes derivadas 
d'ella, conduziram a Europa para a realeza militar, macaquean- 
do as fórmas do gcncralato ou Imperio roinano. Quem era Ke- 
cesvintho, unificador da Hcspanlili l uni visigodo. E Carlos 
Magno? um franlto. Quem era Carlos \,. c seu pae Fcrnando, 
um jungindo sob o mesmo sceptro ;i Hespanha, 3 Italia c a 
Austriu ; o outro, destruindo as nacion;ilidudes peninsulares l 
Eram allemács. I.: ainda a Allemanha qiic exporta principes 
para todas as cortes da Europa, onde viío por zontracto na 
lista civil de cada estado propagar as decal1ida.j dj,iiasti;is i-enes, 
como v?mos na Russia, na I n g l a t e r r ~ n a  Itnlici, ii:i I.'r;iiisn. na 
Hespanha e ein Portugal. 

Foi contra a prepotencia dos barões feudaes que os burgos 
se fortificaram, qiie se criaram u s  Confraternidades c Ligas 
de cidades. e aue os novos s:icrificarain L I ~  nouco das suas 
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garantias locaes, fortalecendo os reis como g~i:xd,i\ de uma 
lei estdvel. Era um perigo geral, e por isso a re'ileza achou-se 
apoiada nos Concelhos, e tratou de tornar-se independente dos 
b ~ r õ e s ,  como vèmos em Luiz xi, na Franca, em Fernando o 
Càtholico na Hespcinha, em D. Joáo i i  em Portugal e em Hen- 
rique vir em Inglaterra. O perigo communi d<i eliti-ada dos 
Turcos deu uma certa convergcncia a auctoiid'ide rcal, e os 
grandes vassallos foram submettidos. Foi Lí sombrri d'esse 
perigo que o Pap '~  p6de unificar em Roina sob o seu poder 
temporal os Estados romano\; e que a casa do Hapsburg 
juntando-se com a casa de Borgonha produziu esse colosso da 
Casa de Austri'i, que por novos lacos de familia incorpora em 
si a Hespanha, acabando por fortificar o seu poder temporal 

1 Intl-odudçio n' Hisiol-ia do secirla XIX ,  sec. 3 . ~  



com a subserviencia do poder espiritual n queiii protegia. O 
despotismo da realeza similhante em tudo 6 tyi-aiiiiin da Gre- 
cia, pela circumstancia da origem, chegou 5 reprociuccáo das 
fórmas orientaes, como a soberania pharaonica; o iiome de 
pharací, de Piralza, a grande casa, explica-nos o sentido da 
designacáo politica de c.as~7 ~-eil la~ztc,  que se tornou usual nos 
familias dynasticas. 

. O  Imperio e o Sncerclocio ligam-se em um systema de ve- 
trogradacáo, e teriam feito estacionar a Europa, se este cob- 
tinente náo sustentasse pela sua mesolqgia o individualisnbo 
dos pequenos estados. No seculo s v  a Siiissa lucta  contra^;^ 
ambiçáo da casa de Hapsburg que ahi tiverri o seu berço ; rio 
seculo xvr os Pnizes Baixos luctarn contra a grandeza da  Casa 
da Austria, que pelo casamento de Masimiliano com uma fi- 
lha de Carlos o 'I'emerario, duque de Eorgoiiliu, viera a cahir 
sob o jugo hespanhol de Carlos v e Philippe l i .  Já em 1464 
Podichnd, rei da Rohemia, propunha a 1,uiz 11 uma liga de 
estados para repellirem da politica as an-tbi~óes da theocra- 
cia; no seculo xvr Henriclue IV e Sully planeavam um s stema 
de equilibrio europeu contra a invasão crescente do 6apado 
e da Casa da Austria, succedendo-se a irrealisaçáo d'este 
plano as perturbaqóes szt~igrentas conliccidas pelo nome de 
Guewa de i i - i~ t ta  amos, i 161 8 a 1648 I. Foi ainda um pe- 
queno estado, :i Suecia, que conse uiu intcresstir a Europa f contra 21 preponderancia exclusiva a Casa da Austria, pen- 
samento proseguido por Richelieu e coadjuvado pela revolu- 
ção de dois pequenos estados, a Catalunha e Portugal. A paz 
de Westphalia rcorganisando a Europa sobre bases juridicas, 
emancipou-a da interveiicão clerical e reconheceu o principio 
da independencin dos pequenos estados. Se o desenvolvimen~o 
da liberdade civil e politica provém do triuinpho das Monak- 
chias sobre o Feudalismo, que se sustentava no seu arbitrio 
pelo direito da guerra privada e pelo exercicio da soberania, 
faltava ainda separar as Monarchias das intrigas do Papado. 
A obra diplomatica da paz do bvestphalia foi continuada nos 
escriptos dos philosophos e litteratos do seculo ~ V I I I  separando 
a causa dos reis da causa dos padres; desligados os dois po- 
deres temporal e espiritual do esecrando cobluio, era de p r i -  
vêr a grande crise europêa da Revolucáo em que a aristocra- 
cia e a realeza absoluta, restos da antiga organisacáo da tribu 
genealogica, tinham de afundar-se debaixo cia onda da demo- 
cracia, isto é, diante da força das povoacóes industriaes que 
reclamavam o reconhecimento do seu direito pessoal creado 
a par da tradiqáo das suas instituicóes locaes. 

8 ,  
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Antes mesmo da Revolução franceza grandes espiritos pre- 
sentiram esse movimento logico, cujo rimeiro impulso vinha 
crescendo desde a Edade media ; Con d' orcet, tracando o Qua- 
dro dos Progr-essos do Espirito Humano, proclama : #Tudo 
nos diz que che amos a época de uma das maiores revolu- 
qóes da especie E umana.)) 

Augusto Comte recompondo a continuidade subjectiva da 
Revoluqáo franceza, comprehendeu como nenhum dos mais 
eminentes historiadores modernos o sentido racional do cahos 
a parente da Edade media pela solidariedade objectiva dos 
a k' alos sociaes que foram operando a dissoluqáo do regirnen 
catholico-feudal. Quem compara o seu ponto de vista geral 
com :i I~ttroducpío á Historia do seculo XIXde Gervinus, é que 
vê quanto o escriptor allemáo fluctua em analogias e syncro- 
nismos de factos á falta de uma base philosophica que o di- 
rija e o conduza a uma conclusáo. A dissolucáo do regimen 
catholico-feudal significa a eliminacão crescente da theologia 
pela sciencia, e da actividade uerreira dos chefes militares 
ou ciisai reinantes pela activifade pacifica da industria. A 
doutrina theologica e a iiccao ~uerre i ra  tinham-se unificado 
náo só na milicia sacerdotal d o i  'Tciliplarios como nos gran- 
des inovimentos das Cruzadas e guerras de religião; o poder 
espiritual convertera-se eiii policia secreta do despotismo real, 
e o poder temporal servia u iritolerancia catholicii com o braco 
secular homologando com as suas fórmulas juridicas o cani- 
balismo dos padres. Por tanto, a dissolucáo do regimcn ca- 
tholico-feudal precisava ser tentada como conciigáo de todo o 
progresso europeu; nenhum cor o de doutrina esistia orga- 
nisado que pudesse substituir a {outrina ç:itholica, que fizera 
da moral unia base de subordinaqáo; nenhur11:i organisaqáo 
politica existia nas populacóes isoladas e pobres que se op u- R zesse :i forte hierilrchiii feudal. Por esta profunda apat ia 
mental e social é que esse regimen depriii.ieiitc se conservou 
tantos scculos, deixando impressa ainda nos nossos costumes 
a tradicáo que de vez em quando provoca larnentaveis re- 
trocessos. A dissoluciío coinecou dentro do proprio regimen 
pela imprevidencia da sua convicta segurancn; os aconteci- 
mentos occasionaes da Europa coadjuvararn por Lima larga 
actividade iiegativa essa decomposicáo crescente que veiu ate 
á Revolucáo de I 789. 

O primeiro facto da dissoluqáo dos dois poderes comeqou 
pela sua separaqão e antagonismo entre o Sacerdocio e o Impe- 
rio, que os theologos synthetisaram na doutrina das Duas Es- 
padas. Ambos queriam o dominio exclusivo da Europa sob 
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uma unica n a ~ á o ;  Roma irn unha por todas as fórmas a uni- 
dade catholica, e a Monarc \ ia germanica justificava as suas 
invasões pela unidade imperial. Vejamos como foram ataca- 
dos estes dois principias, gue iam sepultando a Europa sob 
a escravidão e o obscurantismo. 

Na propria Egreja existia a organisacáo dcmocratica das 
egrejas nacionaes e da eleicão dos bispos pela assemblêa dos 
crentes. Esta tradiqáo dos primeiros tempos do Christianismo 
nunca se apagou nos espiritos sinceros, e o engrandecimento 
de jurisdicqáo do bispo de Roma pondo-se acima dos Conci- 
lios, e cercando-se das pompas e do dominio temporal não 
era visto sem protesto. O apparecimento das heresias na 
Egreja foi o primeiro signal da revolta contra a unidade ca- 
tholica, chegando mesmo a governarem dois papas, e a degra- 
dar-se o poder espiritual pelo escandalo e pela corrupcáo. A 
invasáo dos Arabes na Europa?, que pela necessidade da re- 
sisrencia dera ;i unidade ctithollca um grande vigor de dire- 
qáo e o comeqo da sua forca temporal, veiu provocar a acti- 
vidade dos espiritos pela communica~áo das doutrinas scien- 
tificas e philosophicas da Grecia. A conscqucncia d7esta 
influencia imprevista foi a primeira Renascenca do seculo xrir, 
em que comeca uma enorme actividade scientifica, c com que 
se fortalecem os espiritos em dissidencia com a tl-ieologia. A 
Egreja ainda quiz converter :i Sciencia em nncilla theologiae 
esterilisando-a na Scho1:istiz.i. c náo podendo cmbaracar o 
espirito de livre exame proclan~ou a inconipatibiliciade das 
duas Doutrinas a da Fé e a da Sciencia, considerando esta 
como um instrumento das Heresias. Com a prinieira Renas- 
cenqa a Egreja sentiu que náo podia resistir á corrente do 
espirito novo, e tratou dc confundir as heresias, que atacavam 
a sua unidade, catholica, com o interesse politico, fazendo 
assim a grande carnificina dos albigenses pela máo da  rca- 
leza franka quc abafava no sul da Franca a liberdade muni- 
cipal. Estas violencias eram remedios passageiros contra um 
mal profundo, e dentro da propria hgreja procurou-se um 
novo equilibrio no plano de uma reforma. Coino devia ser 
essa reforma, de modo que a Egreja recuperasse a sua forca 
anti a sobre a dissidencia dos espiritos que negavam a sua 
uni f ade doutrinaria? A reforma apresentou-se sob dois as- 
pectos : uns queriam que a Egreja regressasse A sua primitiva 
pobreza e simplicidade evangelica, (tal foi o pensamento do 
estabelecimento dos Franciscanosi outros queriam que a 
Egreja se impuzesse pela força e pelo deslumbramento das 
pompas cultuaes e severidade dogmatica. (Taes foram os Do- 
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mitzicanos.) O s  dois systemas de salvaqáo foram improficuos; 
os Franciscanos em breve cahiram na indignidade de comi- 
Ides vagabundos e devassos, como heroes dos contos d e u -  
meronicos, e os Dominicanos tornaram-se sanguinarios nas 
cerimonias canibaes da Inquisiqáo. Representante do espirito 
semita, a Egreja continuou a condemnar a actividade do pen- 
samento; e quando o terror da queda de Constantinopla em 
poder dos Turcos (14531 lhe deu ensejo para uma interven- 
çao doutrinaria e para novas acquisicóes de poder temporal, 
surge como consequencia d'esse enorme desastre, que fez re- 
fluir para a Italia os sabios bysantinos, o pheiiomeno da se- 
gunda Renascenqa. O terror dos turcos fez com que, á falta 
de plano e solidariedade dos estados europeus para u defeza, 
aquelles que se achavam mais proxirno~ c io  'itaque procuras- 
sem apoio na cohesáo material da unidade p~li t ici~.  Fcrnando 
e Isabel conseguiram a unific,icáo dos estados peninsulares 
sob o dominio de Castella, e Alexandre VI e Julio r i  apode- 
ram-se das pequenas sen11ori:is e cidades independentes que 
vieram a formar os Estados do Papa. A invencáo da im- 
prensa e as grandes descobertas maritimas da America e do 
caminho da Asia, determinando uma grande curiosidade scien- 
tifica e um maior contacto dos povos, bein como da revela- 
çáo dos documentos da civilisaqão greco-romana, produziram 
essa revivescencia europêa chamada a Renascenca, que irra- 
diou pela segunda vez de Italia. Para resistir ú corrente in- 
tqllectual, que proclamava o l i ~ r e  exame, e que negava a 
Edade media como barbara, 21 Egreja reconheceu emfim a 
necessidade de uma reforma ou adaptacáo a nova situaqáo 
social; repetiu-se, fazendo o mesino que vimos no seculo ~111.  

Dentro da propria Egrcja, uns entenderam que ella para coii- 
servar a unidade catholica precisava regressar a primitiva tra- 
dicáo apostolica (tal foi o Protesta~ztisnto, iniciado por Lu- 
thero e propagado entre os povos germanicos, que estavam 
fóra da corrente da civilisacáo occidental); outros, náo con- 
tando jrí com a efficaciti da forca brutal dos doiniilicanos, 
substituiram o ardil, apoderando-se das coilscieilcias noveis 
pelo ensino humanista, que era a predilecqáo da época, e 
acercando-se do poder temporril pela direccão ascetica. (Tal 
foi o .Jesz~itismo, que se achou em conflicto com os domini- 
canos, e que apparece em todas as intrigas politicas dos 
tres ultimos seculos.) Quando se estabelece a paridade entre 
as duas Renascenqas é que se vê a similaridade das duas Re- 
formas, e como a miragem metaphysica do Protestantismo 
como consequencia do individualisn~o germanico se esvae em 
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phrases vás. Tanto em uma como em a outra Reforma, a dis- 
sidericia doutrinaria reveste tanibem um carackr politico; na 
Italia o Socianismo é republicano, assim como o Calvinismo 
em França; o Luthcranistiio n'i Allemanha é rnonarchico, o 
Puritanismo conduz 5 revolucáo na Inglaterra e á democra- 
cia nas cololiias inglezas da America. A Egreja, conservando 
as antigas rela~óes da monarcliia de Fernando e Isabel, 
achou-se apoiada por Carlos v ue fez d'ella o instrumento 
da ambicáo de Casa de Austria, Je sorte que a propria Egreja 
para resjstir :is exacqóes do seu protector temporal teve por 
vezes de apoiar o Protestantismo no seu movimento politico. 
A unidade catholica quebrou-se pelo conflicto entre a razáo 
e o sentin~ento; as sciencias experimentaes emanciparam as 
consciencias do perstigio da theologia, e os proprios Jesuitas 
fizerarn-se ~>spN-iios fo~fes junto das classes cultas e aristocra- 
ticas do seculo .trrIrr. Quando a dissoluqáo feudal veiu pôr em 
evidencia :I anterior dissolucáo catholica, um pensador cleri- 
cal, José cie JIaistre, sentia que i i  se náo podia restaurar a uni- 
dade espiritual, e como Condorcet em relacáo ao lado poli- 
tico, dizia tambem: ~Ptirece que caminhamos par2 urna 
grande synthese. » -4ugu5to Comte interpretou essas p,il;ivras 
pela express,50 dos factos, mostrando que estava terminado 
o petiodo de actividade negativa, e que a humanidade entrava 
em çima épocadc  reconstrucqáo positiva ou definitiva ba- 
seadb sobre principios scientificos, isto é, a unnniiiliciade das 
demonstr,iqóes substituindo a unidade das crenças. 

Vejamos rigora a dissolucáo feudal e moii:iichica. O em- 
prego da cavalleria deu á classe aristocratic:~ i i i l ln  ~i?ultiplica- 
$50 da sua forca sobre as classes trabalhndor'is; e\erccncio - 
descricionarianiente nas imposições fiscaes, na guerra privada, 
na pilhagem e devastaqáo por vindicta, o Feud a 1' ismo tornou-se 

rofundamente odioso, e as populacóes sedentarias viram na 
Ronarchin uma cooperaqáo para a resisteiicia. N'esta iucta 
os jurisconsultos da Edade media restaurando as doutrinas 
do direito ronlaiio com que proclamavam a existencia do foro 
civil e da egualdade perante a lei, foram incarnando os pri- 
vilegio~ magestaticos do codigo imperial na pessoa dos reis, 
Danre, nas luctas dos pequenos estados da Italia, viu na Mo- 
narchia a unica garantia da liberdade. O s  reis acceitaram o 
papel de inantenedores da esphera civil, e ainda no seculo xv 
na lucta contra os grandes vassallos acham-se patpocinando as 
garantias locaes. Essalucta vê-se na Allemanha cbm os confli- 
ctos acerca do Direito da guerra privada, na Iriglaterra com 
as Dvas Rosas, em Franca com Luiz xr contra o duque de 
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Borgonha, em Hespanha na morte de Alvaro de Luna e em 
Portugal com a execução do duque de Braganca. Todos estes 
factos nos mostram que a Europa tem uma intima solidarie- 
dade na sua civilisacáo, e que as perturbacóes da Politica re- 
sultaram sempre do seu desconhecimento. 

Uma vez vencidos os grandes vassalos, orgáos directos do 
regimen feudal, a realeza tornou-se absoluta tirando aos povos, 
a pretexto da unidade de Iegislacáo, as suas garantias locaes 
ou municipaes. Em vez da guerra privada, fez as guerras dy- 
nasticas, alargando por casamentos e conquistas a unificn- 
çáo politica segundo a tradicáo imperial. O despotismo mo- 
narchico, que se define claramente no seculo xvr, converteu 
os p a r d a s  do corpo em exercito permanente, e a Europa de- 
cahiu outra vez na actividade militar, que continuou sempre 
enfraquecendo e perturbando a marcha da civilisacáo. A en- 
trada dos Turcos na Europa veiu pelos seus triumphos reve- 
lar a forca que era a Infanteria, como machina move1 de 
destruicáo; as guerras de Goncalo de Cordova na Italia, tendo 
posto em evidencia a superioridade da artilheria, de uma in- 
vencivel estabilidade, conipletaram a nova tactica que deu a 
Carlos v o poder de tirar todo o partido da nova descoberta 
da polvora, e de ~ispirar i f~indaqáo de iim iinperio universal. 
O s  Huiiianistas da Renascenca tambem desc~iterraram das 
tradições greco-romanas a utopia de uma Monarchia zozizwr- 
sal, e raro foi o rei do seculo x v ~ ,  em Franca, na Hespanha, 
na Inglaterra e Portugal que não sonhasse a fundacáo de um 
unico imperio no mundo. A Egreja tambem bafejava esta uto- 
pia, como meio de impor ao 'mundo uiila unica crenca, e pré- 
gava que a existencia de muitas nacionalidades era um pec- 
cado como o polytheismo. Foi assim que sob :i unilicacáo da 
Casa de Austria o Papado se achou de accordo com o Impe- 
rio. 

Desde a politica de Carlos v nunca mais a Europa deixou 
de estar esmagada sob um crescente nii1it::rismo. A necessi- 
dade que os Monarchas tiveram de Iiabeis operacóes milita- 
res e de forte centralisacáo ndrninistrativa dos grandes esta- 
dos unificados, fez com quc o seu podcr imperial cuhisse com 
uma espontanea e successiva iibdicaqáo de parcellas da sua 
soberania em generaes e ministros eminentes; é assim que 
nos apparecem na historia os Condé e os Richelieu. A pro- 
pria grandeza monarchica comecou intimamente a sua decom- 

osiçáo. O abuso da força levou-a á prepotencia e á sensua- 
{dade. As revoluqóes nacionaes foram quebrando o perstigio 
da unidade monarchica, primeiro na Bohemia no seculo x ~ v ,  
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depois na Suissa no seculo xv; nias o trium ho dos Paizes 
Baixos contra a omnipotencia de Philippe 11 C f  eixou na histo- 
ria bem provado o grande principio da civilisaqáo europêa- 
a supremacia do direito sobre a forqa. Este principio, desen- 
volvido pelos publicistas creou o Direito das Gentes, e a 
guerra foi sendo submettida á razáo. A crise revolucionaria 
passou A Inglaterra no seculo xvri, partindo da fórrna repu- 
blicana para fixar-se na monarchia destinada a manter o equi- 
librio entre as classes aristocraticas e democraticas. Os ele- 
mentos republicanos da crise religiosa emigrados para a Ame- 
rica ali se proclamaram independentes com uma Federaqáo 
no seculo XVIII, vindo esse acto politico a refluir sobre a Eu- 
ropa e a ser um dos factores da grande Revoluqão franceza, 
o comeqo de uma éra nova na civilisaqáo occidental. Depois 
da desmembraqáo da C:is:i de Austria pela politica de Riche- 
lieu, Luiz xrv tentou continuar o papel de Carlos v, regres- 
sando ao despotismo pessoal e ds conquistas militares. A re- 
voluqáo e republica de Inglaterra, e as perturbaqóes da Franqa 
é que influiram n'csta rcaccáo monarchica; outra vez se achou 
coadjuvado velo papndo que poz ao seu serviço a rnilicia je- 
suitica. Era-porém tarde para conseguir o unitarisino do $e- 
culo xvr a que chegara n Casa de Austriti, e a insensatez 
d'aquella politica continuada automaticamente por Luiz xv e 
Luiz xvi, e que desenvolveu as condicóes fataes que provocaram 
a Revoluqão franccza. A confus5o dos dois poderes, coadj~i- 
vando-sc na intolerancia dogmatic,~ c no absolutismo politico, 
levou a especulaqáo dos espiritos para um negativismo dissol- 
vente que distingue os pensadores da Encyclopedia, e que se 
póde synthetisar em dois nomes, Voltaire e Rousseau. Com 
um saber vasto mas sem prof~indidade, Voltaire ataca o sti- 
cerdocio pelo ridiculo, e os dogmas religiosos pela incon- 
gruencia; com uma imsginaqáo exaltada e com um cxtraor- 
dinario poder de estylo, Rousseau ataca a Realeza, partindo 
da miragem subjectiva de um pacto social primitivo e de uma 
egualdade perante a natureza. Voltaire é partidario da rea- 
leza, mas livre-pensador, c Rousseau é demagogo radical mas 
ferozmente deista. E este o duplo caracter do negativismo do 
seculo. A Revoluçáo franceza proclamou a soberania nacio- 
nal, mas a necessidade de garantir-se contra a colligaçáo eii- 
ropêa fez com que ella mantivesse na sua administração o 
vicio monarchico do centralismo. N'esse grcinde abalo, fa- 
cil foi o apparecimento de um chefe militar. d'entre os que 
se educaram nas guerras defensivas da Republica, que achando 
apoio nos espiritos descontentes com a transiqáo, procurou 
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fundar a ordem pelo emprego da forca. Repetiu-se o crime 
de Cesar. Napoleáo r de consul fez-se dictador e Imperador, 
retrogrando á connivencia com o clericalismo. Diz Gervinus: 
«Ellc erigiu-se em Imperador do occidente, collocou na sua 
cabeca a corôa de ferro da Italia, restabeleceu o imperio de 
Carlos Magno imitando-o calcul~damcnte, restabeleceu a hier- 
arthia clerical e o papado imitando intencionalmente Carlos v 
a fim de ter, apoiando-se sobre o catholicismo e aproveitando 
a auctoridade papal, um meio .i mais p~iru dominar o mun- 
do. 1)' 

Emquanto a anarchia mental dos litteratos e dos artistas 
ava os factos consummados dos triumphos da forca so- 

re o direito, fazendo de Napoleáo um semideus, Augusto tori lic 
Camte foi o primeiro que soube d'esse ruido 6co tirar a nota 
verdadeira com que ha de ficar stigmatisada na historia essa 
actividade negativa c0111 que a civilisacão d,i Europa foi des- 
viada do seu curso. Pelas guerras de invasáo coin que o corso 
assaltou os varios estados da Europa, os povos sairam da sua 
indifferenqd politic'i, e deram-se esses levantamentos nacio- 
naes, que contrastavam com a cobardia dos reis e com a 
inutilidade dos seus exercitos permanentes. Napoleáo mobili- 
sara a artilheria, e fundava o triumpho na rapidez do pri- 
mejro ataque; a tactica que o fe7 poderoso foi a mesma que 
lhe cavou a ruina. Da sua a c g h  negativa apenas a civilisacáo 
moderna tirou uma consequencia aproveitavel: a extinccáo do 
perstigio tradicional da realeza e a innanidade do monar- 
chismo. Diz Gervinus: «o  grande numero de principes e de 
reis inimigos depdstos, postos fóra ou banidos pelo impdra- 
dor, os principes seus amigos. tantas vezes mal tratados e en- 
commodados por elle, 9s principes seus parentes considerados 
por elle como empregados amoviveis, tudo punha em eviden- 
cia perante o mundo que os principes s30 simples mortaes; 
ainda havia a lembranca d'isto em I 830 e 184%. n2 A somma 
das males d'esta actividade retrograda foi incalculavel; d'ella 
ficaram todos os germens das guerras europêas provocadas 
pela diplomacia, já como reivindica~óes, ja como meio para 
realisar um syatenia de equilibrio conhecido pelo nome de 
theoria das graizJc,v ~zacio?zalidades. Os principias democrati- 
cos implanrados pel'i Revolucão franceza que penetraram em 
todos o. estddos da Europa atacando o conservantismo apa- 
thico do regiinen catholico-feudal, foram por estes dois ele- 

1 Introducçáo c i  Historia do seculo XIX, p. 153. 
!d (11, ri t  n T Z ; A  
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mentos medievaes confundidos calculadamente com as aggres- 
sões injustas de Napoleáo. Foi Lí custa d'este sophisma 'Ye os monarchas da Europa, sob a direccáo do egoismo de n- 
glaterra, conseguiram formar uma colligacáo ara resistirem 
ás ambicóes do aventureiro corso. Facil foi a 1 errota, porque 
Napoleáo já náo tinha os soldados educados nas guerras de- 
fensivas da Republica, nem ao menos uina ideia generosa 
dava cohesáo moral aos bandos de recrutados imberbes que 
arrastava as carnificinas. O s  reis do direito divino aléni do 
interesse immediato da sua estabilidade dynastica, davam-se 
como salvadores da ordem, confundindo as catastrophes na- 
poleonicas com o principio deinocratico. Vencido o erigo -i commum, bem procuraram restabelecer na sua integri ade o 
derrotado systema catholico-feudal; mas a Europa já náo po- 
dia retrogradar ao absolutismo dos reis. Organisou-se o Con- 
gresso de Vienna em 1815, mas os elementos radicalmente 
absolutistas e continuadores do militarismo estupido, a Rus- 
sia e a Prussia, foram contrabalanqados pela Inglaterra e 
pela Austria. Achou-se um meio termo, um artido medio, p. como lhe chama Augusto Comte: fez-se uma a lianca ou amal- 
gamma do direito divino dos reis com a saberania das naqóes, 
copiando artificialmente a Constituicáo da Inglaterra. Tal foi a 
transaccáo das Cartas constitucionaes, pelas quaes os reis ab- 
solutos, sem reconhecerem a soberania nacional, outorgavam 
ou concediam de motu proprio o direito de representacão fi- 
cando elles com o poder executivo e com o veto absoluto. 

A colligaçáo insensata da Santa Allianca dos reis contra 
os Povos pensou por esta transaccáo capciosa entre o Absolu- 
tismo e a Revolucáo fazer estacionar a Europa, e pelo so- 
phisma da ponderacáo dos poderes illudiu os pactos constitucio- 
naes restabelecendo o antigo regimcn. Esta situacáo produziu 
constantes conflictos, que em cadaum dos estados mo- 
dernos slio outras tantas datas de revoluqóes, ate que se che- 
gou á retolucáo de i848 em que a Franca estabeleceu pela 
segunda vez a Republica. N'esta segunda crise appareceu 
um factor novo, a classe activa dos trabalhadores, que assom- 
brou 05 velhos elementos aristocraticos e a burguezia rica, 
que pelas operaqões da financa apoiava a estabilidade politida 
por uma especie de plutocracia. A revolucáo de 1848 assi- 
gnala, é verdade, o fim da colligacáo da Santa Allianca, mas 
o velho absolutismo monarchico tratou de inventar um re- 
texto para a intervençáo da forca, fazendo de um imbecifal- 
cunhado como sobrinho de Napoleáo, um Cesar opportuno, 
encarregado de atraiçoar a segunda Republica e conduzir a 
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Europa para um re imen de guerras sob a divisa das gran- 
des Nacionalidades. Rervindo essa falsa politica unitarista, que 
tornou a Prussia uma grande potencia militar devastadora, e 
a Italia uma potencia unificada em beneficio da familia de Sa- 
boya contra a propria liberdade italiana, Napoleáo 111 caiu sob 
as consequencias da falsa construccáo em que trabalhava 
antes de ter envolvido Portugal e a Hespanha n'este vórtice 
de calamidades. O cahos social continúa por falta de uma 
ideia fundamental ou scientifica em politica; a In laterra pelo 
seu egoismo insular tem explorado pelo mercantiEsmo punico 
esta anarchia; a Allemanha tem exportado para todos os es- 
tados europeus os seus principes encarregados de continuar 
as imbecilisadas dynastias reaes, e as classes aristocraticas 
sustentam-se nos estados do norte á custa do mais deprimente 
militarismo. O cahos que se observa nos factos e egualmente 
desolador na cathegoria das ideias. O negativisnio do seculo 
xvii~ continuou-se na fórma de transaccáo provisoria da demo- 
cracia com o absolutismo: esta ausencia de principios, esta 
indifferenca por qualquer das duas doutrinas oppostas acha-se 
na sua miseravel evidencia dirigindo as palavras estereis do 
parlamentarismo moderno, os bachareis, os litteratos, os ju- 
riscoiisultos, emfim esse mundo official de convenqóes e esses 
metaphysicos universatarios promptos para acclamarem e jus- 
tificarem todos os absurdos que prolonguem a sua dominacáo. 
Stuart Mil1 deu-lhe um nome bem signtficativo, a Prdantocra- 
cia . 

O systema constitucional corresponde na politica moderna 
a essa mesma phase intellectual que em philosophia estabele- 
ceu o eccletismo. E a incongruencia e o disparate, alliando a 
soberania por grafa  de Deus com o suffragio po ular, amal- 
gamando o privilegio do nascimento com a egual 6 ade perante 
a lei, misturando a dotaqáo da familia dynastica com a obri- 
gaqáo de todos os cidadáos concorrerem para os encargos do 
estado. A mesma incongruencia e disparate serviu para con- 
struir o systema banal do eccletismo, formado com os reta- 
lhos de todas as doutrinas philosophicas ligados entre si pela 
pompa do estylo e admittido pela contemporisacáo dos pre- 
conceitos sociaes. Filhos da mesma corrente intellectual, o 
Constitucionalismo é um producto artificial dos ideologos de 
ha meio seculo, perfeitamente adaptado á dialectica palavrosa 
e aos sophismas parlamentares, da mesma fórma que o eccle- 
tismo é a inanidade retumbante de phrases sonoras peculiar 
das prelec~óes academicas. Esta relacáo entre os dois syste- 
mas politico e philosophico leva-nos a comprehender a sua 
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essencia transitoria; o constitucionalismo foi elaborado para 
conciliar o absolutismo dos reis, com a vontade dos povos, 
entre si incompativeis, como o eccletismo foi organisado para 
harmonisar a velha escholastica auctoritaria com os dados da 
livre critica. O eccletismo em breve caiu desacreditado pela 
sua irracionalidade, passando os elementos tradicionaes da 
philosophia a serem supplantados pelos novos productos da es- 
peculaqáo mental deduzidos da realidade dos factos; o Con- 
stitucionalismo ainda se debate impondo-se por um conservan- 
tismo estupido, calando a sua natureza provisoria, e mantcn- 
do-se a custa da hypothese de uma conflagraqáo da sociedade 
causada pelo povo na apropriacão dos seus direitos. Na pra- 
tica, o absurdo do Constitucionalismo observa-se na necessi- 
dade de um poder occulto para simular as cerin~onias do 
suffragio e do parlamentarismo, e na esterilidade de fórmulas 
complicadissimas e inuteis, em que a liberdade é illudida e 
atropellada. Isto bastava para condemnal-o como um systema 
falso de perversão politica, afastando o povo do conhecimento 
do seu interesse por uma atrophiadora centralisaqáo, e por 
uma irresponsabilidade dos agentes do poder cuja escala hier- 
archica termina em um poder irresponsavel e sagrado, que 
acima da lei tem o arbitrio do veto. Mas como instituiqáo, em 
harmonia com o estado social, o Constitucionalismo é um com- 
pleto cahos, em que se sobrepõem instituiqóes filhas de diver- 
sas épocas historicas e que entre si se repugnam. Que diria o 
artista de um templo com columnas budhicas, frontões gregos 
e janellas gothicas, em um syncretismo sem plano e por con- 
sequencia sem destino? Que mais parece uma ruina do que 
uma construccáo. Dá-se o mesmo com o Constitucionalismo, 
formado pela metaphysica politica dos ideologos de ha cin- 
coenta annos; elle apresenta em amalgamma caprichoso restos 
da época das theocracias, e do absolutismo soldados com vesti- 
gios da época feudal, e ,envernizados com elementos tirados da 
é oca revolucionaria. E por isso, que náo sendo francamente 
a E soluto, nem tendo o principio da honra senhorial, nem tendo 
3. consciencia do direito, o seu espirito é uma simulaqáo, uma 
falsidade, uma pantomima de formalismos exteriores. 

O que é um rei governando um povo, exercendo a sobe- 
rania por gtxp de Detu, senáo um resquicio do direito divi- 
no, segundo as doutrinas theocraticas ue prevaleceram na 
Europa ate ao seculo xiii, antes de S. h o m a z  vulgarisar a 
doutrina de Aristoteles, que a unica fonte legitima do poder 
é a superioridade intellectual e moral? O que é a hereditarie- 
dade dynastica, em que o acaso cego do nascimento é prefe- 
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rido á eleicáo reflectida e consciente, senáo 3 velha doutrina 
do absolutismo, já condemnada por Joáo de Salisbiiry e 
Vicente de Beauvais, e que ainda prevalece no meio dos mais 
altos progressos sociaes com um desolador automatismo? Mas 
a fórma theocratica e absoluta da soberania torna-se caricata 
com o seu apparato feudal; hoje, que náo h3 castas, em que 
cáem os privilegios, em que a nobreza vcm das acçõss, o rei 
nomêa pares como na época em qcie elle se sentava á mesa 
redonda entre os barões seus eguaes. Mas como a nobreza 
jB se 1150 funda nas propriedades territoriaes, que as exigen- 
cias modernas absorveram e que as operaqões fin'inceiras 
gazificar~im, para fazer pares i: preciso procural-os entre os 
merceeiros dinheirosos, vestindo a plutocracia com os appa- 
ratos do feudalisn~o, vendendo-lhes os titulos nobiliarchicos e 
as cornmendas para crcar receita, fazendo assim das honras 
sociaes uma parada grotesca. Mas, se o Constitucionalismo 
se compozesse só d7estes elementos, era uma mumia archeo- 
logica, de que todos se riam; elle acoberta-se coin o perstigio 
das conquistas modernas da liberdade humana. No meio de 
todos estes absurdos repugnantes, o Constitucio~lalisn~o apro- 
priou-se do priilc+io electti~o, mas falsifica o pela candidatura 
d c i a l ;  tem a bella fórmula de cgzraldade pernnle a lei, inas 
tem fero privilegiado para os pares, para os militares, para 
os commerciantes; proclama a livre concorrencia aos cargos 
publicos, mds cede sómeiite aos empenhos; qeriilitte a liber- 
dade de consciencia, e ao mesmo tempo impoe a rc~ligiáo de 
estado; garante o discutir as instituições no sentido de me- 
lhoral-as, mas mette em processo criminal o que usa esse 
direito, por incitar o povo a revolta ou por promover o Ides- 
credito d'essas mesmas in~t i tu i~óes  que permittem essas mil 
burlas do poder. O Constitucionalismo é o sacrificio de todos 
ao bem estar de um só; tal é o motivo da transicáo, e o 
porque ainda subsiste além do seu legitimo momento historico. 
É: preciso que se funde uma instituicão que vise ao bem estar 
de todos. A Pedantocracia tem ainda outros caracteres. 

A falta de plano politico em todos os partidos monarchicos, 
incapazes de apresentarem iim principio theorico ou cioutri- 
nario com que se destingam entre si, a irresponsabilidade que 
se arrogam quando exercem o poder, e a obediencia incondi- 
cional que exigem pela candidatura oficial aos representantes 
da naqáo que háo de simular as formalidades parlamentares, 
tudo resulta d'esse conservantismo cauteloso do que na sua 
estupidez, cegueira ou incapacidade caminha sem saber por 
onde. 



Eflectivamente os politicos monarchicos não conhecem a 
indole transitoria do systema constitucional, e como mediocri- 
dades incapazes de comprehenderem scientificsmente os phe- 
nomenos sociaes, agarram-se ás tenbencias conservadoras de 
de um povo atrazado e perturbado coin guerras e invasões, 
para' explorarem como instituicso perpetua, estavel e definitiva 
aqui110 que só póde subsistir temporariamente, como u q a  
transaccáo moinentanea entre o passado, que tem o prestigio 
da tradicáo, e a conscicncia do presente, que reclama a silia 
liberdade. 

No meio do temporal o que governa o navio põe se á capa, 
até conhecer melhor o tempo e o rumo em que navega; o 
conservantismo dos partidos monarchicos e a completa inin- 
telligencia da situacão social em que vivem; sustentam o 
passado porque nada alcancam para diante, e o pouco que 
avancam e contra vontade e como que arrastados pela pro- 
pria forca das cousas. 

Os tres factores sociaes, a Realeza, a Aristocracia e o Povo 
têm soflrido modificacões profundas, segundo a corrente his- 
torica c os progressos da civilisacáo da Europa. 

Da Aristocracia, ou do elemento baronial da Edade media 
destacou-se a instituiçlo da Realeza, uiiicamente pela substi- 
tuiqáo da soberania vitrilicia em hereditaria c dynastica. 

Portanto a Aristocracia foi sendo annullada, e reduzida a 
uma classe destinada a fazer parada e sequito ostentoso dos 
reis. 

O Povo, que se elevou das classes servas, e se fez valer pelo 
seu numero e pela activid'ide industrial, veiu substituir no 
equilibrio social o logar da Aristocracia annullada pelo egoig- 
mo real; por seu turno o Povo f e ~  rccoiil~ecer o seu direito 
nos parlamentos, introduziu o priiicipio da cligibilidade nas 
magistraturas, e tornou a lei ii~dependente da vontade dos 
reis pela fórma escripta e pela indcpeildencia dos poderes 
legislativo e judicial do podcr executivo. 

No desenvolvimento const:inte d7cste terceiro factor, a que 
se chama usualmente Terceiro Estado, o Povo assuii~miu tam- 
bem a sua propria soberania, venceu a re:ileza, como oq 
Paizes Baixos a Philippe 11, ou como a Inglaterra pi-ocessands 
e executando no cadafalso Carlos I ,  ou a Franca extinguindo 
em Luiz XVI a velha dyilastia dos Capetos. 

Vê-se no meio de tudo isto uma tremenda lucta; a Rea- 
leza alliou-se com o Povo para abater a Aristocracia; mais 
tarde tentou alentar com privilegias os restos da Aristocracia 
e servir-se d'ella para supplantar o Povo. 
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A primeira hase da lucta observa-se especialmente em i Franca e esta os occidentaes; a segunda é bem caracte- 
ristica em In laterra, onde a nobreza conserva a sua primitiva 
organisaqáo ! eudal. 

A lucta e tenaz e de seculos; e se os Parlamentos fôram 
a trégua das revoluqóes communaes, hoje as cartas constitu- 
cionaes são a tregua d'esse extraordinario movimento que 
desde 1789 agita a sociedade moderna, que procura fixar-se 
em bases de justi~a. 

Qual o resultado da lucta póde-se bem prevêr, attentas as 
qualidades dos contendedores; a Aristocracia tende por sua 
natureza a eleminar-se, .por uma fatalidade biologica, como 
se verifica na aristocracia gre a, no patriciado romano, em 
Veneza, em Inglaterra e em &anca, sendo substituida por 
burguezes ricos que se enfeitam com os arminhos, e com os 
brazóes sem sign~ficaqáo. 

Foi talvez esta a circumstancia que facilitou o triumpho da 
realeza, quer despotica, absoluta ou cesarista. 

Por seu turno a Realeza soffreu a consequencia do seu iso- 
Iamento, a degeneracão das raqas dynasticas pela imbecilidade, 
pelo albinismo, pela loucura hereditaria, abdicando de todos os 
seus poderes em generaes atrevidos e ministros astutos, con- 
tentando-se com as honras apparatosas e com a sensualidade 
do desperdicio. 

N'esta situaqáo os reis colligam-se n'essa famosa Santa 
Allianqa de 181 5, para subjugarem os Povos, mas nada conse- 
guem apesar da erfidia dos diplomatas. 

Finalmente o 8 ovo desenvolve-se pelo trabalho, pela instru- 
cqáo, e desdobra-se em duas classes importantes, o Proleta- 
riado e a Burguczia, e possuidor unico da riqueza, do talento 
e da moralidade, compete-lhe o dominio da sociedade, o fazer 
a lei para si mesmo, isto é, a Republica. 

E dizemos com convicqáo a Republica, porque, segundo a 
phrase eloquente de Brésson, a Republica não é um partido, 
é a nacão governando-se a si mesmo. 

Depois d'esta base historica, deduzida da marcha da civi- 
lisaqáo eurapêa, comprehender-se-ha o alcance d'estas palavras 
do notavel economista Frederico Bastiat : 

«Corno todos os publicistas, mesmo os da escola monarchi- 
ca, entre outros Chateaubriand, eu creio quc a Republica é a 
fórma natural de um governo normal. Povo, Rei, Aristocracia, 
são tres potencias que náo podem coexistir senáo emquanto 
luctam. Esta lucta tem armisticios que se chamam Cartas. 
Cada poder estipúla n'estas Cartas uma parte correspondente 



ás suas victorias.- A natureza das cousas quer, que durante 
a lucta e na trégua uma das tres potencias se fortifique e en- 
grandeqa. A lucta recomeqa, e acaba, pelo estafamento, em 
uma nova Carta, um pouco mais democratica, e assim por 
diante, até que o regimen republicano tenha triumphado. »I 

Em Portugal vêmos a lucta começar em 1820, e logo a tré- 
gua de 1822, em uma Carta, atraiçoada pela Realeza que a 
jurara. 

A lucta recomeqou, seguindo-se como nova tregua a Carta 
de 1826, ein que o Absolutismo reservou para si o Poder 
moderador, para regular segundo o seu arbitrio toda a liber- 
dade dos outros. 

Como então já não existia uma aristocracia rica, e o povo 
estava imbecilisado pelos frades, apenas a burguezia é que 
manteve a lucta; mas as unicas tréguas que conse uiu foram f restauraqões da Carta de 1826, como em 1834, I 36, I 839, 
1842, e o uactosinhos de I 85 I ,  em que todas as liberdades fo- 
ram torpemente illudidas, quando não abafadas com inter- 
vencóes armadas. 

Toda a politica constitucional ficou reduzida a um estreito 
e miseravel conservantismo. 

Bastiat, figurando essa lucta entre os tres factores sociaes, 
allude á situaqáo desgracada como elle degenerou entre 116s: 

apara alguns theoricos, o cumulo da arte é regular as attri- 
buicóes dos tres luctadores, de modo que se embaracem re- 
ciprocamente. I) 

De facto a camara dos pares embaraca a camara dos depu- 
tados; os ministros embaraqam as camaras pelas fornadas e 
pela candidatura official; o poder executivo embarasa o poder 
judicial pela hierarchia do ministerio publico, e o rei em- 
baraqa todo o funccionalisino como irresponsavel e sagrado, 
como usando o zwto e a moderaqáo, e como fecho da abobada 
d'esta construc~áo oficial. Todos cumprem o seu dever em- 
baraqando-se reciprocamente; e é por isso que em Portugal 
estamos ha cincoenta annos pisando o mesmo terreno. 

Eis aqui está o que é o conservantismo. Poderemos ficar 
assim indefinidamente? Servimo-nos outra vez das palavras de 
Bastiat: «Entáo a lucta recomeqa, recomeqa a trégua e o rei- 
nado das Cartas, para se chegar de novo á Republica. )) Aquelle 
espirito deduzia esta marcha da observaqáo de uma sociedade 
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viva, e só póde deixar de applicar-se a nós se é que já esta- 
mos empalhados. 

O systema monarchico parlamentar nascido da conciliaqáo 
absurda entre as doutrinas theologicas do direito divino com 
as phantasn~agorias metaphysicas do revolucio~~arismo, náo 
proveiu de convicqóes, mas de interesses. E por isso que na sua 
parte doutrinaria apresenta principios com verdades fragmenta- 
rias, contradictadas por outros principios vergonhosamente in- 
consequentes, para assim manter as prerogativas tradicionaes 
de um poder sem vitalidade. Segundo a tradiciío theocratica 
CI poder vem de Deus, e por isso aquelle que recebeu esse man- 
dato é absoluto, sem relaqáo de dependencia ou de responsa- 
bilidade para coin os que estão sob o ai-bitrio da sua auctori- 
dade; tal é a significaqáo da fornicila reipor R?-aca de Dezcs. Che- 
gou-se porém a um tempo, em que o espirito critico pelas here- 
sias, e o espirito scientifico pelas grandes descobertas e eleva- 
ção da consciencia individual, determinaram a dissolucáo das 
bases em que se fundava a sociedade catholico-feudal, eportanto 
novos pontos de vista sobre a origem da soberania se contra- 
pozeram ao velho perstigio díi realeza. E facto que ainda se náo 
tinha descoberto nas sociedades humanas a continuaqáo da im- 
mutabilidade das leis naturaes, e ainda se julgava que as socie- 
dades estavam sob a dependencia da intervenqáo da vontade in- 
dividual para progredirem ou retrocederem ; portanto para op- 
pôr ti vontade dos reis, os metaphysicos revolucionarios cria- 
ram uma entidade ficticia, a soberaizia popular, confundindo os 
movimentos inconsiderados e bruscos de uma classe atrazada 
com o facto positivo e scientifico d'onde deriva todo o poder effe- 
ctivo, a vontade nacional. Uma nacionalidade é um aggregado 

ue tende a tornar-se consciente, pelo conhecimento da sua tra- 
%iC", da sua solidariedade historica, e e por isso que o governo 
deri\ tido immediatamente da vontade nacional, isto é, a naqáo 
governando-se a si mesmo, só se manifesta como uma condiqiio 
do seu progresso, como um symptoma fecundo da sua civilisa- 
@o. O s  metaphysicos revolucionarios excitaram as paixões po- 
pulares para se apoder:irein d'essa soberania ficticia, e em vez 
de criarem a base racional para a transformaqáo das institui- 
qões, propag,indo doutrinas claras, formando opiniáo, deixa- 
ram-se arra\tar por um sentimentalismo humanitario, fizeram- 
se tribunos, e entraram inevitavelmente no regimen do terror. 
As duas soberanias acharam-se incompativeis, e ao terror ver- 
melho da hoberania do povo, a soberania do direito divino 
oppoz o trr-r-or branco. N'esta situaqáo extrema coube aos 
ideologos cio ~rincipio d'este seculo o operar a conciliacáo 
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absurda dos dois principias politicos, jungir a tradição theo- 
logica com a entidade metaphysica. Napoleád, gue proçu- 
rava fazer retroceder a Europa náo ao direito divino, mas 
ao canibalismo do periodo da actividade milhar, que era 
ainda peior, detestava profundamente os ideologos, por 
causa d'esta conciliacáo, d'oncte se originaram as Carta's 
constitucionaes, verdadeiras tréguas para o absolutismo venci- 
do. O s  reis do direito divino, receiando o effeito das doutrinas 
metaphysicas do revolucioiiarismo, foram os primeiros u accei- 
tarem ou a concederem Cartas; na época brilhante do seu ab- 
solutismo devastavam a Europa com guerras tremendas, a pre- 
texto da desgraqada ficcáo do eqzlilibrio europezt, que elles pro- 
curavam manter ~innexando, conquistando, ou saqueando os es- 
tados visinhos; 11;1 época da metaphysica revolucionaria abra- 
$aram-se a outra ficc:io - aponderap50 dospoderes, reservando 
para si esse papel como freio moderador da soberania popular. 
A pobre humanid~clc durante centenares de seculos victima 
de falsos perstigios de illusóes, Sacili~-iente se deixou embair 
por essa ultima hccáo constitucioii,~l. _Mas para estabelecer esta 
ponderacáo entre os varios poderes do est'ido, era preciso estar 
acima d'elles, isto é, ser irresponsavel e sagrado; foi assim que 
a realeza conservou o seu velho perstigio do direito divino, c 
do privilegio dyilastico, contradictando na sua essencia a base 
organica das conquistas sociaes modernas, a egualdade perante 
a lei, e o principio da elegibilidade como fonte de todos os 
poderes. As bases sociaes modernas foram reconhecidas nas 
Cartas, mlío grado todas as argucias c l o i  ideologos, porque essas 
garantias estavai11 já nos costumes, condicáo para que as novas 
instituicóes se tornem permanentes. A primeira garantia e- 
a egualdadepernizte a lei; foi obra dos jurisconsulaos da Edade 
media até ao fim da Renascenca, que pela codificaqáo dos costu- 
mes locaes, e pela vi orisaqáo do direito romano libertaram a 
sociedade dos capric fi os da vontade dos baróes feudaes. A 
creacão de leis escriptas, definidas, allegaveis, estabeleceu uma 
certa impersonalidade da auctoridade, e á medida que essa lei 
se foi tornando mais clara, mais justa, foi estendendo a sua 
forca obrigatoria, e assim se achou creada a egualdade civil. 
O principio da eligibilidade, ou o suffragio, o que é senão um 
corollario da garantia anterior, ou a egualdade na formapío da 
lei? $ esta a grande conquista da liberdade politica, encetada 
pelos philosophos c litteratos do seculo xvrir, que prepararam 
a realisacáo d7essa garantia pelo exame comparitivo das in- 
stituiqões de diversos povos. A egualdade na formacão da lei 
caminha para o seu maximo desenvolvimento pelo suffragio 
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universal. E hoje impossivel ao maior poder da terra extinguir 
ou at;acar de frente estas duas bases da ordem social moder- 
na. A eguala'ade perante a lei (responsabilidade) e á. egualdade 
na forrna~áo da lei (suffragioj segue-se como consequencia 
logica e inevitavel a egualdade na exec2~gáo da lei, (ou a sobe- 
rania electiva e temporaria) que e o que pretende a democracia. 
Assim como se alcancaram essas duas bases conscientes da 
ordem, tambem se  ha de chegar a tirar a consequencia final 
n'ellas implicita. E mais facil o advento do facto natural do que 
a coilservacáo e a ersistencia do absurdo. Um poder fóra da 
lei pela irresponsa E ilidade? pe!o privilegio da hereditariedade 
é uma perturbacáo, uma inconsequencia, que so pode sub- 
sistir á custa de uma systematica perversáo moral. 

Disse um iniciador da mentalidade moderna, Bacon, ao lan- 
çar sobre os factos politicos a luz do seu estraordinario cri- 
terio: aEm toda e qualquer sociedade: 6 a forca ou é a lei  
que domina. Umas vezes a forca acoberta-se com a lei, outras 
vezes a lei apoia-se na forca. D'aqui derivam tres causas de 
injustica : a violencia tís claras, 3 arbitrariedade á sombra da 
lei F a injustica proveniente do rigor da lei.)) 

E isto o que se observa nas sociedades cujo governo não 
saiu ainda d'uma organisacáo empirica, porque entre a forca 
e a lei náo existe seiiáo n ~intinoinia que resulta da falsa com- 
prehensáo d'estes dois factores sociaes. Assim como s6 depois 
de eliminadas as nocóes metaphysicas de materia e forqa, que 
entre si se repugiiavuin como duas entidades ontologicas incon- 
ciliaveis, é que se chegou :i uiiia comprehensáo positiva dos 
phenomenos physicos, assim tambem na ordem moral e so- 
cial essa incompatibilidade entre a forca e a lei 6 uma prova 
do estado de irracionnlidades das nocóes politicas. Na marcha 
das sociedades nota-se que a realisaqh do progresso náo é 
mais do que o encontro dos meios de coordenacão entre a 
forca e a Ici; e se nas socied:ides primitivas a vida collectiva 
está sob a dependencia de uma exclusiva vontade individual, 
é tambem por successivos abalos que d'esse poder abusivo 
se v50 destacando parcellas de auctoridade, que sob a fórma 
de uma vontade impessoal váo constituindo a lei definitiva. 
E n'esta lucta das sociedades para se subtrahirem 4 intervenqão 
de uma vontade discricionaria, que se estabeleceu o conflicto 
tradicional entre a forca e a lei, como se observa n'esse es- 
for50 admiravel dos jurisconsultos da Edade media, que foram 
fazendo prevalecer sobre a prepotencia dos barões feudaes a 
auctoridade impessoal da lei escripta, sobre que se fundaram 
os direitos e a ordem das sociedades modernas. 
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Passado porém este periodo de lucta, em que a guarda da 
lei ficou a cargo de um elemento perturbador pelo vicio do 
personalismo, a Realeza, que se serviu da magestade da lei 
para acobertar o abuso da forca, ha de ser eliminada pela 
razáo, de que a lei tornando-se a expressáo da vontade de 
todos manifestada pelo sufyragio, a forca é uma sanccáo dia i 
consciencia, a confirmacão de uma acquiescencia anterior, 
uma garantia de unanimidade, e náo o espectaculo de uma 
repressão brutal, como ainda se vê nos governos empiricds. 

É este o fim ultimo da Democracia. 
Bacon derivava d'esse antagonismo entre a forca e a lqi, 

tres causas de injustica. Effectivamente, o que é o despotis- 
mo nas sociedades atrasadas, como os imperios do oriente ou 
o autocratismo da Russia, senão a forca supprindo completa- 
mente a lei? Se no passado esta situacáo das sociedades foi 
uma fatalidade historica, de que nos libertámos por sacrifi- 
cios extraordinarios, no estado presente é uma affronta 5 di- 
gnidade humana, e só poderá manter-se pela degrada550 da 
especie. 

Ninguem ha por mais auctoritario que justifique o despo- 
tismo; mas, peior do que o despotisino, existe uma outra fonte 
de injusticas, .que Bacon cacterisa na forca que se exerce tí 
sombra da lei. 

D7este caso temos duas manifestacóes desgracadas, de que 
a humanidade tem sido victima, e siío o Ccsarisrno e o Con- 
stitucionalismo propriamente chamado-hypocrisia liberal. 

Nas épocas de transicáo social, quando as crenqas ou ãs 
opiniões procuram uma orientacáo nova, e as instituicóes 
tendem a remodelar-se sobrc outras bases, n'esse estado de 
vacilacáo é facil surgir um individuo que em nome da coa.- 
servacão da ordem, ou da iminutabiliciade da lei, impõe a sua 
vontade empregando o regimcn da forca. 

Assim fez Cesar na sociedade romana que se transformava, 
fundando a ordem imperial ou da forca á sombra da lei; assim 
fez Napoleáo I, no fim da éra revolucionaria, e Nap.oleiío 111, 

sobre a incoherencia sentime~tal da Republica de i 848. O 
Cesarismo é esta intervcnçáo d:1 foi-ca 1í soillbr:~ da lei, cujo 
unico valor consiste na habilidade com que se aproveita do 
momento opportuno; o Constitucionalismo E urna transacqáo 
da irnpotencia, que sob a hypocrisia liberal exerce a força de 
um modo irresponsavel mascarando-a com o cumprimento do 
rigor da lei. A infinita hierarchia do funccionalis~o por onde 
se exerce a força do poder central, perverte a leicom applica- 
qões arbitrarias sem que se encontre a quem tomar a re- 
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s onsabilidade ; a sociedade acha se por fim envolvida em uma 
r 8 de de regulamentos, como a mosca que a aranha prendc na 
têa para sugar á vontade. 

Chegámos á época em que pelo principio fundamental do 
suffragio é a sociedade que faz a lei para si; a Democracia 
ngo é mais do que :I forca d'essa lei residirido na naqão, a 
quem compete exercel-a logicamentc pela Republica. 

Assim acabará essa eterna antinomia dos governos, csta- 
belecendo-se a harmonia cr-itrc a forca e :i lei, condicão da 
sua efficacia, da mesma fórma que a ordeni e ,o progresso só 
são realisaveis pela sua mutua dependencia. E 1301- isso que 
a Democracia significa o periodo da racionalidade nos pheno- 
menos sociaes. 

Do longo exame da continuidade historica deduz-se qual a 
tendencia das sociedades modernas para attingirem um estado 
definitivo. E a necessidade e a possibilidade d'est~i deduccáo 
que provocam a creaqlío de iiinli sciencia fundamciital, a SO- 
ciologia, destinada a activar o advento a esse estado. A His- 
toria sob o mais amplo ponto de vista de conjuncto apresenta 
tres periodos distinctos, se ndo os modos cmpiricos como sc 
tem realisado o progresso i? umano: 

I . O  A~ltigzridadc, em que se fórma a n o q h  de Estado pre- 
ponderando de um modo exclusivo sobre ti collectividade, e 
persistindo através de todas a? transformacóes sociaes já como 
governo, auctoridade e lei. E na antiguidade oriental sobrc- 
tudo, que se observa o typo absoluto do Estado; na antigui- 
dade occidcntal ou greco-romana o dogui:i do estado é discu- 
tido por conflictos individuaes. 

2 . O  Edade media, em que se fórma a nocáo do Individua- 
lismo, manifestando-se de um modo indisciplinado na guerra 
privada, na dissolucáo do poder espiritual pelas heresias, no 
ataque contra os privilegias de classe pelas povoacóes indus- 
rriaes, na liga dos fracos pelLis irmandades e jurandas. 

3 . O  Revoluccío franceqa, em que o conservantisino do Estado 
e a autonomia individual sc acham em um conflicto decisivo 
de incompatibilidade eiitre :i Ordem e o Progresso, entre a 
Auctoridade e a Liberdade. 

Conhecidos estes tres terinos da progressáo humana, n'clles 
está implicito o quarto termo que se deduz com urh grande 
rigor 10 ico: 

4 . O  #uropa moderiza; compete-nos conhecer qual o limite 
da intervencáo do Estado na actividade social, e quaes as 
fórmas de cooperacáo de todas as energias iiidividuaes para 
um fim commum. Um tal coilhccimento leva-nos B compre- 



lrqdo de que a Ordem sendo a condição de todo o Progresso 
é aò mesmo tempo uma consequencia immediata d'elle. Assim 
se extingue essa antinomia primitiva estabelecendo o accordo 
emre estes dois elementos imprescindiveis do desenvolvimento 
social. 

Estes termos da progressão humana especialisarn-se ou de- 
finem-se melhor observando as f6rmas do governo na sua suc- 
cessão historica : 

I .O 7'lzeocracla, governo sacerdotal, de uma casta isolada, 
confundindo todos os poderes, o temporal e o espiritual, e 
re indo severamente contra qualquer perturbaqáo da estabili- 1 da e .  O canonismo dogmatico torna a Ordem hostil a todo 
e qualquer progresso. 

a." Aristocracia, governo militar prevalecendo o poder 
tcrnporal sobre o espiritual. Domina ainda uma casta iso- 
lada, uma classe? que se transfórma em realeza electiva ou 
heceditaria, em dictatorial ou imperial. A Ordem confunde-se 
com a obediencia passiva ao mando. 

3 . O  Democracia, governo segundo a vontade do maior nu- 
mero, no qual a classe activa e productora da sociedade de- 
le@ a auctoridade ao mais competente pela eleicáo. A Ordcrn 
funda-se no accordo das vontades individuaes. Esta f6rma de 
governo acha-se ainda viciada pelas paixões da lucta secular 
travada contra o em irismo dos governos tradicionaes; é por 
isso que sendo pro i!' undamente justa, manifestou-se sempre 
como indisciplinada e anarchica. 

Visando ao interesse do maior numero, e baseandoosdireitos 
isrdividuaes sobre a somma dos deveres restados ri sociedade, 
a &mocracia i a forma de governo Bestinada a operar as 
grandes reformas sociaes segundo as novas concepcóes acerca 
do mundo physico e do mundo moral. Este seli fim indica a 
sua natureza provisoria. Conhecidos todos os elementos ou 
factores sociaes, que se têm revelado na marcha historica da 
Humanidade em um concurso successivo, importa cstabcleccr 
o accordo entre elles, accelerando o progresso da sociedade 
pelo seu concurso simultaneo. 

Sendo n'esses tres termos da progressão das fórmas do go- 
verno, a theocracia, a aristocracia e a democracia systemas de 
auctoridadc segundo o exclusivismo de uma classe preponde- 
rante sobre a collectividade social, o quarto termo d'essa pro- 
gressão será aquelle governo que resulte da synthese consciente 
d'cssas differencas individuaes. A auctoridade náo se derivará 
do numero, ou da maioria, mas será a expressão moral da 
.solidariedade. A este quarto termo, chamou Augusto Comte 

2 0  
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a Socioa-nçia. É esta a previsiio fundamental da Sociologiu, 
.tal coino se deduz da continuid:ide liistorica. A primeira or- 
ganis:i$áo social completa proveiti da conformidade dos cre- 
dulos com os principias proclamados por uma classe dirigente 
em nome de uma entidade ficticia ou as divindades da época 
da Il'llcocracin. O pleno ~iccordo dos sentimentos com as von- 
tades, embora realisado por falsas nocóes subjectivas do su- 
cerdocio, produziu essas elevadas Civilisaqões da Chaldêa e 
do Egypto, da Media e da Assyria e ainda da Judeia, em que 
se observa o poder disciplinador da '172eocracin. Desde que 
o objecto d'esse accordo social era ficticio, todos os progressos 
realisados pela sociedade, quer nas artes quer pela critica, 
tendiam 3 dissolver O poder moral das theologias e a provocar 
a ruina da Theocracia. As transformacões sociaes que yrodu- 
zirain a organisaqáo da Realeza patriarchal e o predominio da 
Aristocracia foram uma revolucáo que durou seculos demolindo 
as construcqóes da Theocracia. O estabelecimento das Repii- 
blicns democraticas como na Grecia, e a fundaqáo de um poder 
temporal em uma lei consuetudinaria escripta e interpretada 
pela equidade como em Roma, foram outra prolongada rcvo- 
luq50, que afastava as sociedades humanas das suas bases pri- 
mitivas, n'essa agitacáo de quem procura um novo equilibrio. 
Só depois da separacáo do poder terriporal do espiritual, f que 
a raziío póde conhecer :I necessidade de ratificar as nocóes 
subjectivas pelas observacões objectivas, e em vez de unia 
entidade ficticia procurou uma base real para assentar o des- 
envolvimento e reorganisaqáo das sociedades humanas. Essa 
base i a nossa propria natureza; e por isso ao governo em 
qorne de um Deus da antiga 1lz~.oc1-acia, contrapõe o governo 
deduzido da nossa constituiqío physica e moral, do nosso meio 
~ s m i c o  e da nossa mutua solidariedade, ou propriamente 1i 
Sociocracia. O desenvolvimento do criterio objectivo na forma- 
@o das Sciencias foi tambem revolucionario, negativista, livre- 
pensador, em relaqiio 8 immobilidade theocratica. A transiqáu 
de um accordo para outro accordo, da organisaqáo ficti- 
cia da Tl~eocrncin para a organisacão real da Sociocraciír, 
operou-se em continuas revoluc6es no percurso de trinta se- 
aulos; essas agitacóes cessam desde que é conhecido o extremo 
a, qiie tendemos. Acabam as solucões transitorias diante da 
comprehensáo de um estado normal da humanidade. Como 
activar o seu advento e estabelecimento definitivo? 



CAPITULO IY 

e 

THEORIA DO CONCURSO SIMULTANEO 

(Coordeilncáo dos Factores sociaes) 

A evoluçáo psychologica do individiiu repete-se lia dvnamica social no a ~ c o r d o ' ~ r 6 ~ r e s s i v o  
entre a suhjectividade e a objectividade: I A Sy12the.ve acIii,a, coniprehende na sua f 6 m a  
empirica a actividade militar otf;.nsive c. deferiaiv;i. I I  trahaltio do escravo c o trafico o71 
commercio sem coricorrencia. '2 cvoluçho riiilit:ir define-se pelo desenvolvimento material 
das  armas c abandono completo do sGr m o r a l . - X a  S I I C C ~ S S ~ O  d1, eriodo iiidustrial repr- 
te-se o mesmo facto no aperfeiqoamcnto das inacliinah e dccngiicia moral e pliysic,i 
do operario. Necessidade de restaheleccr 1)s priiicipios d;i hloral positiva.- 11 A Sy72- 
these afecfiva: A submisdo dos fortes aos fracos pela protecçíio.-A vcneraçiio do. 
&acos pelos fortes explica-nos as f6rrn;is da sociedade antiga.-Como as religióes fiz< 
ram o accordo entre a vida domestica e a vida publica.-Fim das reli ióes como fdtm;, 
d e  uma mentalidade atrazada. Systematisaciio da Moral ositiva.-bestino da Arte 

aríindo das emocóes estlirticas como estimulo das espcsuraçóes mentaes - 111 A Syn- 
&ese especulntiva, apparece-nos prirneiranyte formada dc i1111 modo ernpirico, prepon 
derando as noções subjectivas /7%eolo"ras, .Ilefapl~ysicas/-Estahelecirnento de  um;: 
disciplina mental pela orranisaç50 do cr?trrio uhicctivo (Scienciasl.- Ratificapo do cri- 
terio subjectivo (Pliilosophia).-O ,Positivisrno & esta recomposiç50 do criterio hiimnr, 
da synthese especiilativa; a sua m i s d o  soci;il. 

Por mais completa que seja a descripcio dos factores q i i e  

coorpéram no desenvolvimento' das sociedades humanas, a SUA 

continuidade na historia e a sua convergencia simultanea no 
presente só podem ser coinprehendidas como manifestliqões 
do nosso sêr psychologico, procurando satisfazer necessida- 
des, subordinar os seus sentimentos, ou dar unanimidade ás 
suas ideias. O homem e em tudo o elemento organicci e 
fundamental das sociedades, as cluaes em suas formas e mo- 
dificaqóes não são mais do que a estampa ou a resultante do 
seu individiialismo progressivo. O s  pensadores antigos com-' 
prehenderam este ponto de partida das contemplaqóes mev 
taes; dizia Socrates : Guoti te agton, conhece-te a ti mesmo, e 
foi pela especulaqáo psycholo ica que se elevaram tí investigaçiío 
das leis geraes do universo. hennndro, obedecendo ii d i rec~L)  
das doutrinas de Aristoteles, e como eminente observador dra 
matico, ampliou o criterio psychologico, dizendo Gnoti ton 
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allozd, conhece os outros, conduzindo assim p u a  o estudo 
psychologico no carnpo social. A Historia deu-nos o ponto de 
vista de conjuncto sobre a successáo das fórmas do nosso sêr 
psychologico; as sociedades e iis civilisacóes variaram, melho- 
raram-se por que o homem se desenvolveu gradativamente. 
Por isso a concepqáo de Menundro uma vez renlisada conduz- 
110s 3 uma comprehensáo clnrii das instituicócs e a previsáo 
das suas formas futuras. Sob o imperio das necessidades o ho- 
mem exerce Lima coope'racáo activa, o emprego exclusivo de 
uma vontade irreflectida no conflicto pela existencia. O ac- 
cordo inutuo para 3 convergencia de forcas na lucta contra 
as fatalidades da natureza, como as grandes rnigracóes, ou 
contra outros povos pelas guerras de devastaqáo e de raqa, 
tal foi o primeiro passo para a unificaqáo social, compativel 
com um sêr moral atrazado; Augusto Comte deu a essa. 
unificacáo social espontanea uma designacáo tirada do nosso 
centro volitivo, a SJ.~tthese activa. O longo periodo historico em 
que prevaleceu esta synthese, que subsistia pela apathia 
inental das multidões, pela ambiqáo dos chefes temporaes e 
pelas necessidades crescentes da civilisacáo, fez com que ella 
se transformasse conforme a elevacáo dos motivos que deter- 
minavam as vontades. Comte viu claramente essa successáo: 
«Estes tres modos consecutivos da actividade, a cotzquista, a 
d+;a e o trabalho, correspondem exactamente aos tres estu- 
dos successivos da intelligencia, a ficcão, a abstracção e a 
demonstrttcáo. D'esta correlaqáo fundamental resulta imme- 
diatamente a explicacáo das tres edades naturaes da Huma- 
nidade. A sua longa infancia, que abrange toda a antiguidade, 
devia ser essencialmente theologica e militar; a sua adolescen- 
cia na Edadc media, foi metaphysica e feudal; emfim a sua 
maturidade, apenas apreciavel de alguns seculos para c2i é 11e- 
cessariamente positiva e industrial. a' As randes civilisacóes 
Iiistoricas, como a Assyria, Babylonia, o kgypto, a Persis. a 
Media, a Grecia alexandrina, Roma e as monarchias germa- 
nicas foram exclusivamente militares; umas foram essencial- 
mente conquistadoras, outras defensivas, não conheceram a 
actividade industrial fóra da escravidão, e náo podendo elevar-se 
ao regimem definitivo da dignidade do trabalho, extinguiram-se 
apesar do seu immenso vigor. 

Garantida a sociedade por esses meios provisorios,. posto 
ue prolongados, a estabilidade quer da familia, da tribu ou 10 territorio patrio fez crear um exclusivismo de sentimentos 

1 Politique positive, t. rri, p. 63. 



s mpathicos, que foi o primeiro rudimento de subordii-iacão 
a i! truista. Comte chama a esta nova phase social a 5iit.ilthese 
&tiva; n'ella preponderam as emocóes religiosas systenia- 
tisadas em um culto domestico, ou nacional, e as dedicacões 
moraes conhecidas na antiguidade como virtudes civicas. Fustel 
de Coulanges viu com clareza a importaiicin d'esta synthese, 
datido assim uma comprovacáo historica i1 philosophia positi- 
va: ((Vêde as  instituicóes dos antigos sem pensar nas suas 
crencas, :ich,il-as-heis obscuras, extravagantes e iiiesplicnveis. 
Porque tt que patricios e plebeus, patronos e clientes, eupa- 
tridas e thétes, conservam entre si differencas ingenitns e incs- 
tinguiveis de classe? Que significam estas instituicóes lacede- 
monicas que nos parecem tão contrarias á natureza? Como 
explicar os absurdos iniquos do antigo direito privado: em 
Coryntho, em Thebas, a prohibicáo de vender a sua terra; em 
Athenas, em Roma, a desegualdade da successáo entre o irmáo 
e a irmá?-Porém ao lado d'estas instituicóes e d'estas leis 
collocae as crencas; os  factos tornam-se immediatameiite mais 
claros, e a explicacão vem por si mesma. - A  comparacáo 
destas  leis e d'estas crencus mostra que Lima ieligiáo primitiva 
constituiu a familia grega e romana, estabeleceu o casainento 
e a auctoridade paternal, fixou os griíos de parentesco, cori  
sagrou o direito de propriedade e o direito de heranca. Esta 
mesma religiáo, depois de ter alargado a familia formou uma 
associacáo niaior, a cidade, e n'ella dominou como na familia: 
D'ella provieram todas as instituicóes como todo o direito pri- 
vado dos antigos.)]' Nn estabilidade social, ou ordem empirica, 
desenvolveram se as capacidades mentaes e coniecou a acti- 
vidade especulativa; esse criticismo provocou contra os vicios 
da organisacáo temporal as revolucóes, e contra a imrnobili- 
dade dos dogmiis religiosos as heresias. As luctas politicaS e 
religiosas fora111 syniptoma da manifestacão da nova Sq.?ltltS.se 
espcrllali~~il,  que procura realisar a unidade soci:il pela una- 
nimidade das conviccões. E'ustel de Coulange comprova pela 
erudiqáo a vista philosopliica de Comte: ((Com o tempo estas 
velhas crencas modificaram-se ou apagaram se; o direito pri- 
vado e as instituicóes politicas modificaram-se com ellas. Entáo 
prorompeu a serie de revolucóes, e as  transformacóes sociaes 
seguiram regularmente as transformaqóes da intelligencia. )) 
Desde que o homem pôde livremente exercer a sua intelligen- 
cia pela cooperacáo das ideias adquiridas, pode entáo reagir 
contra o automatismo do costume, modificar a prolongacáo 

I Lu Cite antiqrie, p. 3 e 4. 
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extemporanea de um passado que o envolvia, aperfeicoar os 
spntimentos pondo-os de accordo com as ideias, e entrar n'essa 
corrente de progressão vertiginosa, que separa as cirilisacões 
da pedra e do bronze das altas civilisacóes chaldaica e egypcia. 
A Synthrse c.~peculativa, resultante do des:nvolvimento da 
nossa capacidade racional; hadc ser o regirnen definitivo das 
sociedades, desde que estabelecido o poder temporal da In- 
dustria, se siga como consequencia necessaria a realisaçáo do 
poder espiritual pela Sciencia. Desde as altas civilisacóes que 
o homem exerce as suas íaciildades intellectuaes em creacóes 
assornbrosas da industriti, da arte, das litteraturas e da philbso- 
phia; porque E pois que a .bj-~lthcs~> esp~czrlatií~a náo póde ainda 
tornar- se efièctii-;i na humanidade? E porque as concepcóes 
mentaes para serem conipletaiiiente verdadeiras, dependem de 
uma justa relação ciitrc :i subjectividade, ou elaboracáo da 
ideia, com ;L objectividacle, ou os dados da realidade do mundo 
exterior. A ~lternancia, a incongruencia, e aproxim:icáo gra- 
dativa d'estes dois elementos c i ~ i  syiithtse espcculativa consti- 
tuem a propria riiarcha da civilisacáo liuri~ana. A queda succes- 
siva dos systeii-ias religiosos, das theologias e das rnetapliysica,~, 

ue desvairavam o pensnniciito huniano, e por outro lado o 
leseli\-olvimcnto crescente c solidario das rioqóes scieiitificas 
da inathematica, da ristronuinin, da physica, da chimica, da 
biologia c da sociologia. que outra cousa sáo, senáo a conse- 
quente diminuicáo da influencia subjectiva e cresciinento da 
influencia objectiva.' A philosopliia que coordenar entre si es- 
tes dois elementos esseiiciaes da nossa intellect~~alidade, fará 
com que o regime11 detiniti\-o da huinanidnilc se estabeleca 
pela Syiithesc c~sj~cczrlatii~a. ,4 sciencia social, ~il~oiiiiicio-se sobre 
o conhecirneiito positil-o do nos-o sêr psycliologici), tratará de 
aproveitar eiii concurso sirnult~ineo todos esses estimulas do 
homem: conr-ertcndo as activid;ides destructivas ou militares, 
em productil-as ou industriaes; fazen~lo do trabalho o primeiro 
dos deveres; e reconhecendo a ii-itclligeiicia como a maior das 
forcas. Assim esses tres factores da dynamica social se tor- 
nam verdadeiramente solidarios, augmentando entre si a mutua 
intensidade. 

1 Isto mcsino dizia Condorcct: s i o d o s  os erros em Politicu e em 
Moral têm por bnsc erros philosophicos, gue por si mesmo estão ligados 
a erros physicos.), Aqui os erros physicos sáo os incompletos dados 
objectivos, os c r o s  philosophicos sHo as conscquencias de um exagerado 
subjectivismo, e os erros c111 Politica e em Moral são os absurdos con- 
servados nas instituiçóes e nos costumes sociacs. 



Pela Syittltese activa, chega-se :i conclusáo dc que o homem 
produz mais do que consoinme d'aqui as condiqócs para exer- 
cer livremente as suas capacidades mentaes, quc reageni na 
simplificacáo da pratica pela tlieoria. 

Pela $iptltkese qfectzilrr, verifica-se que o homeiii i~iiiltiplica 
a sua forca e 3 sua intellectu~tlidade pela associaciio; ~i'aqui o 
reconhecimento da sua dependcncia da collectividride social, e 
o estabeleciinento voluntlii-io da ordem. 

Pela .Srnthese espec.l~líitii~;r, verifica sc que todos os progrcs- 
sos humanos pi-ovieram das ideias, a o  p:is.so q i ~ c  ti:. socicdndbs 
dirigidas exclusivamente pela rcligi;io ou pcl;i iiior;il tic:ti-:irn 
estacionarias. 

Schiller, nas suas Cartas sobi-L> afiducagáo esflr<~iii.~l. li ." ~ s i v )  
reconheceu esres tres differentes gráos do deseiivolviniento hii- 
mano, quer no individuo, quer na especie inteira; a irnportancia 
da sua concepcão está sobretucjo em ter coinyrehciidido a sua 
simultaneidade: «Sem dúvida 2.s cii.cuinsttiricias fortuitas que 
consistcni, quer na influencia clos objectos exteriores ou no 
livre arbitrio do homem, poclem ~ i i i i : ~ : ;  vezes 'a1ong:ir outras 
encurtar cada um d'estes periodos, ilias I I L ' ? Z / Z I [ ~ ~  pOíIc sei- c o m  
pletantent~. omiitido, e nem a natureza nem a vontade sabe- 
riam inverter a orden-i na qual elles se s~icccdciii. (1) hon~ein 
no seu cstndo ~ l ; v s i c o  obedece ao dominio d;i natureza; libet- 
ta-se d'esta subserviencia no esqtado clsthetico, e submette.a 110 es- 
tado ~noral.» Pelo seu lado Cabnnis esplicando dc um modo 
scientifico as relacóes da vida n~ornl com o inunclo physico, 
tambem recònlieceii essa ,simulttiiicidade, detcrniinando a in- 
fluencia da actividade sobre os hal~itos de raqáo c de probidade, 
isto C sobre a intclligencia e sobre as deterniina~óes riioraes 
do homem. Por qualquer lado que se estude :i conccpcáo fun- 
damental de Cointe, estii semprc acompunhada de antecc- 
cientes doutanarios d que lhe tiram o vicio da pelrsonalidade e 
lhe diio ;i ii~iportancia de systen~atisacáo racional dos ele- 
iilentos accumulados n'este peí-iodo o rnais elevado da civili- 
sacá,o humana. 

Emquanto ;i sociedade estava embr onaria no typo de fa- 
milia, a religiiío era o vinculo de unitkacgo, aaompanhiindo 
todos os actos collectivos, como os ritos funkrarios pelos 
antepassados, as cerimonias do casamento, a consagraqáo da 
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propriedade, a propiciacáo para as sementeiras e colheitas. 
Como a familia se alargou quer na tribu genealogica, quer 
na tribu local, chegando-se á fórma associativa de Cidade, a 
religiáo domestica acompanhou sem re todos os actos civis 
pelo automatismo da in-iitacão e pe i' o perstigio da tradicáo, 
porém perdeu a forca da unificacáo social. O s  elementos ex- 
tranhos agrupados em sociedade conservaram as suas diffe- 
rencas religiosas; havia a rcligiáo domestica e a religiáo da 
cidade, uma tinha por templo o lar, onde existiam os deuses 
intimos l y k i o i  ou peliates, a outra representava o lar com- 
mum a toda a cidade, o plytaneo, e a yra vestal cstia, e a 
f6rmii cultual dos banquetes publicas. &a impossirel confun- 
direm-se as religiões fainilistas, como se vê pela lucta con- 
stante que o patriciado romano empregou para não communi- , 
car com a plebe o jzu sau-orum. A unificaqáo dos elementos 
diversos das sociedades elevadas corresponde a uma substi- 
tuiqáo da auctoridade reli iosa por um cliefe militar que se 
impoz pela forca, como &ena no Egypto. O encontro de 
povos, as luctas constantes das raqas nornadas contra as 'racas 
sedtntarias, a subordina~ão e incorporacão dos \~encidos, tor- 
navam indispensavel a disciplina para a guerra e a submissáo 
incondicional a um chefe militar. A .Sj*?tth~~sc activa é esta 
integracão social, que comeca pela forca da guerra, que depois 
se organisa em systema de defeza, que com o tempo se sub- 
stitue por pactos voluntarios, por uma transacáo entre o cos- 
tume e o direito, e que por fim é fixa em uma condiqáo sub- 
alterna em relaqáo h actividade pacifica do trabalho industrial. 
O que se observa nas sociedades primitivas repetese nas altas 
civilisaqóes, quando os movimentos derivam do mesino im- 
pulso natural; :io terminar a Edade media a unificacáo poli- 
tica dos estados europeus fez-se pela forca dos chefes guer- 
reiros, como Luiz XI em Fraiiqa, Fernando o Catholico em 
Hespanha, ou Henrique VII  em Inglaterra. O genio politico 
de Macchiavelli, como notou Gervinus, comprehendeu a oppor- 
tunidade d'esta fórma da synthese activa quando disse: «para 
fundar um novo estado de cousas sobre as ruinas das fórmas 
de governo mortas da Edade media, tornara-se uma necessi- 
dade e mesmo um beneficio a nuctoridadc. illinzitada de tini 

só Iionzem, suppondo comtudo a sua existencia puramente tem- 
poraria; ella é assim uma preparaqáo para o iinperio da lei, 
uma escola da liberdade.. D'este principio natural, gue fez 
da forca a primeira base da synthese activa das sociedades 
antigas, resultam interpretaqóes erradas e capci~sas~primeira-  
mente de antagonismo perpetuo entre a forca e a lei, (Bacon) 



e depois d'essa falsa comprehensáo da actividade militar con- 
siderada como perpetua e ligada A organisacáo intiniii da sacie- 
dade, como queria Hobbes. Todos os politicos empiricos, sem 
conhecerem o caracter transitorio da actividade militar, longe 
de contribuirem para a sua cliniinaqáo desenvolvem-na como 
nieio de imposicáo dos seus absurdos, ou de satiif:i~ão das 
suas paixões egoistas. O Cesarismo é esta intervencáo da f o r ~ a  
para decidir no conflicto de direitos levantado iin transicáo de 
uma época; ainda no seculo six, Moltke considera :i guerra 
como um beneficio da providencia em unia carta no piibliciska 
Bluntschli, e Bismarck dizia ante o parlamento pr~issiano da 

force pl-imc le droit. D'esta affi-ontosa irracionalidade politica 
tem provindo todos os de'astres sociaes que mancham a ci- 
vilisacáo occidental, afastand0.a do seu destino p:icifico. Par- 
tiu-se sempre do ponto de vista subjectivo, de que a guerra é 
uma manifestacão do nosso instincto de fcrociditde animal, 

uondo a realidade é que os instinctos sympathicos prepon- 
leram em todos os animaes vertebrados. Obsen~adores aucto- 

,risadas, que se acharam em s:ingreiitus batalhas, como o coronel 
Araiant du Picq, confessam que o terror e a fuga sáo os extre- 
mos entre que oscillani todos os que entram em acqáo. 

O estudo da guerra e do desenvolvimento da forca ~ililitair 
só nos interessa cbmo uma fórrnn da +)wthrsc clcti~~a, porque 
deu origem Iís fórinas sociaes da aristocr:icia,. que \.:irnos achar 
impondo-se pelo direito no parl:iii-icnto ipnriatoi e iis fórmas 
sociaes da esci-avidáo, da scrvidáo, da cliciitclla c do comita- 
tus, que vamos encontrar fortalccicias com o direito de re rc- S sentacáo (a segunda cainara, ou dos commiins, I inanten o a 
sua. egualdade politica. Por se cicsionhecer este caracter pro- 
visorio da actividade militar, 6 que (1s chefes iiitercssacios con- 
seguiram conservar os exercitos permanentes. c coni elles a 
forca mascarando-se sob o aspecto dii lei. O caractei- cia guerra, 
o$7ensi?ln e dcfelzsiva, define os dois tvposssoiaes primitivos, 
o nomada e o sedentario. A sociedade noninda, para resistir 
precisa de uma cohesáo que só lhe póde dar urna forte disci- 
plina mantidn pela auctoridadc absoluta de um chefe; sem os 
recursos da exploracáo de uni solo, subsiste pela rapina c pela 
pilhagem contra as popclacóes ricas das planicies. A fórma dos 
seus ataques c; pelo assalto em inassii, como a tribu dos Hik- sos 
contra o Egypto, ou em surprezas e en~boscadas, como as tri- 
bus dos beduinos e ainda hoje dos nrabes.' Quando essas po- 

1 General Dnumas, Ma?urs et couturnes de llA1gerie, strrprise nocttrrne 
et exterminative d'un campement. 



voaqões vencem, o que náo podem levar destroem, e os ven- 
cidos são exterminados. Esta forma da guerra offensiva e a 
unica f6rma da synthese activa a que chegaram as racas noma- 
das, e entre as racas arnarellas foi o unico move1 de cohesáo 
com quc constituiram o terrivcl imperio de Tamerlan e Gen- 
iskan, c o poder de Attila, devastando a Europa. Basta um 

f ~ t o  d'esta importancia, para revelar conio a guet-,-a d+iuiva 
se tornou peculiar das povoacócs sedeiitai-ias, e como a classe 
que as garantia pcla forca da sua lanca (a?-istosi ou pela pres- 
teza do seu carrallo icJqzlitcs/ ficou privilegiada e dottiinante por 
causa do merito pessoal. Confornic os accidcntes d'esta neces- 
sidade da guerra defensiva, assim a actividade militar se con- 
servou de uni inudo iiiais ou menos esclusivo; a historia apre- 
senta-nos socieclades unificadas politicaii-iente na fórnia militar, 
como Sparta, o i i  transitando para uma actividade semi-militar 
e industrial, como Carthago? o i ~  ioiiservando fórmas militares 
desconnesas intercaladas na siia constituicáo civil, como as 
classes em Roma, as asseinhiC,i> i11 pt-ocii~ctzr, e ainda o com- 
bate judiciario na Edacic media. 11 situacáo dos estados da 
Grecia leva uns para a actividade pacifica da industria, como 
a Attica, outros ficam estacionarios na actividade guerreira 
como os do norte, especialinente o Epiro e a Macedoriia. Iioina 
com instituicóes civis muito completas, pela sua sit~iacáo oc- 
cidental e ern maior contacto com os povos barbaros da Gallia, 
da Hispania, da Britania e da Gerinania, e coin a pressáo 
invasora de Carthago, esgota :i sua actividade nas grandes 
guerras defensivas, que a n'5o cieixarain crear recursos indu- 
striaes, vindo a succumbir depois de ioliipleta n conquista do 
mundo, pela Iucta dos interesses economicos provocados pelas 
exacóes da tiscalidade. Ao passo que o regilnen da guerra 
defensiva, pelos seus triumphos tinha de regular a situaciio 
social dos povos conquistados, :i escravidão tiiiha de ser tam- 
bem garantida c de transformar-se sob a urgencia das neces- 
sidades da industria agricola OLI fabril. A guerra torna-st;! uma 
protissáo da classe aristocratica, e o ti-;!b;ilho uma condicao das 
popul;iqões subjugadas. Diz C:onite: C(Xin\ln que a necessidade 
primitiva da civilisacáo militar f0ssc cntáo pouco sentida, a 
irrevocavel prepondcranciti c i : ~  vida iiiciusti-i;il era já concebida 
dignamente. N7este sentido, Huine deve ser considerado como 
o fundador da lei dn cvolu~áo do podci- temporal, judiciosa- 
mente esclarecida depois por 12. Dunoyer sob a luminosa im- 
pulsáo resultlinte da Revolucáo frariceza. ) I '  As lucras da Theo- 



cracia com ;i Aristocracia, e a incorporacáo do poder espiritual 
no temporal, provam-nos que effectivamente o estado militar 
resultou d'esta primeira fórma da synthese activa. Em Sparta 
os reis eram os pontifices dos sacrificios publicos, e o seu 
poder provinha do commando do esercito; a populacáo de 
oito a dez mil individuos subordinada nlilitaril-iente, dominava 
ria Laconia e em Messenia trinta mil escravos ou helotas, .(se- 
gundo Dunlier, prisioneirosi e \-eiu u esercer o seu dominio 
sobre todo o Peloponeso. As reforinas de 1,ycurgo consistiram 
na unificaçáo dos interesses dynilsticos das duas casas de Agis 
e de Euripon, submettendo-lhes os homens livres, /pcriacinnos/ 
e acabando com as distincçóer entre I-icos epobres, subiiiettendo 
toda a populaqáo i1 divisao em tres classes: os hjrlleailos, os 
dymanos e os pamphyleanos; estas classes eram representa- 
das por gerentes, que forniavam um conselho real ou gerusia, 
e só elles é que podiam fiillar na ;isserriblê~i. A accáo repres- 
siva da auctoridade tornou se uma nccessidade instante, e 
a par d7estes dois poderes, o pessoal do rei c o collectivo 
da gerusia, formou-se o Ephol-alo, que vciu c0111 11 sua aucto- 
ridade policial, a impor-se e a substituir a piopria realeza. As 
revoltas provocadas pelas populacócs de Pelopoiicso fizeram 
com que o regiinen arbitrario do Ephorato se convertesse em 
auctorid~ide definitiva. Tal foi a reforma de Chcilon; o caracter 
religioso dos rei, desappareceu tot:ilmente nos Ephoros, que 
ficaram go\crii:indo sobre o corpo dos ctlr-allciros, com a 
administraqáo esclusiva do tliezoui-o, com o governo do exer- 
cito, e com veto contra toda :i delibcracáo publica. Todos eram 
eguaes perante, este absolutismo da forca; para conservar a 
confraternidade militar todos os sp~lrtanos usavam roupa de 
lá náo tingida, e as suas casas náo podiam ser construidas 
com outros iiistrumei~tos a náo ser o intichado para fazer os 
tectos e a serra para as portas, o territorio era guardado por 
guardas availqadas, e a emigracão piiiiida coi-ilo crime de morte. 
D'este systema militar resultava a necessid~ide de adaptar á 
sua violencia a natureza pela educacáo. A criancu ao nascer 
era julgada pelo obe se deveria ou náo viver scgiindo viria 
ou não a dar uin bom guerreiro; dos sete anilos em diante 
ficava pertencerido ao estado, que lhe regulamentava a roupa 
e a comida para a acostumar i intempcrie c ás priv:icóes, 
sendo flagellado annualmente diante do altar de Artheinis 
Orthia, onde davam prova de insensibilidade. A.gymnastica 
tornava-se a base $a educacão como cultura exclusiva da forca; 
aos vinte annos enfileirava-se no exercito aonde ficava arregi- 
mentado até aos sessenta. A educacáo militar terminava pela 
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I cryptia, ou systema de espionagem lanqada por todo o paiz ; 

para descobrir qualquer resentiinento do meio milhão de helo- 
tas que est;iv;lm sob este jugo. (.) militarismo prussiano cultivou 
a c i - vy th  spartana para combater com rxntagem a Franca. 
O systern:i repete-se pela fatalidade dn logica. O s  proprieta- 
rios rwaes eram obrigados :i sereili casados, e quando eram 
fracos 3 apresentarem honieiis iilais vigorosos a suas mulhe- 
res; e os irrniios, que iiáo podi~iin constituir familia, viviam 
em Ievirato crn casa do ir11150 mais velho. O s  perioecianos náo 
~ o d e n d o  trabalhar nas terr:is por iausa das obrinacóes milita- 
L L V ,  

res, eram senhores de 11111 cei-to I ~ U I ~ C I - O  de hrlotas, ficando 
estes escravos a coberto da Ici, porque náo podiam ser ven- 
didos nem mortos pelo capriclio do scu dono. O s  Spartanos 
viviam em const~intc cscrcicio cle aciimpameiito, quinze indi- 
viduos em cada barraca; este griipo, clianiacio a erzomotic?, era 
a base da constituiqáo do exercito; duas enoniotia formavam 
a iriaca, qiie reunidas formavam a loca ou ~ii\isáo, comman- 
dada pelos polemarchas. A organisacáo militar precisava ser 
exercida, e Sparta esgotou-se em guerras permanentes, tendo 
de recorrer ao pacto de federaqóes militares, com a Elida, a 
Argolida e Coryntho.' As suas guerras nao eram defensivas, 
e por isso náo tiveram um fim iivilisador; como Sparta repre- 
sentava no mundo hellenico a ri-eponderancia da fórma social 
da tribii de nascin>ento, inimiga da tribu local, ella tornou-se 
o centro dc  resistencia de todas as classes aristocraticas da 
Grecia i:oiiti.:i a deiiiosrcicin doiiiin:inte lia Attica. Foi assim 
que Sp:irt;1 coiiseg~iii~ siibmetter no seu dorninio o Pelopene- 
so, decretar ;i dcstrcii~,'io de Atheiias, e inatar para sempre a 
liberdade dii Grccia, causando a ruina d'aquella eutraordina- 
ria c i ~  ilis:icáo. 

.lt6 :iqui ti oi.ganisacáo militar na sua pureza esclusiva e 
iins s~iiis coiisequencias evidentes. A transformaqrío da forca 
crn iiii1n vontade rasoavel foi um dos caminhos para O esta- 
helecimento do direito. Foi assim que homens sem auctorii 
dade, e só pela disciiis5o do simples bom senso conse uiram 
formiil~r um direito i1;i guerra, hoje reconhecido no bireito 
das Gentes, por onde sc regula a forca dos exercitos. Como 
fazer a uiiifictiqáo cic uma populacáo dividida em familias, curias 
e tribits, cada uma coin a sua religiáo particular que as tor- 
nava incommunica~eis entre si, e com um direito privado li- 
gado 5 personnlidacle de cada um d'estes elementos? A orga- 
nisacão militar fundiu todos estes elementos, como vêmos em 
Roma; o exercito simulava a cidade na sua organisacão, di- 
vidindo-se em gentes, curias, em gene e phratrias. Tal era a 
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cidade patricia; quando orém o numero dos clientes se des- 
envolveu, Servio Tullio i ividiu o exercito em Centurias, e por 
estk fórma assegurada a independencia do cliente para com o 
patrono, nasceu a fórma de representacáo politica dos comi- 
cios tambem por centurias? pela qual o cliente veiu a entrar 
na plebe ou povo livre. A divisão do exercito (classis, significa 
o troco ou corpo de tropa) veiu por seu turno :i impôr-se 5 
divisáo social. O exercito foi dividido por Servio Tullio segundo 
os gráos da fortuna ou bens de cada um, representados no seu 
armamento. A legião era formada nas suas primeiras tres li- 
nhas pela classe de armadura completa, e pelas classe8 dos 
que podiam ter escudo, capacete e espada; as outras duas li- 
nhas, armadas com o que obtinham, eram os fundibularios c 
os velites. A ordem de cavalleria, formada exclusivamente 
pelos ovens patricios, Servio a transformou admittindo n'ella 
os ple b eus que tinham os meios para sustentarcm um cavallo. 
A parada do exercito romano veiu a constituir a grande assem- 
blêa centuriara, em que a distinccáo entre patricio e plebeu 
desappareceu perante a unificacáo politica do sufiagio, quc 
pertencia a todo o que pcgava em armas. Na Grecia a se- 
paracáo do poder tciilporal, confundido com o poder espiritual 
nos Archontes, effectua-se lia nuctoridade militar do Strateges, 
ou chefe do cscrcito, quc era escolhido f h a  da classe aris- 
tocraticn dos eupatridas se as circumstancias assim o exigiam. 
A iiitroduccáo do censo ou propriedade na organisacáo do 
exercito, foi o modo como a aristocracia dc nascimento e com 
o caracter rcligioso, se alargou pela nova aristocracia territo- 
rial, que em outras épocas da historia veiu a manifestar-se no 
Feudalismo; tacs foram as reformas de Solon em Athenas, c 
de Servio Tullio em Romn, que produziram uma especie de 
Plutocracia, que apparece em outras sociedades taes como 
Rhegiuin, Cannas, e em Thurii. Ainda na Edade media aquellie 
que pudesse sustentar um maior numero de homens tinha um 
maior poder senhorial, symbolisado no pendáo e caldeira. Diz 
Fustel de Coulanges, considerando esta fórma da unificacáo 
social: ((Assim os direitos politicos, que na época precedente, 
eram inherentes ao nascimento, foram durante algum tempp 
inherentes B fortuna. Esta aristocracia da riqueza formou-se 
em todas as cidades não pelo effeito de um calculo, ma's 
pela natuieza mesma do espirito humano, que saindo de 
um regimen de profunda desegualdade não podia chegar de 
repente :i egualcladc completa. -Em toda a parte ella tornou-se 
classe militar. -A aristocracia da riqueza teve um merito : 
impr'imiu- á sociedade e c? intelligencia um impulso novo. Nas- 
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cida do trabalho sob todas as suas forinas, ella honrou-o t 
estimulou-o. Este novo regimen dava o maior valor politico 
ao homem o mais laborioso, o mais activo ou o mais habil; 
era favoravelpor cotzseqzlencia ao desenvolvimento da industria 
e do commercio; tambem coadjuvava o progresso intellectual; 
p0rque.a acquisicáo d7essa riqueza, que se ganhava ou se per- 
dia de ordinario segundo o merito de cada um, tornava a 
instruccáo a primeira necessidacle. c ii  intelligencia o mais 
potente motor das cousas humana\. Nada nos surprehende 

ue sob este regimen, a Grecia e Roma :ilnrgassem os limites 
sua citltura intellectoal, fazendo ar-anqar .I \u.i cir i1isaqáo.a' 

Esta transiqáo natural da aristocr;icia militar- p;ir-n a plutocracia. 
ou aristocracia do dinheiro, retTcte .;c nii Ed:idc media, quando 
ao poder dos barões succedem as cidades livre\ cornmerciaes. 
como Genova, Pisa, Amalfi, e á nobreza do sangue succede 
a nobreza do credito, como os Medicis e os Frugger. Augusto 
Comte foi levado por uma tal deduccáo historica e pela inter- 
pretaciío dos factos do presente a definir o poder temporal 
do mundo moderno na accOo dos banqueiros. 

O exclusivismo da actividade militar, como vimos nas insti- 
tuiqões de Sparta, conduz ti ruina do estado, da mesma fórma 
que um organismo se extingue quando a sua energia se dis- 
pende em uma funccáo ;í cu.;ta das outras todas. O mesmo 
se observa em uma sociedade 4cibordinada ao govei-no theo- 
cratico, como no Egypto ou na Indi'i. Na synthcsc activa, a 
humanidade transita do regimen da forca para o do c,ilculo, 
da impetuosidade destructiva para as emprezns proiliictivas. 
Assim a tactica reflectida, e a direccáo strategica dúo Li acti- 
vidade militar da Grecia o trii~inpho sobre os grandes exer- 
citas asiaticos, e ao mesmo tempo os gencraes gregos exploram 
os servicos da sua competencia servindo o Egypto ou Carthago 
nos seus grandes conflictos com a Assyria ou com Roma. A 
actividade militar torna-se um servico que sc presta por uma 
paga a dinheiro; e Carthago, que no mundo antigo representa 
o typo complcto do estado mercantil, transforma a obrigacáo 
militar em um serviqo estipendiado, criando os exercitos mer- 
cenarios, que Roma adoptou tambem, a ponto de Probus re- 
conhecer o perigo d7este systema. Na Edade media o merce 
narismo tomou um tal desenvolvin~ento, que o nome de soldado, 
que hoje significa aquelle que exerce a actividade mfiitar como 
um tributo pessoal, derivou-se da paga a dinheiro, o soldo com 

1 La, Cité aniique, p. 391. 



que era contractado. O paiz inais pacifico da Efliropa, a Suissa, 
durante muitos seculos forneceu Dara as cortes eu ro~êas  os 
rnercetiírrios destinados a constitui?r as guardas do co;-po dos 
principes, que as transformaram em Exercitos perr?zanentes. 
A transicáo da actividade militar para a mercantil operou-se 
como uma consequencik logica: primeiramente o comrnercio 
antigo foi de tal Sórma inonopolista, que toda a tentativa de 
concorrencia era um crime, e para ser garantido era acoili- 
panhado de um apparato guerreiro, resultando combates san 
grentos para salvuguardareiii esse exclusivisrno. O trafico e 
esta fórma de commercio ainda confundido com a guerra: 
desde este ponto de partida até ao  principio pratico e theorido 
da libei-dade de conlmrt-cio, que variado e amplissimo percurso 
hisrorico aiiresenta a svnthese activa ! A vontade. aue é a ex- 

1 

pressáo ps;chologica d; toda a actividade, tende no seu exer- 
cicio saudavel a conformar-se coni tis ideias, de que ella é a 
reacciío motriz; sob o sei1 ponto de vista critico viu Kant esta 
solidariedade, quando considerou a vontade corno a ra;áoprn- 
ticn. Na marcha da civilisaqáo hiiii-iana a coiiformacáo crescente 
da vontade com a intelligencia observa-se no accordo e de- 
pegdencia mutua do trabalho industrial com os principios theo- 
ricos das sciencias, produzindo a disciplina da accáo ou te- 
chnoloeia. 

(7 

O exercicio de iiin só orgzo, ou de uma só faculdade produz 
o aleijáo physico ou moral; o estClcio exclusivamente mercantil 
6 egualinente odioso, postoque menos perturbador do que o 
estado militar. O exemplo nliiis completo do estado mercantil, 
no mundo antigo foi Curthugo; iio coiiflicto da  Edade niedia 
Veneza, por este mesmo caracter .tctivo, ,iprescnta eguaes; 
instituiqóes politicas ao fim de tantos seculos de di4tancia. 
Todos os vicios do mercantilismo guerreiro reappai-ecer,lm nas 
sociedades modernas da Europa; nias como novo\ inctoreq 
sociaes, de ordem moral e iniellcctual, entram em concurso 
simultaneo, a civilisaqáo avanqou convertendo-se essa activi- 

a rouxainento dade em cosmopolitismo, por onde comecou o f 
das hostilidades internacionaes. Na e\~olucáo do poder temporal 
não se póde estabelecer uma completa linha de separacáo end 
tre o estado militar e o mercantil; a escravidão, convertida 
em systeiiia de exploraqáo para tirar iodo o lucro possivel dos 
prisioneiros de guerra e das populiicóes conquistadas, eserceu 
uma especialisaqáo da actividade industrial, em que o trabalho 
era ainda uma indignidade para as duas aristocracias (militar 
e plutocratica) e uma condemnaqão divina para a classe thco- 
cratica. Nas transformaqóes do poder temporal, a Industria 
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desenvolve-se conjunctamente com a classe escrava, em que 
o trabalho lhe dá a independencia civil, e em que a liberdade 
actua reflexamente sobre a perfeiqáo technologica. Teremos 
por vezes de alternar a exposiqáo das modificações da activi- 
dade militar com a do trafico mercantil, pela sua intima soli- 
daried'lde. A Europa moderna, a começar da queda de Con- 
stantiiiopla e da descoberta da America, organisa a sua Synthese 
activa n'esta confusão deplorave!, que ainda dura, como vêmos 
nos governos ue tem a superintendencia do exercito e das 
contingencias I a  guerra e ao mesmo tempo dos monopolios, 
como productos coloniaes, tabaco, polvor?, sal, sabão, e dos 
direitos protectores nas alfandegas intervindo na importaqáo 
e exportação das mercadorias; e iiáo bastando o absurdo, con- 
tinuam o systema centralista na perversáo das industrias par- 
ticulares, fabricando pontes, estradas, telegraphos, navios, fun- 
dicões e até fornecendo trabalho para manter a ordem nas 
crises industriaes. Na Europa moderna, a Inglaterra é a naqáo 
que mais se aproxima das fórmas do estado mercantil, como 
a Prcissia é a que renova as tradicões da constituicáo militar; 
uma atraiqôa quanto póde a solidariedade europêa a bem do 
seu commercio, como a outra aperfeicSa a guerra nos seus 
aprestos materiaes e substitue as energias inoraes pelo numero 
bruto, para se alargar pelas invasões e conquistas sobre os 
estados civilisados para os quaes a guerra é já um accidente. 
A lucta que deu a emancipacáo das classes servas, creando o 
trabalho livre e o homem livre, ou povo, contrapondo-se ás 
duas aristocracias, ainda não está findada; ella re ete-se sob B um outro caracter, mais elevado, mas não menos eprimente: 
a tyrannia da  aristocracia militar está substituida por essa 
outra fórma de cscravidáo chamada a lei do rect-utamento, com 
que se conservam os exercitos permanentes, que pezam sobre 
a sociedade por uma despem esteril; o egoismo da antiga 
plutocracia reapparece no permanente conflicto do capital sobre 
o salario, e na absorpcáo das pequenas industrias pelas grandes 
Companhias capitalistas. Os cancros só se extirpam escalpe- 
lisando-os até ás mais insigriiticantes raizes; na reorganisaçáo 
social, a continuidade e solidariedade das instituiqões conhe- 
cidas scientificamente pelo processo historico-comparativo, c 
que nos indicarão o caminho para a sua constituicão consciente 
ou estado definitivo. Na evolucáo do poder temporal, as suas 
fórmas successivas revelam-nos quaes as que têm um destino 
provisorio, e cuja dissoluqáo importa activar, e as ue tendem 
para uma certa persistencia que convem garantir. 8 omparado 
a, estado mercantil sobre o estado militar, é evidente a supe- 



rioridade d'aquelle sobre este emquanto 6s vantagens sociaes. 
Mesmo entre as tribus nomadas, que nunca poderam chegar 
a uma estabilidade coiiducente a actividade agricola e fabril, 
aquellas que conseguiram libertar-se do bandidismo guerreiro 
fizeram-no á custa de uma activid:ide i~icrcaiitil de caravanas 
atravds dos desertos. Nas raqas semitas, as instituicóes sociaes 
ficaram na forma rudiiiientas da ti-ibu, e logicaiiieiite ou por 
uma fatalidade historica náo chegaram li estabilidade de Cidndp; 
vivendo em rnigra~ões co~istantcs, iicm conhecerain o trabalho 
agricola e fLlbril, e pelo seu iioinadisrno n'itural torn~ram-se 
correctores do iiiuiido antigo. 1s l'henicios foram os agentçs 
do c,)mmercio dos Egypcios, coiiio os Arabes na Syr~a,  mg 
Persia e na India, e por fn i  os .ludeus na Edade media. E 
entre um povo seinita, o Carthagiiiez, que se encontra o typo 
completo do estado iiiercantil, eili que o tr'ilico e a guerra se 
identificam. Carthago era formada por uma ernigracáo aristo- 
cratica de Tyro, e parece que esta origem influiu na organi- 
salão da nova sociedade, governada por unia Ga-usia, ou 
conselho assim tanibeni denominado em Sparta, :to qual pre- 
sidiam dois Suffetes. O s  chefes militares obravam sob :i iiispeic- 
cão d'este consellio, perante o qual davam uonta dob seps 
actos. Na logica da evoluqáo, este conselho, equiparado pelps 
romanos ao senado, para garantir a sua oligarchia teve de 
elevar o seu numero de vinte oito membros a cento e quatro, 
e assim coiiciliitdus as ãinbicóes passou a exercer uma sobe- 
rania absoluta egual á do Ephorato de Sparta. Todos os po- 
deres estavam coiicentrados n'este conselho, que abafava os 
germeiis de rcsistcncia pela corrupqáo dos empregos publicos 
com que ainordacavam os descontentes. A riqueza publica 
provinha da agricultura e do commercio; porém a agricultura 
era feita pelas populacóes escravas do norte da Africa (lybios, 
berberes, maurusianos) havendo proprietarios que possuiam 
vinte mil escravos e que pagavam pesadissimas contribuicões; 
o comnieriio fazia-se obrigando primeiramente a convergir to- 
dos os productos á cidade de Carthago, e d'ali eram expedi- 
dos, dando corso aos navios jonicos que llie faziam concor- 
rencia, lanqando ao mar as tripulaqóes. Esta situacão deses- 
perada, creando uma rivalidade inextinguivel entre os Caç- 
thaginezes e os Jonios que refluiam para o occidente do Mc- 
diterrmeo, Carthago teve de garantir o seu trafico pelas ar- 
mas, e formou um exercito por mercenarios lybicos,. que 
eram excellentes cavalleiros, por colonos da peyiinsula hispa- 
nica, e por fundibularios das ilhas Baleares. C o q o  não faltava 
dinheiro, o mercenarismo era assoldadado na prapria Italia, 
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em volta de Capua, na Campania, na Italia e e111 Creta. Navios 
e ,muralhas eram a condicáo de seguranqa d7este estado mer- 
cantil, que nos momentos criticos recorria aos emprestimos 
publicos, criando uma divida f~~ndada ,  e emittindo notas com 
curso forcado entre as populacóes subjugadas, nmeacando-as 
com a suspensão de pagamentos se ellas tentassem pertur- 
bar a ordem. A convergencia das fortes casas con-imerciaes 
das cidades phenicias da Syria para Carthago, ponto de uma 
segura exploracão do Occidente e afastado do conflicto das 
grandes potencias militares do Egypto e da Assyria, vem al- 
terar a constituicão d7esse emporio mercantil; o principio do 
voto comeca a prevalecer nos actos publicos, e o regimen 
plutocratico sustenta-se pelo scu dinheiro comprando os elei- 
tores, como no constitucionalismo modcrno. Desenvolve-se o 
sentimento democratico entre as classes pobres, a quem com- 
petia o trabalho industrial, e os proprios exercitos carthagi- 
nezcs, nas luctas contra os Romanos 110 solo da Italia, pro- 
curam apoio entre as populaqóes conquistadas mostrando-se 
restauradores das suas extinctas instituicóes municipaes. Postos 
de frente a frente os dois estudos inimigos, por causa do 
eaclusivismo comrnerciul, Carthago tinha a superioridade n1o- 
ral da .guerra defensiva, mas a inferioridade estrategica de ziii i  

militarismo mercenario; Roina, unificando os seus elcinentos 
aristocraticos e plebeus na Iegiáo, multiplicava a sua forca, 
vindo a dominar todo o Occidente e a cal-iir pelo mesmo vicio 
do ii~ercenarismo. A forqa militar dos Romanos que estendeu 
o seu dominio pelo inundo, deriva-se da nocáo moral depalria, 
e do estudo das formas estrategicas, con-io diz Du Piq; a le- 

. giáo romana não tinha por base o raciocinio mathematico 
como a phalange grega, nem a hallucinaqáo enthusiastica de 
generaes como Alexandre, mas sim o conhecimento do ho- 
mem moral, obrigando-o pela ideia do dever i patria á mais 
severa das disciplinas, que se impunha acima do terror da 
propria batalha. Chegado o momento decisivo do perigo, 
quando o enthusiasmo cede diante d'essa impressáo mais forte, 
o soldado romano achava-se impassivel, obedecia ao plano 
reflectidamente, vencia. Crendo mais na cohesáo e impulso 
moral do que na pressão da massa bruta do numero, os ge- 
neraes romanos só alargaram os manipulos da legião romana 
para fortalecer a confianca dos soldados uns nos outros. Fo- 
ram os exercitos d'essa Republica aristocratica que conquis- 
taram o mundo, porem com a perda da liberdade politicn o 
cidadáo romano perdeu a origem moral da sua valentia, e 
para manter a submissáo de vastos territorios sob uma occu- 



paqáo militar, teve-se de substituir o dever do patriotismo 
peio interesse do mercenarismo. A entrada dos barbaros Ger- 
manos na corrente historica vem alterar a base moral da acti- 
vidade militar; a reflexáo e a disciplina foram substituidas 
pela impetuosidade inconsiderada e pelo choque das grandes 
massas numericas. Desde as invasões germanicas até ás guer- 
ras da Prussia, o desenvolvimento da actividade militar tem 
consistido no progresso material dos instrumentos de guerra, 
e no abandono com.pleto do conhecimento do nosso sêr psy- 
chologico reduzido a um motor automatico d'esses instr~imen- 
tos de morte. E curiosissima a evolucáo da forca material da 
guerra; no seu periodo greco-romano, o calculo mathematico 
e as leis mechaniccis multiplicanl o poder dos gregos, cujo 
pequeno numero,. pela estrategia e tactica racional vencem 
as massas numericas da Persi-; e o dever do cidadáo para 
com a patria dá ao romano a irnpassibilidade da disciplina, 
que o torna inyencivel. Na Edade media comeca o facto in- 
verso: a Cavalltkia pela sua massa e choque instantaneo im- 
põe-se infanteria, submettendo as populacóes sedentarias á 
prepotencia feudal. A descoberta da polvora deu, por occa- 
siáo da entrada dos Turcos na Europa? outra vez o predominio 
da forca A infantilria sobre :i citvallèria, e por occasiáo das 
guerras da Italia, a artilhêi-ia tornou-se pela sua estabilidade 
a base da guerra defensiva. Todos os progressos subpequentes 
limitaram-se ao aperfeicoamento d'estes dois instrumentos, a 
espingarda e o canhão, aos quaes o homem ficou como appenso 
ou serventuario, sendo os motivos das guerras puros interesses 
dynasticos e intrigas diplomaticas. Em vez do motor moral, 
que só se deriva de um sei-itimento de justiqa, como nas guer- 
ras dos I'aizes Baixos, e nas da Republica contra a colligaciío 
do direito divino europeu, os chefes militares só procuraram 
multiplicar a accáo bruta; é ess,t a preoccupacáo que trans- 
forma as armas de projectil em al-cnbzlq, o arcabuz em mos- 
uete portatil, e o mosqiiete em espingarda com fogo proprio. 

b m a  vez fortalecida com n baioneta, e com a pederneira, a 
espingarda era verdadeiramente a mais poderosa arma de 
guerra, que o homem tinha a sua disposicáo, como o proprio 
Nspoleáo a considerava. Chegada a esta perfeicáo só se pen- 
sou no tiro rapido, cuja razáo directa era uma maior destruiciio; 
Gustavo Adolpho simplifica o tiro, pela invencáo do cartucho, 
e Frederico 11 accelera a carga mudando a varera de páo, que 
se quebrava inutilisando a espingarda? pela vareta cylindrica 
de ferro. Nas guerras da Republica facilita-se a escorva pondo 
em f6rma de funil o busil da arma. Por fim multiplica-se o 
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tiro pela facilidade da car5a nas espingardas de agulha e de 
carregar pela culatra, e visa-se á justeza do tiro p e l ~ s  canos 
raiados e pelas balas oblongas, com que a Prussia venceu em 
Sadowa. No canhão dá-se tambem uma evolucáo importante, 
sendo a sua inabilidade a que assegurou os triumphos de 
NapoleGo i ,  e a mobilidade ligada rapidez da carga pela 
culatra nas metralhadoras, o que deu á Prussia a victoria 
contra a Franca do segundo Imperio; a precisão mathematica 
do tiro tornou o bombardeamento uma calculada devastaqáo, 
como eiii Strasburgo e contra Paris pelos prussianos, ou con- 
tra Alesandria pelos inglezes. Esta preoccupaqáo do lado 
material da forca militar, continua-se na orgzznisacáo dos ran- 
des exercitos europeus, cujo pé de guerra se conta aos mil f úes, 
e cuja 4isc.iplina se sustenta pelo fusilamento. Quando tudo 
parecia indicar tinia i-egressáo 5 antiga escravidão dos esta- 
dos militares, uma nova forca, maior do que a polvora, arma 
o braco do iiomem no seu isolamento e revolta individual 
contra a mass:i numerica: tal é 3 dynamite, com que um só 
homem póde dcstruir milhares de inimigos bem equipados. É 
assim que o esclusivismo da forca bruta destroe essa mesma 
forca. Comte sentia a necessidade de um ponto de vista syn- 
thetico sobre a actividade militar e debalde o procurou nos es- 
criptores especialistas; porém a successão historica indicamos 
os tracos d'essa synthese. O abandono do homem.raciona1 e 
~iioral, cultivados pela Grecia c Roma na sua actividade mi- 
litar e subalternisados a agentes automaticos dos mais per- 
feitos instrumentos de erra pelos estados modernos da Eu- 
ropa, eis o contorno E s s a  synthese. E um progresso que 
accentiianilo 3 elirninacáo crescente dos motivos sociaes da 
guerra, mostra que a guerra se conservou como urn abuso, 
e quc o seu roprio aperfeiqoamento .tende a eliminal-a. E 
de facto des c f  e o fim da Edade media prepondera a acti- 
vidade contlííercial. Com a tomada de Constaiitinopla, Veneza 
perde o caminho do seu trafico commercial com o Oriente, 
e essa segunda Carthago, ou Republica mercantil, é substituida 
pela concorrencia de outros povos, generalisando-se essa acti- 
vidade confinada pela situacão excepcional do emporio me- 
diterraneo. A descoberta da America por Colombo, e elo 
caminlio da India por Vasco da Gama foram a consequencia 
d'essa deslocaqáo; alarga-se a iniciativa individual fazendo 
sociedades de commercio, estabelecem-se colonias, subordi- 
nadas na exportacáo dos seus productos naturaes á monopo- 
lisacão da mãe-patria, e d'esta pressão do trafico com o sys- 
tema colonial nascem os germens de revolta que deram ori- 



CAPITULO IV 325 

gem a novas nacionalidades como as Hepublicas inglezas dos 
Estados Unidos, as Republicas hespanholas da America, e o 
Brazil. Os absurdos do poder temporttl ao serviqo do poder 
espiritual, Monarchia e Catholicismo, coadjuvaram por uin 
processo negativo este desenvolvimento da actividade com- 
mercial. Portugal e Hespanha expulsam os judeus, que se refu- 
giam na Hollanda, transformada no fim do seculo XVI em uma 
grande potencia mercantil; os Puritanos da Inglaterra refu- 
giam se nas colonias da America, onde se emancipam pela sua 
constituiqáo democratica; a perseguicão dos Protestantes em 
Franca leva as familias industriaes para a Suissa. As colonias 
exerceram uma acqáo rofunda sobre os dois poderes; os 
monarchas tiveram de a g dicar a acqáo executiva em ministros 
habeis, pelo reconhecimento da propria incapacidade para 
;ma complicada administraqáo. A Egreja fez-se tambem 
merc'intil, procurando os Jesuitas converter as missões em 
colonias e em imperios theocraticos, como no Paraguay, e 
fazendo se banqueiros, como em Paris. Foi esta uma das cau- 
sas da separaqáo entre os dois poderes no seculo XVIII, como 
se vê pelos fundamentos da accáo do Marquez de Pombal, e 
de Choiseul. N'esta transformacáo da SyntJzese activa de mi- 
litar em commercial, o ideal supremo da liberdade de com- 
mercio eliminou-se completamente pelas luctas entre a Ingla- 
terra, a Franca e a Hespanha por causa do systema de colo- 
nisaqáo, explorado pelo monopolio directo do estado ou pela 
cessáo a grandes companhias. A escravidíio apresentou uma 
nova face; náo resultava da conquista militar mas da desco- 
berta maritima; as racas selvagens da Africa e da America 
eram reduzidas á situacáo de alimarias, e exportada? em carre- 
gacóes para as colonia5, corrompendo para alguns seculos a 
dignidade do trabalho agricola e industrial, e por tanto diff- 
cultando o advento do regimen industrial. A Inglaterra ex- 
plorou esta deshonra da humanidade com o celebre Assiento 
de Negros, de 17 I I ,  pelo qual monopolisava o privilegio de 
fornecer escravos ás colonias hes anholas, matando-lhes o 
seu commerçio pelo contrabando. d ob esta falsa comprehen- 
são da actividade commercial, a Inglaterra apropriou-se das 
possessões portuguezas na India pelo tratado de Bombaim, por 
tratados de commercio como o de Methwen de 1703, e o de 
I 8 I o, procurando em I 741 roubar o Mexico e Peru a Hespa- 
nha, e tirando em I 755 o Canadá Franca. Toda a sua politica 
tem consistido em um egoismo insular, separando-se dos in- 
teresses europeus, invadindo e despojando as outras naqóes 
das, suas colonias, e explorando pelo mercantilimo os con- 
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flictos dos diversos estados com a venda do seu material de . 
guerra. 

O apparecimento das doutrinas economicas reagiu de al- 
guma fórma contra este systeina mercantil, fazendo considerar 
como riqueza tambern os productos agricolas e as manufactu- 
ras; tal foi a escola dos Phl-siocratas. A necessidade de 
recorrer constantemente aos inlpostos, levou os chefes tem- 
poraes effectivos, ou ministros, como Turgot, a pensarem em 
reformas economicas, estradas, trocas de productos, desen- 
volvimento de industrias locaes. 'Tanto a pressáo da metropole 
sobre as colonias, como a pressáo fiscal sobre as classes tra- 
balhadoras, provocaram esses movimentos revolucionarios da 
libertaçáo e independencia das colonias hespanholas c inglezas 
da America, e consecutivamente a grande Revolucáo franceza. 
Assim levada ao mais alto grAo a dissolucáo das actividades' 
guerreiras do regimen catholico-feudal, inipoz-se como base da 
vida moderna a actividade pacifica da industria e da dignidade 
do trabalho. Tal 6 a fórnia final da SJpfzthese actizja, que esta 
em organisaqáo. As suas raizes liistoricas sáo profuiidissimas, 
acompanhando os anatheinas da theologia e da metaphysica, 
que fizeram do trabalho uma condeinnacáo e um estigma de 
raqa. Cada descoberta da razáo humana no dominio esperi- 
mental foi alliviando a classe condemnada da fatalidade do 
trabalho; a agua ou o vento applicados coino motor, liberta- 
ram os braco? do e s c r a ~ ~ o  occupado em moer de noite e de 
dia, como os galerianos aprisionados pelos piratas. A heranca 
das profissões nas familias era tambem uma consequencia 
social da divisão incommunicavel das castas. No isolamento 
de cada fainilia a industria era exclusivamente doniestica, e 
complexa; o aprendiz e o operario subalterno obedeciam a 
um,  chefe paternal. Este caracter conservou-se na industria 
civil na organisacáo hierarchica da Juranda, onde os irmãos 
obreiros dependiam de uma Mestria, a quem davam conta da 
sua competencia e da conservacáo inalteravel dos processos 
technicos tradicionaes. N'esta longa crise de subserviencia 
industrial, á falta de invencáo aperfeicoava-se o mesmo mo- 
delo; ainda hoje cada obra prima da arte antiga apresenta pro- 
ductos analogos e rudimentares que foram as reproduccóes 
imitativas de cada escola ou oficina, e que pela continuaqáo 

' 

de fazer a mesma cousa se chegou a fazer bem feita. As pe- 
uenas industrias, que desconheceram esse poderoso impulso 

%a divisão do trabalho, che aram d perfeiqão pela immobilidade 
dos modelos; o segredo A s  ~nisteres, consequencia de uma 
te~hnologia einpirica, fixava as pequenas industrias tornando-as 



locaes. -4inda hoje existem productos industriaes conhecidos 
pela proveniencia local, taes como o cordováo, a dainasqtrina, 
a sevilhana, os punnos de Arras, as toalhas de Hollatidir, a 
folha de Plattdres, o fio de Escossia, as procelanas de Sèw-es, 
rendas de Clzantllly, Gros de iòurs, I'olnt de &7rnnce, os es- 
pelhos de VeizeZa.-Em alguns povos, con-io a China, a indws- 
tria ficou atrophiada no segredo dos misteres. 

No seculo SVII ainda dominava na Europa este cit loravel 
regimen: conta Duarte Ribeiro de Macedo: c<m:tndan 4' o eu de 
Paris um mestre de chapéos de castor n Lisboa, por ordem 
do Afarquez de Fronteira, o consul de Franca lhe otliircceu o 
perdão de um delicto que tinha em Franca, mais unja pensão 
de 2 o o ~ o o o  réis, com o que o fez tornar para ;i sua patria. 
Do mesmo modo succecleu com D. Francisco de hlello, o qual 
pretendendo níandar de Londres um tear de inêas de seda, 
não pôde vencer as difliculdades e prohibicócs com quc o im- 
pediram.)) Abundam os factos d'este e x ~ l ~ ~ i \ : i s i i ~ o  industrial 
derivado da falsa ideia da Balanca de conznzc~rçzi): 11111 edita1 
do governo franccz de 1669 prohibia sob pena de confisco de 
bens a qu:ilquer operario o trabalhar em paiz estrangeiro; Col- 
bert, em 1671, exige pelo einbaisador francez erii Portugal a 
entrega de um fabricante de pannos de Roiien que aqui vinha 
estabelecer urna fabrica, e o mesmo fez com o embaixador de 
Hespanha em i 6.79 impedindo-o por todos os meios cie levar 
para a sua terra tunta fabricantes de seda. Vcneza levava mais 
longe o exclusivismo, mandando assassinar no estrangeiro 
os operarios emigrados, conservando debaixo de prisão as 
suas fan1ili:is. Como sair d'esta estabilidade? Submettendo os 
processos technicos ás descobertas scientificas. O desenvolvi- 
mento da mathematica, da physica e da chimica, depois da 
grande éra da Renascerica, e a maior communicacáo dos o- 
vos depois da descoberta da America e do caminho da 1nd?ia, 
vieram definitivamente abrir na marcha da humanidade a época 
industrial. As leis scientificas f o i . : t i ~ i  wpplicadas aos processos 
technicos, como se p6de coinprehender pelo exemplo moderno 
da acificacllo, e a geometria descriptiva reduzindo todos os 
movimentos fabrís aos dois factos - contactos de superficie e 
interseccáo de planos-facilitoli a invencáo das macliinas pela 
transformnciío dos movimentos. A applicacáo das ~nachinas 
ao trabalho demarca a época da grande industria e a crescente 
necessidade da divisão do trabalho. O operario sentiu-se inu- 
tilisado pela machina, que o reduzia a chonragc e que o for- 
cava a inl~abilidade pela fabrica650 de um unico producto. Tal 
fbi o modo como appareceu a questáo do saldlliato na sacie: 
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dade moderna. Desde o seculo xvii ate hoje que a crise se 
aggrava. O desenvolvimento da actividade industrial apresenta 
uma singular analogia com os pro ressos da actividade militar: 
vimos como desde a descoberta 8 a polvora, unica e exclusiva- 
mente os instrumentos materiaes da guerra é que foram ob- 
jecto de estudo e de aperfèicoamento, despresando a forca mo- 
ral do soldado. Na Industria a machina foi applicada a todas 
as fabricacões; a forca do vapor equivaleci no trabalho pacifico 
cí invencão da polvora, e a intervencáo do operai-io reduziu-se 
á de um servcntuario da machina. Dc ~1111 ]:ido vê-se o assom- 
broso aperfeicoamento dos :ipp:irelhos nieclianicos e do outro 
o abandono completo do sêr moral que andii ligado á machina. 
A grande produccáo exige a livre concorrencia, e se por esta 
f6rma se chegou ci pratica de lima liberdade de commercio 
compativel com a situacáo economicn de cada estado, nem 
por isso a classe operaria conseguiu o bei7-i estar resultante 
d'este concurso. Deu-se u~i-i;i.eiiorme perversáo moral na in- 
dustria moderna, trazendo para o trabalho das fi~bricas a mu- 
lher, a quem se paga com um salario inferior ao do homem; 
o principio de toda a ordem social-- que o homem sustcitta a 
rnulhe?*, extingue-se entre as familias operarias, sendo essa a 
causa immediiita da sua degradacáo. Depois d'este erro, que 
tem de ser longamente expiado pela sociedade inteira, seguiu-se 
um desastre ainda maior, a exploracáo das criancas pelos em- 
prezarios industriaes, agglomeradas em sirios doentios, com 
excesso de horas de trabalho, e extenuando-se pelo seu in- 
completo desenvolvimento physico e abandono de toda a in- 
stniccáo. Atacado na dignidade, no sentimento de familia, 
c na sua geracáo, o operario não se libertará. da escravidão 
do salariato em quanto não rejeitar o ganho do trabalho da 
mulher e o da esploracáo barbara das criancas; só assim é 
que elle ter3 esse espirito de associaciío que o ligarri para a 
cooperaciio, e adquirir6 a cultur:i necessitria pijru obter LI par.. 
ticipacáo dos lucros. A grande prodlicciio e LI livre concorrcn- 
cia, activando as necessidades. nproximar:im o capital dos es- 
~eculadores, formando-se as poderosas ernyrezns e companhias 
industriaes para a exploracáo de vias ferrcas, canaes, docas, 
linhas de vapores, fundicões. serracáo, cunhagem, impressão 
typographica, emfim tudo quanto póde ser produzido em grande 
e por uma fabricacáo accelerada. N'esta nova siruacão predo- 
mina um facto moral importante, o principio da associaciio 
multiplicando a forca do Capital nas Companhias, a que a 
America deu a base juridica na lei das sociedades anonymas 
de responsabilidade limitada. As operações financeiras crea- 



ram uma nova classe, os banqueiros, que envolveram os ca- 
pitaes nas oscillaqóes do credito, pela inintelligencia da sua 
cooperação industrial. Quer pelo lado technologico, quer pelo 
lado economico, a classe operaria ficou fóra da participacáo 
social d'estes beneficios. O antigo terceiro estado, ou '1 bur- 
guezia rica, era explorada no seu egoismo pel;i Pedantocracia, 
que lhe impunha a estabilidade á custa do terror do absolu- 
tismo e da revoluçáo. Todas as leis conduziram para garantir 
a seguranca dos grandes capitaes e das emprezas privilegiadas; 
o operario continúa abandonado á sua ignorancia, e algemado 
pelas necessidades quotidianas a essa fórn-ia de escravidão do 
salariato. trabalha para náo morrer de fome, e come para 
trabalhar mais. Espiritos eminentes sentiram as perturbacóes 
do industrialismo moderno; Saint Simon, no seu Sqpstema itl- 
dustrial, de 1820, criticando com lucidez as condicóes inevi- 
taveis da nova éra, queria concilial-a com a pedantocracia sob 
os Bourbons; C:irlos Fourier. a parte as aberracóes mysta- 
gogicas e regulamentações arbitrarias, viu claramente a parte 
negativa do problema, ou qzlestlio social, C U I ~ Q  veiu a chamar- 
se-lhe mais tarde. Saint Simon, com o seu genio intuitivo pro- 
clamava o principio - que as profundas transformacóes so- 
ciaes se opéram por via dos sentimentos; e Fourier, consi- 
derando as paixões como poderoso5 impulsos emotivos, tocava 
a parte viva do novo problema d'i organisacão da actividade 
social sob a forma do associoirist~to ou cooperacáo agricola e 
industrial. Dunoyer, na sua obra da I-ibei-dnde do li-abalho, 
abandonando a esterilidade theorica dos economistas meta- 
phpsicos, estabeleceu os antecedentes sociaes do problema 
indbstrial ligando-o com o advento cln democr.acin. Augusto 
Cowze distingiiiu a obra de Dunoyer d7cntre as divagacóes 
mais ou menos litterarias dos outros economistas academicos. 
Prdiidhon, no seu negativismo mctaphysico revolucionario. 
cac terisou coni nitidez em 1855 a situacão da éra industrial; 
diz f elle que o que se observa na\ emprezas dos caminhos de 
fe o, da n'~vkgacáo e nas instituicóes dc credito, leva a con- 
cluí "E que o futuro pertence aos grandes cL~pitaes, operando em 
vasta escala, pela commaildita ou associacáo; e portanto que 
:I agricultura náo escapará a esta transformaqáo? pela lei da 
divisáo do trabalho tornando se tambem associativa. E certo 
que n'esta corrente a acqáo individual é envolvida por todas 
as outras forcas, a do capital, a da machina e disciplina pro- 
fissional da direcqáo centralisadora. Aqui a racionalidade con- 
siste em reconhecer a verdade d'esta tendencia, e em vez de 
deixal-a actuar no seu empirismo cego, rornal-a cooperadora 
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da finalidade social. Não se póde recuar já ás pequenas in- 
dustrias, nem ás exploraqóes parcellarias, como observa Stuart 
Mill, portanto o isolamento individualista seria uma retrogra- 
d q á o  se algum accidente o restabelecesse; mas egualmente 
o antagonismo entre aquelle que paga o salario e aqu~lle que 
o ganha não póde converter-se em situacão definitiva. E n'este 
ponto que consiste a resoluqáo do problema economico: tra- 
zer o homem á altura intellectual que produziu o aperfeicoa- 
mento da machina, e á solidariedade moral que realisou a 
convergencia do capital. A crise revolucionaria trouse o erro 
metaphysico do individualismo; a disciplina sociologica esta- 
belece a nocáo racional e historica da dependencia social ou 
collectivismo. As agitacões socialistas nasceram do prolonga- 
mento da crise revolucionaria contra a pedantocracia moder- 
na, .que se serviu d'ellas para demorar o estabelecimento de- 
finitivo da Democracia. Porém 3 $~~~ztJzese activa, entraildo na 
sua phase consciente ou scientifica, já póde deduzir as duas 
grandes leis economicas: Que o homem produz inais do que 
consomme, (Bastiat) e que a sua capacidade com a divisão do 
trabalho se multiplica na associacáo. Pela primeira lei, vencida 
a fatalidade primitiva do conflicto entre a populaqáo e as sub- 
sistencias, uma parte da actividade muscular passa a dispen- 
der-se em esforco cerebral, na cultura da intelli encia; pela 
segunda lei, converte-se as antipathicas relacóes de 3 ependencia 
em uma solidariedade moral de cooperacáo, em que os inte- 
resses se conciliam pelos sentimentos na fórma associativa. 
A racionalidade humana revela se na generalidade da especie 
por uma constante actividade; esta exteriorisacão da vontade 
6 verdadeiramente uma Razão pratica, como o concebeu Kant. 
Portanto essa energia carece de ser posta em inutuo accordo, 
ao ual Comte designou a S ~ n t h e s e  activa; para que esse ac- 9 cor o se faqa é preciso que as ideias cheguem á comprehensáo 
de todos, o que não é possivel senão pela fórma de sentimento, 

1 ue exerce uma influencia de estimulo na apathia mental, e 
e subordinaqáo na impressionabilidade emocional. Tal é a 

importancia da Tvnt l~ese  czfectiva na coordenacáo dos factores 
sociaes, cujo concurso simultaneo se encerra no eloquente la- 
conismo da divisa : Agir par afection; compretzdre pour agir-. 



CAPITULO 1V 

Todas as manifestacões do nosso sêr moral odem ser 
motivadas pelo sentimento; é este o centro coor c f  enador da 
vontade e da intelligencia na generalidade dos individuos. O 
progresso humano tem consistido na substituicão crescente 
dos impulsos emocionaes pelas determinacóès conscientes da 
razão. As religiões dirigiram-se exclusivamente a impressiona- 
bilidade humana, e impuzeram as miragens do subjectivismo 
como objecto de credulidade, tornando incompativeis entre si 
a razáo e o sentimento. O espirito critico destruindo pelas 
verificacões experimentaes essas noqóes subjectivas que fa- 
ziam a unanimidade dos credulos, estabeleceu a dissidencia 
entre o sentimento c a razáo, excluiildo dos processos analy- 
t,icos tudo quanto não derivava de immcdiata objectividade. 
E certo que o maior numero nunca deixará de ser dirigido pelo 
sentimento; e uma vez conhecida esta condicão do nosso ser, 
importa procurar o accordo entre estes dois factores psycholo- 
gicos, para que não se prolongue a deploravel incommunicabi- 
lidade entre os cspiritos especulativos, que descobrem as ver- 
dades scientificas, e os cspiritos emotivos, que pelo seu grande 
numero são as forcas activas da sociedade exercendo-se sem 
plano. A Philosophia positiva como expressão de um estado 
ou crise mental da humanidade, procura realisar esse accordo 
entre a razáo e o 'sentimento, como condicão necessaria para 
que as ideias se generalisem, saindo da abstraccáo racioilal 

ela dependencia de um fim social. Empregando o methodo 
Eistorico-dogmatico, esta philosophia determina com clareza 
na successão das sociedades humanas um periodo espontaneo 
em que o sentimento foi a primeira base de concordia; depois, 
um periodo empirico, em que as religiões, as fórmas politicas, 
os actos juridicos e as normas moraes se impuzeram diri- 
gindo-se unicamente a essa emotividade, que se tornou auto- 
matica pelo costume, e que adquiriu a sanccáo tradicional in- 
cutindo.se nas geracóes novas pela imitacáo. As grandes crea- 
qões ou concepcões mythicas que precederam os dogmas theo- 
logicos revelam-nos o longo exercicio das faculdades subjectivas 
d'este periodo do sentimento; as complicadas miragens theo- 
logicas, os variados symbolismos juridicos e artisticos, os actos 
politicos como am liacão da vida domestica, e a moral deduzida 
da conformacão li' o prescnte com o passado, sáo os documen- 



tos directos d e  quanto esse periodo empirico se f embaracanflo a recomposicáo da actividade socia motivada 
pelas ideias em vez das emocões. Chegámos, pelo decurso das 
transformações historicas que constituem a civilisacáo humana, 
a conhecer por essa continuidade que o progresso consistiu 
sempre na recomposiciio da 5y>lthesr afectiva pela aproxima- 
$áo dos motivos racionaes. Assim de todas essas creacões 
primitivas, e>íclusivamente provocadas pelo sentimento, umas 
tornarain-se inteiramente praticas como a Politica, outras lo- 
gicas como o Direito, outras subsistindo pela adhesáo das 
classes mais atrazadas como as Religiões, e sómente a Mo- 
ral e a Arte é que conservaram no seu desenvolvimento histo- 
rico esse accordo normal entre o sentimento e a razáo sobre 
que se tem de recompôr a nova Synthese afictiva. Conforme 
essas tres phases da vida do sentimento nas sociedades huma- 
qes, assim a concordia realisada na aggregacáo familista se 
olargou até U unificacáo da Cidade, para aspirar finalmente 
ao accordo da Humanidade, como se observa na Moral uni- 
versal. 

Entre todos os animaes vertebrados predominam os instin- 
ctos sympathicos. como se comprovd n5o só pela facilidade 
da domesticacáo, aproveitada pclo homem primitivo, que asso- 
ciou n sua cooperacáo as principaes especies, como pelo a g m  
pameiito em cardumes, bandos, enxames e outros rudimentos 
sociaes de muitas especies animaes conservando entre si um 
certo principio de siibordinacáo. A dependencia affectiva, que 
agrupa os primeiros elementos sociaes, não e aqueHa que pro- 
vém dos instinctos sexuaes, porque esses' geralmente %óem em jogo o instincto da destruicão ou ferocidade, como o ser- 
vam os physiologistas; mesmo a maternidade em certos ver- 
tebrados, apparece tardiamente, depois de passada a crise 
rapida em que a máe devora os filhos porque os náo conhece, 
crise que se observa na nossa propria especie em que o infan- 
ticidio só se póde dar dentro de um determinado periodo de 
allucinacáo. Passado esse momento, observado pelos zoologis- 
tas, comeca uma phase superior da existencia, que consiste em 
viver para oz~tf-cm. Nas sociedades humanas existiu uma orga- 
nisacáo ginecocratica, da clu;il se infere que a aggregacão ou 
estabilidade social comecou pelas mulheres. O regimen da 
Maternidade ainda conserva uma allusáo vaga no Genesis, 
quando diz que entre a Serpente e a rufa da mulher porá a 
inimisade. Sobre este versiculo, coinmenta Lenormant: ( ( A  
raca da mztlhei- e náo a mulher so; o genero pronome em hebreu 
p á o  deixa dúvida alguma sobre este ponto, nem os Septenta 



se enganaram.))' O s  ethnolo istas têiii investigado as origens 
da familia e acharam uma fase  /~etairiit<r, ou da preponde- 
rancia da mulher, na polyandria, tia escolha do marido e no 
parentesco pelas mães; c unia base pela Val-olzia, ou regimen 
da paternidade, nas duas fórnias da endoganzmia ou casamento 
dentro da propria tribu, e e.~»gain77ti~, no casaincnto fóra da 
tribu, do qual subsiste a tradicáo 11a fónna do r:ipto e do 
combate e na unificacáo social dc patria. 

N'esta transic5o da familia primitiva, ainda indefinida na 
tribu, alteraram-se tarnbc~ii as bases affectivas. E preciso ter 
em vista, que nenhum grupo l-iumano teve uni desenvolvimento 
pacifico; porque o isolãmento, que era :i condicáo para estar 
fóra de conff ictos, pela falta de estimulos, deprimente, produ- 
zia uma iniprogressiv~i estabilidade. Pelo seu isolanlento, gran- 
dissimas civilisacóes prc-liistoricas se cstinguiram; com mais 
razão se deveria exercer csta influencia rias sociedades sern re- 
cursos. A lucta, scrvlncio para garantir a cxistencia, provocou 
a primeira S_).nfhe.se aJ~di11a das sociedades. :i qual vamos 
ainda encontrar dirigindo as mais altas ci\~ilisacões. A con- 
vergencia ou utiificaqáo social apparecc-nos dirigida por este 
sentimento altruista :-A s~tbtnissa'o dosJor~es aosfracospela 
fornia de pl-ofeccnó. Considerando o facto na sii:i maior ge- 
'neralidade. d'aqui sc deriva o heroe, ou o que se sacrifica pela 
collectividade, e o destino da classe guerreira, o move1 do tra- 
balho para o sustei-ito da prole. c essas variadas fórmas da 
assistencia civil, que a i-eligiáo perverteu substituindo a abne- 

aqáo do forte pelo interesse egoista das bemaventuranqas. 
ara as sociedades antigas a priricipal f'artindo d'este ponto, p 

virtude era o ~-ilv's~no, ou o esforco do iiidividuo empregado 
em beneficio da collectividade. D'este sentimento de submissáo 
dos fortes é que :i Moral primitiva confundiu :i nocáo racional 
dos deveres com as manifestaqões da forqa physica; as linguas 
conservam a impressão concreta que predoininou na primeira 
concepqáo: ,assim a virtude representa o esforqo, da  inesma 
fórma que no jsanskrito vira si tiifica o heroe; no latim vil- 
é uma transfo~maqão de vis, a f orca; c entre os gaiilezes ver 
ou .fFar, e $r, dos irlandezes, significam o forte e o heroe; 
Wehre, entre os poyos germanicos, designava o ?r pertenci4 
á raca dos forres. E na linguagem, .que aconipan ou esta ela- 
boracáo emocional do homem primitivo, gue se acham, como 
presentiu Vico, os documentos da sabedoria ou das concep~ões 
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primordiaes dos povos. Da submissáo dos fortes aos fracos 
pela protecqáo, vêmos no mytho hellenico uma admiravel re- 
presentaqáo na dependencia de Hercules do seu fraco irmão 
Eurystheo. As creacões estheticas de todos os povos, nos 
hymnos, nas epopêas e nos dramas idealisaram estas duas 
manifestaqões fundamentaes da synthese affectiva, o Valor e 
a Honra. Para comprehender este thema universal das obras 
de arte, é preciso penetrar-lhe o seu sentido social: a submis- 
sáo dos fortes aos fracos, como ainda se observa no ideal do 
çavalleiro errante, redresseut- de torts. O heroe, o que possue 
o valor, é como morto para todos os prazeres, e morre pro- 
tegendo, como Antar, como Achilles, como Sigurd, como 
Roland. A sua protecqáo estende-se ao territorio da patria; 
é na seguranca d'esse territorio que consiste a sua honra. k 
notavel a relaqáo ideologica que existe entre a palavra terra e a 
palavra honra. Na edade media a Honra era o logar em que 
se gosava a arantia civil; a Honra era tambem o solar inde- 
pendente on f e habitava o senhor. Quando o condemnado na 
penalidade medievel era posto fora do territorio da sua cidade, 
a puniqão exprimia-se pela phrase-posto fóra da sua honra. 
O nome de sans tet-1-0 exprimia a maior deshonra do principe 
ou senhor. 

A submissão dos fortes aos fracos, que se tornou a essen- 
cia de toda a cortezia, contraphe-se, conlpletando a Synthese 
a ectiz~a, este outro principio : A venerapio dos fracos pelos 
ortes. Quem estudar através das transformacóes sociaes qual f 

o sentimento que estabeleceu a necessidade da obediencia, a 
observancia de uma lei consuetudinaria ou escripta, o reco- 
nhecimento da auctoridade de um chefe, emtim a origem da 
ordem obtida pelo accordo da submissáo, só chegará á com- 
prehensáo da verdade investi ando as formas da veneraqáo. 
As bases da veneraqáo, que P undou a ordem, variaram com 
as differentes organisaqóes sociaes. Quando predominava o 
typo social da tribu, e portanto a auctoridade estava localisada 
em um chefe patriarchal antigo, a sua supremacia fundava-se 
na veneracão á edade; o nome de senhor (senior, o mais velho) 
e um vestigio d'essa situaqáo em parte conservada na primo- 
genitura. Dentro da tribu o poder do chefe tornou-se heredi- 
tario, como se vê pela fixacáo da auctoridade na realeza pa- 
rriarchal do basileus; a auctoridade hcreditaria modificou as 
suas bases fundando-se na tlcizerapío do izascintento. Foi este 
o periodo mais activo da organisacáo social, como vêmos em 
todos os povos indo-europeus que se constituiram na forma 
da gms,  ou da theuda. Este exclusivismo do nascimento am- 



pliou-se até á fbrma de naqóes (gnatio, de gau, nascer. ) Quando 
porem muitas tribus se ligaram pela necessidade da defeza, e 
os chefes das tribus, eguaes entre si pelo nascimento, trans- 
formaram a realeza patriarchal hereditaria em realeza militar 
e electiva, a veneraqáo prestada á edade e successivamente 
ao nascimento passou a ser conferida a jòi-$a. As aristocra- 
cias (de aristos, a lanca do heroe) e a cavalleria (de quando 
o cavallo pela sua rapidez ampliou a forca do guerreiro) tor- 
naram-se classes preponderantes pela vener-agáo dajòrga, que 
se acha idealisada em toda a arte antiga e que chegou a ser 
divinisada. Entre os proprios chefes guerreiros, eguaes entre 
si, e que pela eleicáo do rei o consideravam como un-i dos seus 
pares, nos banquetes comendo a nzc7a i-eiionda ja Savola-re- 
donda do cyclo bretáo) sem precedencias, creou se um laco de 
subordinaqáo mutua, a homenagrnz da mutua fidelidade. Quem 
faltava a esta solidariedade moral era desafiado (desafiar, de 
desjdare) e podia ser morto em vindicta pessoal. Este prin- 
cipio, que foi a synthese affectiva da organisacáo do Feuda- 
lismo, foi pelo seu excesso a causa da sua d~ssoluSáo pelo 
systema perturbador das guerra\ privadas e desajos. 

Nos agrupamentos sociaes baseados sobre a garantia terri- 
torial da Cidade, a livre concorrencia de todas as classes, que 
náo tinham entre si nem o privilegio. da edade, nem do nas- 
cimento, nem da forca, porque todos eram eguaes perante a 
instituiqáo communal ou i~-iunicipal, produziu iim outro prin- 
cipio de veneracão, que se tornou o caracteristico das insti- 
tuiqdes democraticas, - a veizeracáo ao merito ou á capacidade. 
A ordem, que primeiramente significava a imposiqáo da au- 
ctoridade, passou a confoririar se com a disposicáo racional; 
e pelo desenvolvimento da egu'tldade politica, que fixou as 
fórinas da Republica democratica, aquelle que obedecia de- 
cretava ou sanccionava a lei para si mesmo na assemblêa da 
naqáo, transformando-se a veneraqáo no acto espontaneo do 
sutiragio. 

O sentimento de veneracáo dos fracos pelos fortes acha-se 
sublimemente representado nas obras primas das litteraturas 
antigas; é o Amor, que os grandes poetas idealisaram como 
uina fraqueza, uma ,passividade moral, uma doenqa, uma fa- 
talidade invencivel. As vezes os que são fortes tambem são 
feridos por essa doenca, como Sansáo ou Hercules; mas sáo 
os entes fracos, as mulheres, ,que provam esse philtro magico 

ue as prostra. Firdusi, no Schah-Nameh, representa a bella 
%ehminé entre ando-se a Rustern vencida pelo amor; Phedra, 
Sapho, Biblis, 5 edêa deliram com a mesma doenca. Os tro- 



veiros das Gestas francezas da Edade media tiveram a intui- 
qáo d'este sentimento primitivo, como no Fiernbi-as, quando 
Floripar se entrega a Gui de Bourgogne, como no Miles et,Arni- 
le, quando a formosa Belissant vae ter com o cavalleiro Amiles, 
como a Luziaiie no Aiol de Ssint (Giles, como a Briolanja na 
Novella do Anzndis dc C ; a d ~ ,  c ainda conio Juliettn na tra- 
gedia de Shakespeare. O theina eterno da arte teve este ca- 
racter de ingenuidade, crn opposicão com o pudor adquirido 
com o aperfeicoamento dos costumes, mas profundamente 
verdadeiro como a cxpressáo mais evidente da S'yizthese a e- 
ctiva. Edgar Quinet descrevcrido a infliicnciii soiiul dos T!o- 
vadores da Provenca, sob a phrase-a egualdade perante o 
Amor, explica como entre as diversas classes sociaes da Edade 
rnedia se operou uma unificacio pelo seiitiniento. que seria 
impossivel aiiida á custa das maiores revolucões. 

Foi sobre as profundas manifestações espontaneas cio seii- 
timento, que a Religião creou as manifestacães einpiricas ,da 
Synthese qfectiz~iz em quasi todas as civilisacões cla antigui- 
dade; para a impressionabilidade dos que náo discutem orga- 
nisou as formas ritualisticas com uni rigoroso symbolismo, 
que se estendeu com o perstigio sacramental ao Direito e á 
Arte hieratica;. para as intelligencias em estado syncretico, ou 
de confusão entre a apparencia e a realidade, phantasiou con- 
cepqões subjectivas ou dogmas theologicos, que ernbaracaram 
a razão humana de attingir a objectividade, dispendendo-se 
em liallucinacóes doentias que ás vezes se propagavam como 
um coiitagio em uina sociedade ou mesino uma época inteirá. 
(Orgias, Senteadores da Peste, Dentotlotnania, etc.! 

Na marcha social, a Religião exerceu uma influencia effi- 
caz na elevacão da synthese atiectiva: estabeleceu o accordo 
entre a vida domestica e a vida publica, cooperando para a uni- 
ficacão da nacionalidade, fortalecendo o facto do nascimento 
com o da. unanimidade da crenqa. Muitas nacões antigas ti- 
veram como titulo da sua collectividade social o nome dos 
seus deuses, como o Egypto, (Aka-Phta, a casa do deus Phta) 
a Assyria, do seu deus Assur, Israel, tomado do deus El; os 
Arabes pela unificacáo da sua crenca designavam-se sob o 
nome de Islam. Chegados a este gráo de unificacáo, a mesma 
crenca os tornou incommunicaveis com outros povos; e por 
isso a Religião isolou-os, embebeu-os de aversões profundas, 
arrastou-os pelo fanatismo n guerras de exterminio; e quer 
pelo dominio politico da classe theocratica ou sacerdotal, qeer 
pelo esgotamento das guerras ou cruzadas de devastaçao, 
>&as civilisaqóes desvairadas pela sua errada Synthese afe-  
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c t i ~ a  extinguiram-se apesar dos seus assombrosos progressos 
nas artes industriaes. Deve-se á Religião o accordo entre a 
vida domestica e a vida publica, mais nada: os principaes actos 
da existencia da familia foram consagrados por um culto reli- 
gioso. O ponto de convergencia da familia sobre uni territorio, 
era o lar, um altar onde ardia o fogo sagrado, essa descoberta 
iniciadora da civilisaqáo humana, e tornado como o s mbolo 
da  vida, que se conservava sempre acceso como di&encia 
cultual. Esse fogo sagrado representava a vida moral dos ante- 
passados, e era a imagem d'ellcs, identificando-se com os Lares 
e Penates de cada familia. Ellcs estavam sepultados n'aquelle 
chão, e por isso o altar niío podia ser mudado, consagrando 
a estabilidade da familia e consequenteinente a Propriedade 
primitiva nas suas fórinas de inaliienavel c indivisivel. E por 
isso que o culto domestico de cada familia é distincto; os La- 
res e os Penates não podem ser confundidos, c quando se 
celebram os casamentos a mulher abandona o seu lar pelo do 
marido; d'esta incommunicabilidade do culto doniestico resul- 
tou a necessidade de crear um culto publico separado da tra- 
diqáo familista e reconhecendo a sua indeperidencia. As formas 
domesticas reproduzem-se na religiáo nacioiial como no Pryta- 
neo? que era o lar publico, e nas divindades poliades, com um 
territorio tambem consagrado pelas sepulturas dos antepassa- 
dos, que se designavam pela palavra tão sentida de Pntria. 
Assim cor-i~o em cada casa se venerava o antepassodo, assim 
cada cidade tinha o culto do seu fundador c dos seus heroes. 
A transiqáo do culto doinestico para o culto publico estabele- 
ceu-se com o desenvolvimento da fsimili,~ na Geizs; para con- 
servar a integridade da familia a fim dc manter a perpetui- 
dade do culto, creou-se a forma civil da ndoppío, e ampliou-se 
pela agnapío. O casamento na\ suas formas derivava tambekn 
d'essa concepqáo religiosa; uma parte celebrava-se diante do 
fogo do lar paterno, outra diante do fogo do lar do marido, 
como quem abjura de uma religiáo e é iniciada n'outra; estes 
actos, communs aos gregos e romanos, eram a t f -ad~tio,  a 
deductio in domum e a cot~f;~r?-cafio. O divorcio tornou-se um 
facto juridico pela necessidade da conservacáo da continuidade 
da familia. O culto domestico tornou-se a synthese atiectioa 
de todos os direitos do cidadso, a que os romanos chamaram 
o jus  sacrorzlm, que não concediam por fórma a1 uma aos povos 
que incorporavam na sua unid,ide politica. 8 culto publico 
veiu a prevalecer \obre o culto doinestico, como vêmos na 
supremacia de Rrahma na India, e de Zeus na Grecia; os 
actos liturgicos da Cidade eram o seu segredo, consignavam-se 

, > 
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em livros? que continham os hymnos propiciatorios da divin 
&de nacional, que os extrangeiros não podiam conhecer, e: 
que estavam entregues a guarda de uma corporaqáo especula- 
tiva, os sacerdotes, que iam redigindo os Annaes pontificios, 
esses rudimentos da primeira historia. O s  Archontes eram 
como os paes communs, com uma auctoridade religiosa e ju- 
dicial, eleitos e com um caracter de reis a quem competia o 
commando militar. A unificaqão d'estes elementos sociaes, oii 
grupos de Gentes, fez-se por uma confederaqáo religiosa ein 
ponto grande, nas Amphyctionias, ou cidades ligadas ela ve- 
neraqão ao mesmo templo. O culto de Apollo de Delp R os liga 
entre si quatro burgos de Moratona; o culto de Hercules liga 
as povoacóes do Pireu, de Phaléro e mais dois cantóes visinhos; 
o culto de Athenea Polias unificou em uma mesma confe- 
deraqão os povos da Attica reunidos affectivamente nas festas 
Pan-Athenêas. Muitas fórmas da organisacáo civil conserva- 
ram por muito tempo o caracter religioso, como a reunião das 
assemblêas, que comeqava por uma prece, e o censo e recen- 
seamento que nascera de uma cerimonia religiosa de lustracão, 
e o consulado em ue o seu primeiro acto era um sacrificio 
no forum; a penali 1 ade do exilio tinha tambem um caracter 
religioso pela exclusão do culto nacional. A confusão de todos 
os poderes, no periodo da organisaqáo nacional, em que os 
mesmos chefes eram simultaneamente pontifices, juizes, gene- 
raes e administradores, c que dissolveu esta forma da 5yrtikese 

jectiua, pervertida pela ambicáo theocratica. Estabelecida a 
ssidencia entre o poder temporal dos chefes militares, e o I! 

espiritual dos chefes sacerdotaes, a sociedade lucrou pela sua 
emancipaqão. Foi preciso, no contacto com outros povos, 
reconhecer a magestade dos seus deuses, e acceital-os como 
nacionaes, como fizeram os Romanos. A Grecia, que politica- 
mente se náo elevou acima das confederaqóes de cidades, pelo 
sentimento artistico na poesia, na eloquencia, na architectura 
e na esculptura chegou a uma plena unidade nacional na for- 
ma superior de Civilisacáo. Quando as Religiões antigas, pelas 
guerras de Alexandre. e pela queda de Jerusalem, se acharam 
em contacto, os dogmas e formas cultuaes foram impotentes 
para estabelecerem o accordo dos espiritos por via da crenqa. 
e apoderaram-se das doutrinas moraes, generalisadas nos cos- 
tumes, e tambem descobertas pelo genio especulativo dos Phi- 
oso hos gregos. Assim na decomposicáo das formas empiric~is 
da J' y~zthese afectiva, a Moral e a Arte permaneceram sempre 
como bases da sua recomposicão racional. A Moral realisara 
Q accordo definitivo da vida domestica com a vida publica, 



fazendo a equivalencia reciproca entre os direitos e os deveres 
como base das instituiqões politicas; e a Arte, pelo estimulo 
das emoqóes estheticas, provocará a necessidade das especula- 
cóes mentaes, longo tempo restricta a um limitado numero 
de. individuos, que pela condiqáo do seu isolamento c n h' inn~ na 
aberraqáo das noqões subjectivas ou metaphysicas. 

Vejamos como as Religiões foram perdendo o poder na for- 
macão da Synthese affectiva, e como a Moral e a Arte, por 
isso que poderam conformar-se com o criterio objectivo ou 
scientifico, subsistem como orgáos sociaes da unificaqáo dos 
sentimentos. 

As Religiões são um estado emocional do homem primitivo, 
que contempla sem relacionar, para quem tudo é inexplicavel, 
e que por isso em vez de convencer-se, crê, e em vez de per- . 
suadir, hallucina. As religiões foram productos individuaes, 
como se póde deduzir do privilegio do sacerdocio em dadas 
personalidades, como os magos ou feiticeiros, productos que se 
tornaram domesticos, como 110 culto familista dos penates, até 
que se estenderam a uma sociedade inteira como primeiro 
nexo moral de unificaqáo. Se as religiões permanecessem sim- 
ples creaqões individuaes náo passavam do estado emocional; 
mas a sua tendencia para se apoderarem das intelligencias da 
collectividade social, faz com que os que el, d b oraram esses 
productos de uma mentalidade rudimentar, procurem conver- 
ter essa emocáo, facil de pr,oppagar em uma nocáo ou ideia 
incapaz de ser obliterada. E este phenoineno psychologico 
que predomina na evolu~áo religiosa; ellc nos explica a na- 
tureza provisoria e caduca dos systemas religiosos, a sua ten- 
dencja para a immobilidade, o conflicto constante com as 
transformaqóes sociaes e a sua futura eliminaqáo como o ves- 
tigio de uma mentalidade atrazuda, que está erturbando o 
progresso humano pela exploi-acáo calculada as forcas sta- 
ticas de conservaqáo. 

S 
A serie dos phenomenos que estimulam por todos os lados 

a actividade do homem era de tal fbrma complexa que só um 
systema logico de observacáo é quc poderia obstar por um 
regimen de especialidade crescente á confusáo das impressões 
indistinctas e a fadiga mental que produz uma variedade des- 
coordenada. Mas esse processo logico foi um trabalho de con- 
quista do homem sobre o meio cosrnico, e por isso a apathia 
mental que caracterisa o selvagem moderno, era a caracte- 
ristica da intelligencia do homem primitivo, que condensou 
todas as suas emoqões em uma noqáo emotiva, a que na lin- 
guagem usual se chama Deus. Nas religiões dos povos mais 
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avanqados a noção de Deus é incompativel ainda com a curio- 
sidade da intelligencia; o crente deve ser ignorante, dil-o 
S. Paulo; o desvendar os problemas da natureza é querer pe- 
netrar os intuitos de Deus, o que é irreligiosidade, e na phrase 
de Sam Jeronymo a propria egreja catholica, que veiu suspen- 
der a actividade scientifica da civilisaqáo greco-romana, não 
nasceu das academias mas da plebe vil e ignara: Eclesia nolz 
de Academia, sed de vili  plebz~czlla orta est. No sentido de um 
meio de lisongear a a athia mental, acceitamos a palavra reli- 
giosidade, com que Suatrefages quis caracterisar o homem 
primitivo distinguindo-o por isso dos outros animaes. Incapaz 
de coordenar os multiplices phenomenos da natureza, o homem 
em vez de se cxercer em relacional-os, deixou-se na inercia 
passiva attribuindo-os a vontades immanentes, fazendo os seus 
fetiches, ou a vontades transcendentes nos deuses personi- 
ficacóes. A este estado emotivo se deve attribuir a periisten- 
cia do estado selvagem ainda actualmente na humanidade, e 
o difficilimo advento do homem á civilisaqáo, que, ainda hoje 
mesmo, não pôde libertar os actos sociaes das formas emo- 
cionaes dos sacramentos. A persistencia d'esta mentalidade 
emocional da religiosidade actuou profundamente na elabora- 
qáo da linguagem, e os philologos modernos quando conside- 
ram as expressões mythicas como uma doenqa ou perversão 
da palavra, presentem uma modificacáo ou desvio da activi- 
dade humana através d'esse caso particular. As Religiões ser- 
viram-se da creaqáo da lin8uagem para se desenvolverem h 
custa dos Mythos, e r a p s  inteiras e fecundas não chegaram 
á historia porque se esgotaram no periodo das concepcóes 
mythicas religiosas, especies dc pezadellos, miragens ou hallu- 
cinaqões, que afastaram a intelligencia do seu poder e exercicio 
relacionador. Todas as creacões sociaes foram viciadas por 
esse estado mental da religiosidade, que amontoava o ficticio 
para evitar o esforqo de precisar a realidade. Spencer explica 
muito bem quanto é mais facil construir h potheses, phantas- 
ma orisar arbitrariamente. do que poder xar a attencáo nos 'f X 
da os de um raciocinio; e isto se observa na historia das 
sciencias, que partem do complicado e falso ate chegarem pela 
observacáo e experiencia ao que e mais simples e verdadeiro. 
Sendo a religiosidade esse estado apathico emocional que 
substitue agradavelmente o esforqo da nocáo que se adquire 
reflexivamente. é este o estado psychologico que mais persiste 
na gente rude, nas povoaqões ruraes, nas mulheres, nas crian- 
cas; e por isso que o consideramos como a forma da menta- 
lidade primitiva. Sob a sua influencia todos os actos sociaes, 
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creados como condicáo de desenvolvimento humano, tomaram 
um caracter sacramental ou foram postos ao servico d'essa 
propagar,ão emocional, taes como o direito, a arte, a poesia, 
a sanccao moral, a synthese scientifica e até a auctoridade. 
Era preciso que houvesse no organismo humano uma grande 
tendencia progressiva, para que a intelligencia podesse eman- 
cipar-se d'esse estado apathico da religiosidade; racas poten- 
tes, como os Semitas que chegaram accidentalmente a exercer 
a hegemonia da humanidade, tornaram-se improgressivas, no- 
madas e afundaram-se na dissoluqáo cosmopolita por causa 
d'essa orientacão exclusiva da religiosidade; outras, como as 
áricas, só em ramos destacados por migracões forcadas e em 
outros climas poderam substituir esse estado por uma certa 
positividade scientifica. 

O desenvolvimento da emoqáo religiosa attingiu o seu maxi- 
mo na noqáo absoluta de Deus, que, como irreductivel e in- 
verificavel se converte outra vez em ernoqáo capaz de deducões 
lógicas. Segundo essas noqóes deduzidas emocionalmente, Deus 
é a verdade, a oinnisciencia, a omnipotencia, e portanto per- 
feito; a religião, como o meio de estabelecer relacóes com essa 
entidade absoluta, é obra sua, sem modificacóes, como elle 
perfeita e inalteravel. Todas as religiões aspiram a realisar 
esta immutabilidade fazendo consistir na sua fórma impro- 
gressiva a condicáo da sua origem divina e da superioridade 
sobre as outras religiões; umas, sustentam a sua immobilidade 
na parte material, no rito, ~~'rirnorzia OU fiturgia, e o conhe- 
cimento de todos estes actos constitue a sabedoria de uma 
classe que os mantém na sua exactidão, e os transmitte secre- 
tamente e por iniciaqáo em uini classe privilegiada ou o sacer- 
docio; outras, por meio de esplicacões do sentido d7esscs actos 
liturgicos deduzem de especulações subjectivas conciliadas com 
elementos tradicionaes, um certo numero de affirmacões cathe. 
goricas, a que chamam dognzns, com os quaes se escudam 
contra todo o progresso humano. Quando as religiões dispõem 
do poder temporal nas sociedades, a manutencáo dos dogmas 
contra 3 vulgarisaqáo crescente do criterio experimental ou 
positivo leva-as ao regimeil da iiztolrrancia, a ponto de se 
extinguirem populacões inteiras, como na reaccáo dos brahma- 
nes contra os budhistas, ou como nas guerras de religiáo na 
Europa, as carnificinas contra os Albigenses, e os huguenotes. 
A propria egreja catholica apoia-se ainda nas suas decisões 
sobre um aphorismo que formúla audazmente a sua imrnobi- 
lidade, redi ido pelo abbade Lerins. Apesar da tendencia cara- 
cteristica ck irnmobilidade, as Religióes alteram-se, modifi- 
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caril-se como todos os phenomenos sujeitos á transformaqáo, 
para adaptarem-se As situaqóes do meio social; se isto revela 
uma condiqío necessaria para a sua existencia, encerra tam- 
bem a previsão de que ellas tendem a ser eliminadas como in- 
compativeis com as formas de uma mentalidade superior. 
Náo indicaremos as variedades das fównas religiosas segundo 
o estado agricola, pastoral, cacador ou metalurgista, nem a in- 
fluencia dos paizes quentes nos cultos lunares e dos climas frios 
nos cultos solares, nem do estado familista do hetairismo no cul- 
to chteista, ou do patriarcado no lingnmisino; todas estas fórmas 
fundamentam a conviccáo de que as Religiões em vez de diri- 
girem as sociedades sáo um producto levado na corrente da 
evolucáo d'esses aggregados, a que iniprimem as fórmas fataes 
da adaptacáo ao meio. Abstraindo d7este importante pheno- 
meno determinado pelo estudo coniparativo das Religiões, dá-se 
n'ellas umii elaboracáo intin-ia, uma alteracáo de essencia, a 
que poderiamos chamar uma trunsforinacáo consciente conhe- 
cida pelo noine de elaboracão theologica. I? este o periodo em 
que o estado emocional da religiosidade procura apoiar-se em 
uma nocão racional, capaz de ser generalisada. Desde que a 
emocão religiosa é explorada por uma classe exclusiva, essa 
classe náo crê, reflecte n frio, c organisa os meios de perpetuar 
a einoqáo dos outros; tal é n c'íactidáo angural dos ritos, que 
se tornam symbolos mysteriosos para serem explicados. Assim 
como a palavra fixa n ideia, assim o rito uniformisa a emocáo, 
e a explicaciío aviva-a em profundidade. O s  Mythos inventados 
como fórmas de unia concepcáo analoga á das iriancas, que ain- 
da hoje personificam os phenomenos da natureza, vivificam e 
dramatisam as qualidades moraes e fazem entidades das quali- 
dades das cousas riiciocinando por processos inetonymicos e 
synedochicos, os mythos sáo cini producto independente das 
religiões; foi fticil identificarem se pela origem subject~va e sen- 
timental. As Relipiões apoderaram-se dos mythos na sua pas- 
mosa efflorescencia e fizeram de nomes qualitativos deuses hie- 
rarchicos ; ampliaram assim n sua accáo sobre as imaginacóes 
vulgares, coordenando esses mythos em iini pantheon como no 
polytheismo vedico, avestico, hellenico, italico e germanico. Mas 
nem todos os mythos se prestavam Ci elaboracáo religiosa, e nas- 
ceram logo na fórma de apologos e fabulas uns, outros na fórma 
de contos domesticos, e assim se desenvolveram os germens 
tradicionaes das Litteraturas, que mais tarde se tornaram um 
dos grandes productos sociaes, quando os mythos entraram 
na sua decadencia. As Religiões debalde procuraram ligar-se 
ás sociedades á custa da vitalidade e perstigio dos mythos; d 
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estado intellectual elevava-se no homem, e a concepcáo mythica 
era substituida por modos de vêr as cousas mais objectivos 
e explicaveis. E assim que se explica como um grande numero 
de mythos de deuses se converteram em heroes, sendo esses 
typos degenerescentes empre ados na idealisaqáo poetica das 
lendas e epopêas nacionaes. 8 dominio religioso foi invadido 
pelas Litteraturas, que se apropriaram dos niythos como base 
de novas invencóes. Pelo seu lado as Religiões conservaratn 
tiquelles mythos que tinham uni sentido mais profundo, como 
todos aquelles formados sobre a prcoccupacão das origens; 
foram esses mythos que serviram de clernento para as grandes 
Cosinogo~zias, phase superior por onde as Religiócs procura- 
ram exercer poder espiritual sobre as intelligencias. Existem 
Cosmogonias pasmosas nas Religiões do Egypto, da Persia, da 
China, e mesmo nos povos proto-historicos, como n o  Mexico 
e na Finlandia; o facto de se encontrarem tainbem Cosmo- 
onias entre varios poetas, como Hesiodo, e philosophos, como 

Rpicul-o, revela-nos que as Religióes foram atacadas n'estc seu 
reducto, sendo obrigadas a abandonarem esses inythos das 
origens a uma outra ordem de especulacão mctital, hoje pre- 
ponderante, que se chama a Sciencia, e cujosproductos p a r t i n l  
de nocóes verificaveis se coordenam de modo que Lirn Idaplace 
póde demonstrar o Systema do naln~lo. Pela evolucáo pro- 
gressiva do criterio da observacao, que tinha de disciplinar-se 
na Sciencia, havia de chegar~se n Liliia phase social em que os 
m\rthos fossem concepcóes atrazadas e abaixo da intcllectua- 
lidade; as religiões procurando subordinar o corpo socialrque 
lhe escapava, perdiam essa base etnotiva, e tinham de buscar 
u111 outro recurso analogo :i esse progresso; por mais subtis 
que sejam as iiiterpretacões allegoi-icas dos mythos, por mais 
esforcos de profundidade rnystica. n dialectica sacerdotal faz 
vastos systemas de interprctacáo chamados theologias, mas 
náo consegue obstar a dissidencia que se estabelece entre a 
religiosidade e a positividade. E este um dos mais admiraveis 
periodos das transformacões religiosas; destaca-se na socie- 
dade um grupo que reconhece que os mythos não tem serie- 
dade e estáo abaixo das consciencias ; esse grupo, t0rnando.s~ 
independente do mysterio e segredo dos ritos de que não 
precisa, fere profundamente o corpo sacerdotal como casta 
privile iada; abandonando entáo os mythos como pueris, 
subor d ina os actos humanos i vontade de um deus, e toma 
como face nova da Religiáo a ~Mop-al. 

Esta pasmosa phase da consciencia observa-se na India, 
quando os buddhistas, que levaram ao mais alto grAo as espe- 
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çulacóes moraes reagiram contra a casta brahmanica, que 
e;xerceu sobre elles horrendas carnificinas não podendo por 
esse meio extremo obstar a ue o buddhismo seja ainda hoje 
a Religião que conta mais a 1 eptos. O mesmo phenomeno se 
deu com a entrada do Christianismo na Europa, vindo pela 
Grecia, onde se apropriou das doutrinas moraes dos phi- 
losophos, e encontrando em Roma a incredulidade das clas- 
ses cultas que conservavam por mera exterioridade um po- 
lytheismo helleno-italico de que os proprios aruspices se 
riam entre si. Se a base moral nos apparece favorecendo a 
forrnaqáo de duas vigorosissimas Religiões, o buddhismo e o 
christianismo, esse facto traz implicito em si a independencia 
mental, porque as especulaqões sobre os costumes seráo exer- 
cidas com urgencia pelos juristas, legisladores e inetaphysicos. 
As Religióes, que eram na phrase do Genesis ((2 sciencia do 
Bem e do Mal?) emquanto tinham por base 11 Aloral, fo- 
ram atacadas pelos 3ensadores que constituiram a Ethica, a 
sciencia em que uo  h oniern fica igual aos deuses,)) como es- 
crcvia Moysés, .que conhecia a moral egypcia. A base moral 
imprimiu ás Religiões um progresso extraordinario forcando-as 
ás especulacões abstractas que levaram algumas ás fórmas do 
Monotheismo; n7este sentido póde-se dizer que as religiões que 
attingiram este resultado de uma generalisacáo racional se 
transformaram em Metaphysicas. O Buddhismo e uma nieta- 
physi'ca mais completa do que o systema pessimista de Scho- 
penauer e da inconsciencia de Hartinann; e o Christianismo 
E outra inetaphysica herdeira das escolas neo-plntonicas e for- 
talecida pela Escholastica da Edade media. I'oi- nq i i i  se ve que 
as sociedades se isemptam das Reli ióes deseili-ol\.endo-se á 
custa de uma outra mentalid~ide; as Religiões, como apanagio 
de uma classe que lucta pela cistencia, procuram outros fun- 
damentos por onde se liguem a ellas. As ReligiGes não se con- 
tentaram unicamente com o poder es iritual; desde que a 

. racáo buscava explicacões eni outra o r g m  de f;ictos e por ou- 
tros meios, as consciencias emancipavam-se, e era portanto in- 
dispensavel que as Religiões se apoderassem dopoder te~~yoral . .  
Nas civilisaqões mais elevadas da antiguidade, como a do Kgy- 
pto, da Cbaldea, da India, da Persia, da Grecia, de Roma, 
nas civilisaqões semitas, existiu o poder espiritual confundido 
com o poder temporal, e é este o facto mais caracteristico 
d'essas civilisaqões. Quer dizer, que esses altos progressos i 

adquiridos pela positividade de um empirismo industrial, foram ' 

paralisados pelas Religiões ue pela forca se apoderaram das 'b s~ciedades que destruiram. elo seu lado o Christianismo en- 
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trou na Europa alliciando a plebe, os escravos, e todos os que 
náo tinham poder; foi por isso que o seu advento historico 
assignala na civilisaqáo moderna a separacáo do poder tem- 
poral do espiritual, como táo lucidamente o pensou Augusto 
Comte. Emquanto o christianismo se conservou uma c r e n p  
popular náo tentou apoderar-se do poder temporal; mas desde 
que a Egreja se organisa em hierarchia auctoritaria aspirou 
immediatamente d accáo politica, e 6 sob Constantino que 
comeca a acqáo perturbadora do catholicismo, tentando con- 
fundir a Egreja com o Estado. Todas as grandes luctas da 
Europa moderna se originaram d'essa tentativa de confusão, 

Yebrad a pelo protestantismo, e ainda hoje u fórmula Egi-eja 
zvre 110 Estado livre, é um sophism:~ clci.ical com que pre- 

tendem submetter 3. religião a sociediide civil qiie tem interesses 
mais elevados. Depois do Conci!io de 'I'rento a Egreja pro- 
curou submetter a sacramentos os actos puramente sociaes 
dos nascimentos, casamentos e obitos, agarrando-se assim ao 
corpo vivo com uma tenacidade pai-asitica. Vendo que a so- 
ciedade lhe escapa pela illustruc5o. :i Religiáo explora a men- 
talidade citrnííada do povo e das iniilheres, avivando as super- 
stiqões, como se viu durante todo o pontificado de Pio is, com 
a apparicáo de imagens, com o marianismo, ciom as aguas 
santas e coin o Syllabus, em fim com todo esse Arsenal da 
Devocáo táo minuciosamente descripto por Parfaict. Todos 
os grandes factos sociaes do mundo moderno se emanciparam 
lentamente d ~ i  accáo pcrturbadora da religiáo; A mcdiclu que 
o direito syrnbolico da Edade media se convertia em uma 110- 

cão racional, apropriava-se da precisáo geometrica do Direito 
romano, e corntudo a Egreja construis ao lado da concepcáo 
intellectual e pratica o vasto coi-po do Direito canonico, ca- 
suisticb e particularisado a urna classe. A Arte leiga das Ju- 
randas, as tradicóes populares conservadas nos pagi, foram 
transviadas para a architectura dos ten~plos inedievaes e para 
as lendas dos santos; as festas locaes que tinham um cara- 
cter civil fora111 transformadas em praticas ciiltuaes, como as 
festas de Maio e da entrada do Inverno. l'ara apoderar-se da 
imaginacáo dos povos indo-europeus, o (;Iiristi~inismo deixou 
o seu caracter abstracto de uma metnphysica, tornando-se po- 
lytheista nas fórmas da trindade, da encarnacáo e da agiola- 
tria; 6 este o lado por onde ainda conserva a sua acqáo sobre 
as populacóes atrazadas, tirando do estraordinario numerodos 
seus proselytos a forqa com que se impõe aos governos que- 
rendo compar.tilhar com elles o poder temporal. 

No seculo xvr comeqou na Europa esse grande:movimento 
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scientifico ue restabeleceu ás concepcões humanas as bases 
da positivi j ade; quebrou-se a unidade catholica, os dogmas 
ficaram sem influxo sobre as intelligencias que se determinavam 
não pelas crenqas mas pelas demonstracóes. A Egreja reco- 
nheceu que diminuia o seu dominio e tentou apoderar-se do 
ensino publico. Organisou-se essa poderosa e compacta rnili- 
kia sacerdotal dos Jesuitas, destinada ostensivamente ao ensitto 
das crianqas, com o intuito de se apoderarem das subsequentes 
geracóes; contra a marcha das sciencias experimentaes os Je- 
suitas oppuzeram um exaggerado humanismo, substituindo o 
saber pelo pedantismo; a grammatica, a dialectica, a rhetorica 
foram as drogas soporiferas com que julgaram adormentar as 
intelligencias. As forcas vivas da sociedade moderna poderarn 
mais do que o esforco calculado dos peda ogos cretinisadores. 
As grandes descobertas das Aciidemias 40 seculo xvi~  desper- 
taram a comprehensáo dos overnos, que coinecaram de então 
a organisar a educacáo pu % lica: Feridos no seu privilegio de 
ensino, os Jesuitas alteraram a sua tactica primitiva que os 
separava do contacto das mulheres: a mulher tornou-se para 
elles um meio de aliciacáo para entrarem i-ias familias pela di- 
recqáo espiritual, e lhe entregarem os filhos. O direito dospaes, 
que os Jesuitas allegan~ contra as fórn-ias exclusivamente scien- 
tificas do ensino official obrigatorio, 6 a consequencia d'esta 
longa mas efficaz aliciacáo. O etuino obrigatorio é tambem a 
formula que significa o esforco para separar a educacáo da 
instruccão; e se o direito de punir foi transferido pela civili- 
sacáo da vindicta pessoal para o Estado na forma sublime de 
Ministerio publico? para que o Estado eserca legitimamente 
esse direito e preciso que tenha a obrigaqáo prévia e correla- 
tiva de ensinar; só assim é que póde attribuir imputacáo e 
exigir responsabilidade a qualq~ier membro do agregado social. 
A vida moderna funda-se sobre recursos de bem estar que só 
podem ser produzidos pelos conheciincntos scientificos; a in- 
struccáo prevalece portafito sobre a educacáo, e só as classes 
estereis, que conservam a tradicáo aristocratica, é que adoptam 
de preferencia o ensino jesuitico. Conhecendo que diminue a 
sua acçáo peda ogica, os Jesuitas, como a parte mais bem 
disciplinada da 8 g e j a ,  reorganisaram-se eni nssociaqáo intcr- 
nacional, ramificando-se em todas as classes sociaes, exigindo 
p?ra solidariedade e convergencia de accáo a obediencia pas- 
siva como o ideal de todas as virtudes. Tal é o momento his- 
torico em que exercem uma acqáo perturbadora no estado ci- 
vil, retardando a satisfacão das exigencias sociaes, usando as 
forcas staticas de conservacáo e dissolvendo os caracteres. 



Tudo isto si nifica um facto bem simples: que a Religião se  
acha desloca f a na mentalidade moderna, e que procura agar- 
rar-se ás sociedades por todos os meios cápciosos. Diante de 
uma situaqão tão extraordinaria os governos empiricos dão 
golpes ás cegas, como os grandes ministros do seculo XVIII, 

mas não é pela forca que se extirpam as falsas orientacões da 
intelligencia. A politica racional tem por fim coordenar todas 
as forcas sociaes, e da propria evolucáo d'essas forcas póde 
deduzir-se a norma da emancipacão civil. Em uma época em 
que a instruccáo perde o caracter de especialidade estreita para 
corrigir-se por uma certa generalidade encyclopedica, tendem a 
desapparecer esses fiictos de aberracáo mental em que grandes 
sabios, como Newton ou I'ascal, podiam conciliar o crjticis- 
mo scientifico com a crenca nas interprctacóes clericaes. E este 
um dos importantes phenomenos da consciencia claramente 
examinado pelo positivismo que funda a pedagogia temperando 
a especialidade crescente pela necessidade da geiieralisacáo 
encyclopedica. A exigencia social da liberdade de c~iltos é tam- 
bem um outro phenomeno espontanco que ao estado compete 
coordenar, não só pondo o ensino acima dos difYererites cre- 
dos tradicionaes, como fortificando pelas condicões ethnicus 
a unificacáo nacional. A religiosidade coino um estado ;ttraz:~do 
da intelligencia é um plienomeno que se estuda pela psycho- 
logia e pela historia; desde que se comprehenda como a ideia 
religiosa se elabora até ao ponto da monomania incuravel, esse 
producto morbido deve ser submettido ao estudo para se co- 
nhecer a classe social e a edade em que é niais frequente, e 
por uma certa hygienne que consiste no ensino scientifico, eu.  
tirpado nas ~ r a q ó e s  subsequentes. A Sciencia das Religiões 
é tima creacdo moderna destinada a exercer urna accáo incal- 
culavel sobre a meiltalidadc humana, por que analysa por pro- 
cessos comparativos as varias fórmas, transmissões, e dcge- 
neracóes d'esse primitivo estado emocional, sem o perstigio 
que o crente liga aos seus ritos e symbolos. Assim como os 
orgáos e phenoinenos da sexualidade perdem idealisacáo hal- 
lucinada e vaporosa do collcgial quando se estudam na phy- 
siologia ou na athologia, tainbem a Sciencia das Reli iões vi~A 
exercer uma &ciplina siiudavel dando A dissoluqáo % a religio- 
sidade um intuito sereno, s,em o conflicto hostil que até hoje 
acompanhou o criticismo. E um facto evidente que a menta- 
lidade religiosa tende a extinguir-se; já nin uem póde hoje le- 
vantar essas grandes construccões da E& % e mddia, ninguem 
póde hallucinar populacões inteiras para os levantamentos des- 
vairados das Ct-zlzadas, ninguem é ia capaz de intimidar o mun- 
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d~ com os terrores do Millenio, ninguem póde já em nome de 
Qeus reaccender as fogueiras ou recomecar as torturas da 
Iti uisigáo, ninguem j A  se priva das suas propriedades para f em regal-as ao parasitismo monachal; o christianismo senre-se 
tambem exhausto, e náo podendo já inspirar uma architectura 
camo a gothica, uma poesia como a dos hymnographos, uma 
pintura como a raphaelica, porque todas as grandes creaqóes 
procuram ser a expressão de intuitos sociaes ou profanos, 
renova os seus dogrnas pelo sentimento feminil no inarianismo, 
e pelo doesto contra a independencia civil do estado no infal- 
libilismo. A dissolucáo cspontanea é evidente; importa que 
todos os que exercem o poder apressem essa eliminacão ur- 

ente. No ensino publico europeu acham-se já actualmente 
a as algumas cadeiras da Sciencia das Religiões. f n d  d 

Recapitulando os topicos concluimos: A Religião suppriu 
as primeiras concepcóes dos phenomenos da natureza, até que 
a Sciencia explicando-os pela verificacáo experimental, veiu di- 
minuir inevitavelmente a esphera da Religiáo, com quem esta 
em permanente conflicto. Na sua fórma mais primitiva e Reli- 
eiáo é um subjectivismo, e um phenomeno pathologico da lingua- 
gem; como tal subsistiu pelo rnetaphorismo das palavras, des- 
viando a actividade da razáo para a creacáo de entidades phan- 
tasticas, de que foi sendo privada pelo desenvol\-imcilto huma- 
nista e nacional das Litteraturas. A Religiáo ligou h e  successiva- 
mente á vida das sociedades ~ipoderando-se da sailcáo ~~zoral  
c01170 meio de sc fazer acceitar c proteger pelo Poder temporal; 
porém a iMol-a1 pela especulaqáo philosophica tornou-se inde- 
pendente, da mesma fórma que o Direito e a Arte se separa- 
ram do syrnbolo sacramental, desenvolvendo-se pela necessi- 
dade de exprimirem relacóes humanas. Por fim pelo advento 
da civilisa~áo moderna, o Poder temporal separa-se do Poder 
espiritual, e a Religiáo acaba de perder :i accáo directa sobre 
a marcha das sociedades, ficando reduzida apenas aos recur- 
sos da estabilidade tradicional, ou supersticóes, e á accáo 
perturbadora pela exploraqáo de uma mentalidade atrazada, 
que a sciencia irli supprimindo pela instruccáo obrigatoria e 
pelo criterio comparativo applicado ao phenomeno psycholo- 
gico e historico da religiosidade. 

A palavra Moral, de mores os costumes, moralis concer- 
nente aos costumes, encerra a nocáo concreta d'onde se de- 
rivou o systema geral e abstracto de regras que dirigem accóes : 
os costumes são estudados pelo seu lado descriptivo na Ethno- 
graphia, nas suas relacóes comparativas na Etltnologia, e em- 
quanto ao ponto de vista biologico, ou relacóes dos actos com 



ou .modificadores mesologicos, são objecto da Hygienne; como 
autos que se tornam conscientes, e depois racionaes como ex- 
pressão da vontade collectiva ou individual, os costumes são 
tambem objecto da Pyclzologia; os costumes, nas fórmas da 
tradição reflectem-se na morphologia da Arte, nos actos sym- 
bolicos do Direito coitsz~ettcdinat.io, cnifim ellcs sáo o élo da 
evolucáo social. A Moral é formada pela contribuicão de to- 
das estas sciencias concretas, que lhe prestam a critica e a 
historia dos costumes ; é orem uma scicncia geral e abstracta 
porque tenl em vista de 8 uzir d'essa complexidade de factos a 
norma ideal de acqáo do individuo como sér isolado e social 
nas suas complicadas relações cosrnologicas, biologicas e so- 
ciologicas. Coiisiderada como parte coiiiponente, ou uin phe- 
nomeno particular da complicadissiina sciencia deductiva da 
Sociologia, ci Moral pode classificar-se coi~io sciencia abstra- 
cto-concreta, a que os gregos chamaram Ethica, podendo des- 
envolver-se como um systcma independente ou Bozltr-tua dos 
Deve?-es, ou mesmo Ethoc?-aciii, como queria d7Holbach A 
norma deduzida dos costumes tornou-se imperativa, ou o De- 
ver, da mesma fórma que o nexo juridico verdadeiramente ma- 
terial se elevou tambein a imperati\.o torilando-se conscientena 
Obt-iyacáo; é por isso que Dcver c (-Ibrigacáo, sáo actos onde 
se estabelece a correlacáo da h'loral com o Direito emquanto 
B sua derivacáo coiiimum da systematisacáo dos costumes. 
Na fórma primitiva ou enipiricti, n Moral comprehendia no 
seu syncretismo a Lei, a Hygienne, o Culto c a Obrigaciío ju- 
ridica, e a sua extensáo e coniplesidade é que fez coiii 
nas applicacóes constaiites fosse formulando synthcscs tip X"' o- 
risricas, que se irnll~obilisaram em maxima, e que vieruin a 
formar a partc razoavel das theologias. 

Moral no estado thro1ogico.- Desde que o criterio primi- 
tivo explicava as creacóes humanas como actos de revclaqão, 
taes como a linguagem, os aggregados sociaes, as invcnqóes 
fabhs, transmittidas por dom da divindade, era impossivel 
que toda e qualquer nocão derivada da espontaneidade dos 
costumes não fosse tambem attribuida ao influxo de um deus. 
A auctoridade, o governo, a justica, o direito, foram objecto 
de exploracáo e disciplina das castas e associacóes sacerdo- 
taes, e só uma longa 'evoluqáo historica é que tornou profa- 
nos estes productos sociaes, que livre e independenteinen- 
te se desenvolvcrarn, ou se tornaram civis. A Moral tiran- 
do a sua forca imperativa da vontade de uin Dcus, torna- 
va-se na parte pratica um elemento cultual, e ha arte dou- 
trinaria uina especula~áo casuistica da theologi,c/. $ orno con- 



350 SYSTEMA DE SOCIOI.OGIA 

fundida com outras manifestacóes da affectividade social, a Mo- 
ral só podia tornar-se independente com a decadencia das 
theologias; em condicóes analogas vê-se isto mesmo entre os 
Chinezes, povo que pelo seu fetichismo abstracto nunca se 
exerceu em especulaqóes theogonicas, e cujas concepqóes in- 
tellectuaes são exclusivamente moraes. Sob a dependencia da 
theologia a Moral basêa-se na concepcáo mythica das penas 
e i-ecomnpensas, e nas- tradiqões eschatologicas da immoriali- 
dade da alma; e tudo quanto pôde produzir sobre estes ele- 
mentos foi o egoismo da personalidade subordinando os seus 
actos como preparacão para a morte ; é por isso que a Moral 
theologica consiste ilz ~ton faciendo, e propriamente negativa. 
Temos os exemplos na vetustissima Moral theologica do 
Bgypto, na confissáo negativa do Hilual dos Mortos, repro- 
duzida no Decalogo mosaico. Pleyte,.nos Estz[dos egyptolo- 
gicos, cita esta confissáo ne ativa achada cm um tumulo da 
quarta ou quinta dynastia: f? lle nunca fez mal a alguem. Elle 
nunca matou pessoa alguma.)) E no Papyrrrs fzrneral-io de 
Sutimés: «Eu nunca commetti iniquidade. Eu nunca atormen- 
tei. Eu nunca roubei. E:u nunca matei. Nunca estraguei as 
cearas. Nunca me apoderei das cousas de Deus. Nunca menti. 
Nunca praguejei. Nunca fiz cousas repugnantes. Nunca cs- 
piei. . . . )) A fórma negativa e essencial e foi a que veiu a pre- 
valecer na moral do christianismo na fórina do aphorismo 
vulgar : «Náo facas aos outros o que não queres que te facam. n 
O espirito de mzcgapío da Moral theologica foi levado até ás 
suas ultimas consequencias na doutrina ascetica do quietismo 
na aniquilacáo da ~on tade ,  da intelligencia, para se absorver 
em Deus, foco de toda a pureza. O mesmo aniquilamento se 
encontra na moral buddhica, muito mais antiga, e que sem 
cair na dissolu~áo sensual dos directores espirituaes dos con- 
.ventos de mulheres do seculo XVII, che ou a formular essa 
theoria metaphysica da perfeicáo pela in f ependencia dos acci- 
dentes materiaes no il'it-mna. O Rudclhismo venceu o Brah- 
manismo, porque este systema theologico estava ainda muito 
ligado ás tradicóes mythicas, ernquanto que o Huddhismo des- 
envolveu-se exclusi\-amente ci custa da Moral; o mesmo ex- 
plica o triurnpho do Christianismo sobre o Polytheismo gre- 
co-romano, porque este se immobilisara nos mythos, alguns 
d'elles jB sem sentido, ao passo que o Christi:inismo consti- 
tuiu-se dogmaticamente á custo da Moral, tal como a tinham 
ja formulado os philosophos gregos e romanos. E por isso 
que a conversáo da Moral em uma sciencia positiva, da-se 
em resultado da decadencia actual das theologias diante da 



nova orientaqáo dos espiritos: aEis o Izomem tornado egzral 
aos Deuses pelo conhecimento do bem e do mal. » (Genesis, 
111, 22.) 

O principio tão commum: Faze aos outros o que queres 
que te facam, que se acha formulado com uma immensa cla- 
reza na moral da China, do Egypto, dos Nuddhistas, e ainda 
por ultimo tido como uma affirmaqáo maravilhosa e exclusiva 
do christianismo, foi tambem adoptado pela maior parte dos 
philosophos que pretenderam systematisar a Moral em corpo 
de doutrina. Era este o axioma primeiro, tomado a priori para 
as deduccões, e recebido como um postulado pela consagra- 
qáo dos tem os. O aphorismo é realmente respeitavel pela 
auctoridade f a tradiqáo historica, c s6a bem ao ouvido,.pelo 
seu laconismo imperativo; observado porém o scu espirito, 
acha-se-lhe o vicio da origem. Na maxima, iVão f a ~ a s  aos ou- 
tros o que não queres que te  facam, ou na sua redaccáo cathe- 
gorica, kaze aos outros o que queres que ic facanz, é o senti- 
mento e oista tomado como norma de acqáo ; o que interessa 
ou agra ~f a d personalidade, ou o que lhe não é proveitoso, eis 
as balisas dentro das quacs se subordina a liberdade moral ; 
corresponde este imperativo a épocas antigas, em que o ho- 
mem explica tudo pela sua pessoa, e reduz o universo á sua 
pessoa. E comtudo este aphorismo táo profundamente egoista, 
passa por exprimir uma subordinaqáo altruista; comprehen- 
de-se pois como elle foi conservado em religiões asceticas, 
como o buddhismo ou o christianismo, que reduzem a moral 
a uma abstencáo de actividade e ao egoismo feroz da peni- 
tencia para salvaqáo da personalidade. Admittindo até certo 
ponto um intuito de verdade no aphorismo, vêmos que o vi- 
cio egoista o torna incapaz de ser tonado como norina de 
accão : cada individuo caracterisa-se ela individualidade do .S seu modo de sentir, p ~ l a  sua capaci ade mental, pela parri- 
cularidade da sua aspiraqáo, pelo exclusivismo do seu inte- 
resse, e esta differenciaqáo intima é que torna o conflicto so- 
cial uma grande forqa impulsiva dc progresso; se cada indi- 
viduo se tomar a si mesmo, no que julga que lhe é proficuo 
ou prejudicial, como move1 de relacáo para com os outros, o 
typo apathico ha de oppbr-se á actividade do sanguineo, a 
organisaqiío especulativa desviará do seu destino o espirito 
pratico, emfim o celibatario lamentará com piedade o casado 
ou vice-versa. Se o conflicto das individualidades é um im- 
pulsor de progresso, a descoordenac,?~ de paixões, como vê- 
mos na Moral fundada no egoismo religioso, conduz á perda 
de energia, ao nihilismo mystico. Por isso desde que a noqáo 
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de Humanidade penetrou na consciencia, e tende a dirigir o 
espirito da civilisacáo, a nocáo moral deve comprehender 
tambem esse novo factor; a maxima rejuvenescida pelo Evan- 
gelho está atrazada, e quem a seguir desloca-se do seu tempo. 

Moral no estado rnethap41,sico ou independente. - Nada 
mais completo do que a ,~Iot-al p~tntica, ou a somma de ge- 
neralisaqões em forma de inasima, com um caracter impera- 
tivo, deduzidas dos actos particulares de cada sociedade, da 
situaqáo especial de cada povo, e até do genio de cada raqa, 
independentemente das doutrinas religiosas e da sancqáo ju- 
ridica, que mais tarde se apoderaram d'e~sas generalisacões 
espontaneas e concretas; nada mais confuso e vago do que a 
pretendida Moral theorica, convertida em elemento doutrina- 
rio das religiões pela theologia, onde se immobilisou pelos 
dogmas, e complicada com problemas insol~i\~cis pela meta- 
physica, nas eternas questóes do livre-arbitrio e da res onsa- 
bilidade humana, da noqáo distinctivn do Bem e do hfal, da 
essencia da Virtude e do Iricio, da origem imperativa do De- 
ver, da capacidade de detcrininar-se por elle, ou o senso mo- 
ral, e da sancqáo da conscicncia! Como a Psycholo ia foi lon- 
gos tempos considerada a philosophi:i na sua totali ade, tam- 
bem a Moral, como uma espcculacáo sobre os actos de rela- 
cão da actividade humana, sc tornou iim dos factos em que 
mais se tem exercido a claboraçáo mental dos, philosophos. 
A Moral chegou mesmo a significar toda a phenornenalidade 
de ordem subjecti~~a, como contraposta c10 pheiiomenismo obje- 
ctivo ou material ; .pela sancqáo ligaram-na os thcologos a 
Deus como principio de derivacáo de todo o bem, e os me- 
taphysicos, pela investigaqáo do senso moral ou consciencia, 
subordinaram o seu exame ao estudo da natureza humana, 
que para elles era a psychologia. No meio de todos estes tra- 
balhos especulativos, em clue os philosophos tinham em vista 
deduzir os principias quc dirigem a actividade pratica, a Mo- 
ral foi-se emancipando da theologia ti medida quc se determi- 
nava pelo exame da natureza humana e pelos processos com- 
parativos, até que pelos progressos scicntificos modernos se 
chegou á nocáo da Moral iildcpendcnto, e utzivm-sal, como se- 
parada da sanccão religiosa e da af5rmacáo dos instituidores 
divinos; hoje é facil de passar da moral independente, des- 
bravada pela indisciplina e dissolucão metaphysica, para a 
Moral positiva, isto é, a systematisacáo theorica dos costu- 
mes, taes como em todos os gráos d:t humanidade, em todas 
as civilisaqóes historicas, em todas as regiúes, climas, edades, 
classes e fórmas de actividade, os observa e compara a mo- 



detna sciencia da Ethnologia ; importa estabelecer a deduccáo 
n'epsa massa crescente de factos de relacão harmonica do 
interesse do individuo com a forca invencivcl do meio social, 
partindo d'aquelles actos os mais concretos e automaticos até 
ás nocóes abstractas ou de con:icicncia. Os metaphysicos in- 
vcrterani o seu processo trabalhando pai-:! organisar urna Mo- 
ral a prior-i ,para depois deduzirem d'ella a moral pratica ou 
a disciplina dos costumes; a verdadeira dirccciío positiva é a 
contraria, partir da Moral pratica estabelecida espomanearnente 
pelos costumes até descobrir na siniplificacáo das formas con- 
cretas a nocão abstracta oii thcorica. 

Nas suas luminosas Masrivias, comi IIOU Vauvenargues um 
peiisainento que se póde applicar aos f actos coolplexos que a 
Moral comprehende : ((0 espirito do homem é mais penetrante 
do que consequente, alcaiica mais do que coordena.)) (Mas. 2.) 

As: nocões moraes as niais profundas esiste~ii forinu1:idas de 
u im maneira cathegorica e desde a mais remota tintiguidadc, 
i i á ~  só pelos philosoplios das civilisaqões oricntaes e oiciden- 
taes, como subsistem na  tradicáo do bom se!iso i-ia fórrna de 
apborismos vul ares e poeticos que dcfincril estados dc con- 
scigncia; náo o 6 stante esta iinmcnsa somma de observacõcs, 
neflhunia coordciia~áo existe entre ellcis perfeitai-iienie philo- 
sophica, pue 1150 seja produzida com um intuito de subordi- 
riaqáo religiosa, ou como con~provacáo de hypotbeticas concc- 
pqóes metaphysicas sobre a natureza humana. A Moral foi 
uina parte pratica ou applicada das theologias, pela confor- 
m:i@o cios actos do homem com a vont~ide de Deus inanifes- 
tada pelo sacerdocio, e um elemento concreto dit psychologia, 
quando fazia das ideias entidades irnn~~ineiites~, c em cluc o 
Rem era um priiicipio absoluto constituindo a esisencia da con- 
sciencia individual. Quasi todas as formulas mqraes deixadas 
pelas antigas civilisacões bem diflerentcs da nossa, concebidas 
em épocas historicas com outros interesses, ainda hoje sáo 
verdadeiras, porque se deduzem das situacóes actuaes em que 
o homem por vezes se acha; isto da  um caracter positivo a 
essa somma de factos sobre que se deve estabelecer a syste- 
matisacáo racional. A Moral e ti disciplina da vontade, com,o 
a I q i c a  6 a disciplina da razáo, ou o Hygieniic é a disciplina 
dos meios em que se exerce o fuiiccioiialismo vital. Xa. cara- 
cteristica da vontade ha um elemento pessoal ç psychologico, 
que os philosophos ou moralistas antigos comprehendcram de 
iim modo exclusivo, mas ha sobre tudo um elemento collecti- 
V?, que conyiste na somma dos estimulas sociqes que deter- 
l-ninam a vontade individual lia?; suas re!,acÕes e interesses. 

2 3 
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'Esta parte collectiva ou social é novil na synthese moral, e 
estuda-se de um modo completo na tradicáo aphoristica de 
cada povo. O methodo positivo para a svstematisacáo da Mo- 
ral deve comprehender as nocóes psychoiogicas achadas no 
processo individual pelos moralistas, e as nocóes sociologicas 
que os povos vão espontaneamente deduzindo da evoluqáo 

E rogressiva dos seus costumes ; as  obsei-vacóes as mais assom- 
rosas existem accumuladas, falta-lhes a coordenacáo intima, 

sem os intuitos coercitivos das theologias, nem das deduccões 
da metaphysica sobre uma errada concepcáo do ontologismo 
da natureza humana. A este esforco de coordenacáo racional 
tem-se-lhe chamado 11OrL71 i~ldc~p~~?lderlto> por etlèito da revolta 
merital contra essas duas phases philosophicas que viciaram 
ou fizeram estacionar :i Moral;. pela moderna reorganisaqáo 
da psychologia em bnscs physiolo icas, e dos phenomenos 
sociaes em bases scientiliciis, a P?Poral i uma nocáo que se 
deriva de actos concretos, que se propaga pelo automatismo 
do costume, que se generalisa como sancçáo, e se eleva até 
a fórma abstracta de um estimulo racional da vontade. Eis a 
Moral positiva; esta tudo bem observado, como se vê pelos 
moilunlentos da continuidade historica, ha só a estabelecer a 
cooi-denacão d'esses factos, verificaveis pela sua verdade ainda 
actual, persistentes no que é psychologico, transitorios no que 
estd ligado as transformacões da sociedade. As  theologias que- 
rendo explicar c dirigir o destino humano, apropriaram-se da 
Moral; querendo explicar a natureza humana, as metaphysicas 
reduziram a Moral ii subordinacáo das paixões. Assim a Mo- 
ral emquarito theologica reduzia-se a uma preparaqáo para a 
morte, e cmilunnto metaphysica d responsabilidade de um 
chimerico livre-arbitrio. Só quando se conhecem as forcas e 
as creaqões da collectividade humana ou sociedade como um 
organismo completo, inventando o que o individuo não é ca- 
paz de f x e r ,  como linguas, mythos, religiões e formas gover- 
nativas, e que se nota que a nocão Moral esta nas mesmas 
condi+es, e que pela evolucáo historica é que se póde chegar 
ci systematisacáo positiva. O processo methodologico está bem 
caracterisado n'esta primeira maxima de Vauvenargues: aE 
mais facil dizer cousas novas, do que conciliar as que já fo- 
ram ditas. )) A philosophia positiva baseando-se sempre sobre 
o criterio historico, e é este o ponto em que se encontra com 
a eschola physicista dos evolucionistas, não visa a novidade, 
mas ti conciliaqáo das relaqóes já achadas como meio mais se- 
guro de attingir a unanimidade das intelligencias. Uma philo- 
sophia que primeiro systematisou em sciencia os complexissi- 
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mos phenomenos sociaes, ou Sociologia, não podia deixar de 
fundar como base positiva de todo o determinismo moral o 
sacrificio da personalidade, de tima fórnia espontanea, ou o 
altruisnzo; a previsáo sociologica i o caracter scientifico que 
mais contribue para que se deduza a pre\.isáo moral ou pro- 
priamente o detei-minismo conscieiite. So depois de organisada 
uma Sociologia, f que p0cte systen~atisar-se a Moral, pela 
razáo de que ella comprehende a rii;lior somma dos estimulos 
da actividade humana iiu sua depeiidencia da sociedade. As 
theologias separam o homem do mundo, ou põem-no em con- 
flicto comsigo mesmo por um dualismo inconciliavcl; as me- 
taphysicas isolam-no em o reducto do Eu subjectivo; a Phi- 
losophia positiva restabelece o seu condicioiinlismo iosmico e 
biolo ico, e procura deduzir o seu relativismo sociologico. A 
sua hora1 n5o ha de ser estacionaria como a que fundaram 
as theologias, nem em contradicáo com a natureza como a 
formularam os metaphysicos estoicos e sensu a 1' istas. 

i\/loral positiva.- O bom senso natural é um certo estado 
de positividade, .que as doutrinas theologicas, penetrando as 
sociedades e dirigindo-as, perverteram, e quasi que fizeram 
desapparecer da natureza humana antes de achar a disciplina 
e o regimein da sciencia. Comte conheceu este estado de o- 
sitividade espontanea, que precedeu o periodo theologico. 80s 
mais antigos principios de moral concreta, da civilisaqão do 
Egypto, encontra-se no 7)-atado de kákenltzi a base positiva 
da sanccáo moral : «Que o homem proceda de modo que seus 
filhos possam louval-o, quando termirar a sua carreira.)) Esta 
bella concepqáo que corresponde a uma certa organisacáo so- 
cial familista, como a que preponderava nos Nomos do Egypto, 
transportada para uma época em que se haja attingicio a no- 
cáo historica e philosophica de humanidade, eis ahi temos a 
base para o altruismo, cuja mais alta afiimaqáo é a que sc 
revela pela vida dos Grandes Homens, a que a humanidade 
corrcsponde cam um certo louvor sociolatrico. O s  theologos 
não podendo desconhecer estes factos eloquentes do bom senso, 
quizeram fazer uma distinccáo entre Moral ~zatural e reve- 
lada, sem notar que atacavam assim o que ha de superior na 
moral, a responsabilidade ou a imputaqáo do acto suggerido 
por um impulso divino, e que além da revelacáo, completaram 
o seu absurdo pela gracn. Na Persia, acha-se a mesma con- 
c e p ~ á o  positiva espontanea; Zoroastro pergunta. : ((Como póde 
o homem attingir a felicidade ? Náo fazendo o quq desagradar 
a vosso pae e a vossa mãe. . . D Nos rifões populares portu- 
guaacs encontramos este aphorismo secular, que remonta A 



mesina ordem de concepcóes da nocáo moral : «FiI/zo és, e pac 
scl-ás, C O I ~ Z O  1~ire.s assim ,farás. )) 

( )  estimulo automatico de imitacáo, que vênios prevalecer 
na fundacáo da Moral familista, é o mesrno que estabelece 
as reliicõcs para a nocáo da Moral social; um anexim portu- 
guez expressa clara,mante o facto. Costuma dizer-se : (I Sc fo -  
rcs a I<o~tza faze-te ronzarto. D Aqui temos o acto a conformar-se 
cnn-i o costume; e como n"estn conformacáo ha um esforco 
ou rudirpento de sacrificio a communidade, impõe-se uma imi- 
ta* exterior como a primeira forma rudimentar e concreta da 
virtude. Dentro da mesma sociedade póde dar-se a necessi- 
dade cia iniiia~áo, como vêmos ein Roma ria plebe procurando 
descobrir as fórmulas sacramentaes do patriciado, ou a re- 
produccio simulada de actos consuetudinarios sem sentido inas 
ainda soiii o pci-stigio da tradic50 iinmemorial. 

O costal~rc, que persiste 5s vezes quando j5 se transformou 
o meio de que clle era :I adaptacáo, ;i medida que vae per- 
decdo o sentido e deisando de ser coniprehendido, nem por 
isso desapparecc, conservando :I sua simulacáo por actos al- 
lusivos, como se vê nas ceri1noni:is de rapto e de combate nas so- 
ciedades em que o casamento é ji um contr~icto juridico; esta an- 
tinoinia quc apparece nos costuri?es, d ~ í  se tambem nu fórmula 
das noqóes moraes ou in3xiii1n. Nos proverbios de todos os 
povos existem contradiccóes, provenientes de duas stratifica- 
cócs dos costumes niodificados por kpocas difrerentes, e náo 
por divergenciu doutrinaria: tissim en-i portuguez temos estas 
duas maximas que se repugnam : « t.'a;c o brnl, não cates a 
quenz ;» e : «Não  fagas b e ~ n  IZÚO te z1i1-3 17zal;u SZO dois estados 
de consçiencia, qJe provém de certo de transforinacões sociaes. 
Esta ultima maxima acha-se no Talini~d, e veiu-nos talvez 
pela cohabitacáo semiticn; d:i nlesms !'brins que as phrascs 
juridicas, hasta pttb1ii.a e ai.rejnatagÚo, derivam do symbolis- 
mo romano da lanca, ou qz(ii.-, com que se representava a 
forca ublica, como essa outra expressáo forense ao correr do 
wznrte r 10, deriv'a do symbolisino religioso germ.anico. E esta 
forca de persistencia tradicional que faz com que os costumes 
sc imitem; 3 antiguidade é urna fórma de sanccáo moral, e 
apezar dos absurdos dos svstemas theologicos os livros sa- 
grados impõem-se ainda hoje por esse fundamento. O cos- 
tume persiste muitas vezes, apezar de se terem modificado as 
condicóes que o determinaram ; assim as facas de pedra con- 
servaram-se nas litur ias primitivas, quando já existiam as 
espadas de broiize e %e ferro;. jB se náo precipitavaili os *e- 
lhos, mar em Roma aindl: existia a phrase depotrtani scnes. 



O$ costumes para serem imitados comecani por uma parodia 
automatica, como vemos com as criancas qiie imitam os gralz- 
de$; depois são explicados. E n'este processo de especulaqáo 
theorica, que as Religiões sacerdotaes, sentindo falta de apoio 
nos mythos espontaneos, se fortificaram apoderando-se da 
Moral, subordinada, já se vê, ao seu interesse de classe: as 
religiões perverteram a Moral que se ia formando empirica- 
mente, com noqóes falsas que viciaram toda a actividade hu- 
mana. Basta qualquer aphorismo em que transpareqa o espi- 
rito theologico, para o evidenciar, como este, que é a consa- 
gracáo da npathia das sociedades degradadas pela theocracia: 
«iMcris  l ale quJm Ueus +da, do que qucm ~ n ~ l i t o  madruga. ,, 
E este, de um profundo egoismo, como o que pela monomania 
cenobitica fez estacionar a Europa : (( Cada ~rnz por si, L. Dezw 
por to.jos.n Náo exploremos esta aberracáo doentia da con- 
sciencia humana, a que as sociedades modernas ainda obede- 
cem; sigamos a corrente da evolucáo natural tornada a achar 
pelo processo scientifico, qiic corresponde :i uma regeiieraqâo 
da cspecie. 

A irnitacão dos actos de uma dada sociedade, classe social 
ou individualidade, constitue o primeiro esforco para a definiqáo 
espontanea e fixacáo do typo concreto do ucto rnoral; sobre 
tudo os actos observados em uma certa individualidade tor- 
nam-se motivos de udmiracáo, exaltam-se, idealisam-se e ficani 
uni modelo de conformacáo, uni limite supremo do qual pre- 
cisa aprosiniar-se aquelle que pretenda subordinar a sua acção 
a motivos superiores. Este processo concreto da formaqáo do 
conceito moral, apparece-nos de um modo exclusivo na ,moral 
do ctiristianismo, onde a Imitngáo da vida ideal de Jesus é 
apresentada como a noriiia de coi-iformaqáo por onde se attinge 
a perfeicáo agiologica; o qiie levou mais longe esta conforma- 
cáo material e imitativa, Frnncisco de Assis, teve a sua sancti- 
ficaçáo julgada no Livro dos Lorzfòrmidades peio parallelismo 
o mais concreto. Os prégadores catholicos da Edade media 
procuravam actuar nos costumes publicos por meio de contos 
de personalidades historicas ou fabulosas. que narravam dos 
pulpitos a pretexto de Exemplos. O livro de Plutarcho, Vidas 
dos Hontens illzrsti-es, exerceu em muitos espiritos das classes 
cultas um estimulo de conformacáo, ás vezes phantastico, sobre 
a formaqáo da nocáo moral; o moralista francez Vauvenar- 
gues comccou a reflectir sobre os actos humanos pela leitura 
de Plutarcho, que o levava desde a idealisacáo até á halluci- 
naqáo de ver moverem-se diante de si essas figunas historicas; 
tinha então dezeseis annos o moralista; a mesma crise se deu 
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na infancia de Rousseau, e Mirabeau primo de Vauveriargues, 
segundo a hrase pittoresca d'este moralista clalzdava tambcm 

ip louco dc I' utat-clio. )) A imitacáo das grandes individualidades, 
além de ser um estinlulo da accáo, ivirtude ou esforco da con- 
formacão) torna-se tainbem urna justificacáo do acto ou a 
sanccáo, que é o que dá a forca imperativa a Moral. 0 santo 
imita a vida de Jesus, como o provou admiravelmente Alfredo 
Maury, no Ensaio sobt-c as I,eildas piedosas da Edade media; 
o heroe imita o typo celebrado nos poemas, como Alexandre 
que procurava realisar os typos ideaes da Illiada, que elle lia 
nas campanhas, como o Condestavel Nuno Alvares Pereira, 
que na sua mocidade imitava a vida do hcroe do poema de 
Gaiaaz, do cyclo da '1-avola Redonda. A iinitacáo do acto, 
levada ao seu ultimo estremo, se nos apparece pelo seu lado 
tragico no ascetismo catholico, pelo seu lado comico foi ad- 
miravelmente ridiculisada. por Cervantes, levando B. Qrrixote 
de aventura em aventura, fazendo sair as situacóes grotescas 
da conformacáo material dos seus actos com os que elle idea- 
lisara pela leitura das novellas de cavalleria, cujas passagens 
citava como legitimacáo do seu desvario. 

Na Moral positiva, ha uma parte statica, ou que provém 
dos costumes generalisados em maxima; todos os povos de- 
duziram espontaneamente estas normas de accáo, conservadas 
pelo automatismo tradicional, e praticadas tambein pela forma 
automatica da imitacáo. Na Moral theologica a imitacão é o 
unico meio seguro de attingir a perfeicáo ideal. 

Na parte n~-lzamica, a Moral e uma justa coordenacáo entre 
a vontade e a intelligencia; desde que todos os actos são o 
resultado de uma nocáo, que é o motivo motor da vontade, é 
certo que o desenvolvimento psychologico, a cultura intelle- 
ctual, o conhecimento do condicionalismo da consciencia, a 
solidariedade humana, e a demonstracáo da marcha evolutiva 
das sociedades influindo na elcvacáo do individuo, hão de 
forcosamente produzir estimulos superiores da vontade, isto 
é, nocóes novas, justas e cloras, que determinarão actos de 
altruismo para cai? a especie, c de aspiracáo perfectiva para 
comsigo mesmo. E esta a phase nova da Moral ue se torna , 9 por assim dizer um estado de consciencia; d'esta forma a Mo- 
ral, sendo o accordo da vontade e da intelligencia, manifes- 
ta.se em toda a actividade humana, no direito, na arte, na 
politica, na industria, na sciencia como a qtzthesc afectiva; 
e as naturezas superiores já se dão a conhecer pelo senso mo- 
ral, como a razão se dá a conhecer pelo senso commum,'e como 
gosto artistico se revela sem aprendizagem pelo senso esthetico. 



Se fôrmos procurar as origens da Moral na animalidade 
inferior, achainol-as nos actos ou movimentos de oscilla~áo 
entre a dôr e o prazer; a dór revela um apartamento do con- 
dicionalismo organico, o prazer- o exercicio necessario da fun- 
ccão organica, ou a synergia. 'Todo o animal, que conhece a 
dôr e a evita, exerce um rudimento de moral; esta iiioral 
inconsciente, liias ligada ao condicionalisnio funccional tor- 
nou-se com relaqáo ao H o n ~ e ~ i l  a sciencia dos n~eios biologi- 
cos, ou a H rgienne, e esta origem a relacáo mais clara e 
racional da 4 gienne coni a Moriil. Com o deseiivolviniento 
do homem a &r ;icornpanliou-o tornando-se assim de ordem 
subjectiva; a dor nzoral é tambem um estimulo de nccao, e 
o que é capaz de sentil-a evita-a com mais previsão do que um 
ouvido musical evita uma dissonancia. Na penalidade antiga 

rocurava-se o castigo na d9r pliysica, como meio do resta- 
geiecimento da incapacidade moral ; n for-!to-a era um meio de 
acclarar a verdade ii falta de estiinulos de consciencia ; e o 
I-emof-so foi a primeira fórma da dor moral, explorada pelas 
religiões. O pra;er tambem foi coi-iservado como estiiil~i!o de 
acqáo na pintura das bemaventur:incas, ou recompensas de 
todas as theologias, nos Eden, Olyinpo, Svarga e Mrall-iala; 
mas se uma descoordenacáo da vontade é que é o acto psy- 
chologico do remorso, o accordo dn vontade e da intelligencia 
em um sentimento que se satisfaz, I-ia de produzir esse bem 
estar subjectivo que se tem ao praticar ou vêr praticar o que 
competia fazer-se em dado momento ; a este prazer moral chai-iia 
a metaphysica sanccáo da conscie~icia. 

O instincto da conservacáo sugere uma grande serie de 
actos animaes tendentes li indepcndencia e persistencia do in- 
dividuo; este instincto pi-oprinn~ente o egoismo, impulso 
animal, que se torna .uma nocáo concreta nas naturezas infe- 
riores da especie humana, e como tal estimulo de actos, yie 
fóra das condiqóes organicas e leaitimas, se tornam aberracoes 
viciosas e crimies. Mas no individuo náo csiste sómente o in- 
stincto da pro riu conservacáo, lia tliinbem o da conservacáo 
e da solidarie 1 ade da especie, isto é, um rudimento de al- 
truismo; o animal que se agrupa em bando, sente a necessidade 
do seu semelhante, e o macho que defende o ninho ou covil, 
e que procura o alimento para a prole, obedece a essa tcn- 

ue nos organismos superiores se revelou pcla de- 
o altruismo, que fundou a familia, a propriedade, a 

cidade e a auctoridade, esteios de toda a civilisacáo. A Moral 
positiva evidenciando as origens organicas d'estes dois polos, 
eg-oismo e altruismo, entre os quaes oscilla todo o movimento 
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das determinaqões moraes, não elimina o egoistno natural dando 
como base das virtudes a abnegacáo, e limita o altruismo até 
ao ponto em que elle náo dissolve a individualidade. Esta 
coordenac$ío 'da Moral positiva é a mesma em toda a n-ans- 
formacão social moderna: não se quer a propriedade exclusi- 
vamente collectiva, como nas communidades primitivas, nem 
o dominio individual absoluto, como em Roma, mas sim um 
justo meio entre estas duas tendencias; náo se quer a familia 
cxclusivameilte subordinada ao pac, como nos periodos pa- 
triarchaes e em Roma, nem dissolvida no I'halansxerio como 
queria Carlos Fourier, temperam-se as duas tendencias pela 
acqáo do estado, limitada no ensino obrigatorio; não se quer 
que o individuo desappareca ante o poder collectivo do estado, 
como na civilisacáo romana, nem que o individualisnlo pre- 
valeca sobre a organisacáo social como no periodo barbaro 
ou gerinanico; os municipios. os  republicas e as federaqóes 
realisando a liberdade de tissociacáo temperam essas duas for- 
tes tendencias em um justo equilibrio. Eis aqui porque a Mo- 
ral positiva segue a mesma coordenacão de ~mpulsos le a 
mesma subordinaqáo de actos, fixando o maior relêviol da 
individualidade no esforqo mais util para a collcctividade. 

Na linguagem popular existe um anexim, que contém,a ex- 
pressão material das modificacões moraes: ((0 mal e o bem á 

face vev2.u Isto náo se refere simplesmente A pallidez e ao ru- 
bor, que exprimem os estados do espirito, como o terror, a 
perturbaqão do momento, mas tambem ao typo physionomi- 
co, .que revela o caracter; para o povo ha caras de assassino, 
de intrigante, de invejoso, e caras de bondade, caras de intel- 
ligencia. Aqui temos o ultimo vestigio das relacões concretas 
com que os povos formaram as nocóes abstractas do Bem e 
do Mal. Seeundo os dados da Philologia, que é tambem uma 
paleontologia psychologica, o Bem deriva-se da ideia concreta 
de tocar Bom a mão, ajustar-se, convir (de dav, d'onde dav- 
nzrs, e dahooízzrs, ainda usado no sec. Iir a. C. por bornus'; o 
Mal, expicime a nocáo concreta de porcaria, ascorosidade, e 
a acqáo de quebrar e sujar (do verbo mal; d'onde mura, ainda 
no sansk. mala, sujo, com analogias com o latim maltrs.~ Nas 
personifiçaqões mythicas dos Contos de fadas, as boas fadas, 
as que têm o condão do bem, são essencialmente arranjadei- 
ras, e a bençáo antiga consistia na imposição das mãos; na 
personiíicaqáo mythica cio Mal, os espiritos malignos, como 
----- 

1 Lehlois, La Morale, son origine, p. 280. (Critique religieuse, de Re- 
nouvier.) 
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o Diabo, sáo destruidores, perturbadores, hediondos, e pro- 
duzem a dôr physica. As relacóes mythicas que exprimem a 
n g á o  concreta, explicam-nos o modo como a nocáo do Bem 
se tornou abstracta na formacáo de um ideal de divindidade, 
e como a realisaqáo do bem se tornou um fim religioso, ou o 
aseetismo; na phase metaphysica, ;i nocáo cio Bem tornou-se 
tim ideal de perfeiqáo, isto é uma victoriii das paixões. Se- 
gundo as transforinaqóes religiosas, o du~ilismo influiu na 
personificqáo do Mal, como no fetichismo accadico, em que 
a peste e :i doenca são personific;rdas, ou no dualismo medo- 
persa, com Ormuz e Ahrimane, ou no catholicismo, com Dcus 
e o Diabo. N<I phase inetaphysic;l, o Mal ficou uma entidade, 
personificada muitas vczes no desastre, n a  infelicidade, na 
desventura. Na linguagem existe a tendencia para a mythiti- 
caciio, e assim como os generos feminino e inasculino formam 
carhegorias espontaneas de classificaqáo, assim ~i distinkcúo 
material de bom e m i o  torna-se uma caracteristica de designa- 
qáo das cousus, como riota Lubbock na linguagem dos selva- 
gens das Ilhas dos Amigos, e tambem na linguagem das 
cri~ncas.  Pela evoluçáo da nocáo concreta se vê como se foi 
cripndo o seuso mornl, que se desenvolve gradualmente nas 
crianqas, como se observa nas ideias de pudor, de veracida- 
de, de propriedade, de obediencia, e como se perde p:itholo- 
gicamente como no hysterismo, na embriaguez, na h:rllucina- 
çás,  e mesi-no coin a senectude. A falta de sensd moral, erri 
certos individuos, como Casa Nova de Singalt, D3 Ponte, ou 
nos grandes facinoras, denota uma inferioridade physiologica, 
ou urna ati.ophia de desenvolvimento mornl, sein estimulas 
saudiiveis dc convivencia, da iileima forma que a falta de 
senso esthetico, revela uma inferioridade sensoriul, uma certa 
falth de accáo coordenadora das sensacócs. Pela origem con- 
creta das nocóes do bem e do mal, que os inetaphysicos 
consideravam como os phenoinenos essenciaes da Conscien- 
cia,i é que se chega A sirnplicacáo d'este pretendido facto 
irreductivel; a Consciencia é um estado adquirido cle psycho- 
logia reflexa. 

Para nós, Conscietzcin C a nocáo da propria sensibilidade: 
desde o momento que um qualquer estimulo náo vibra em nós 
a impressão sensorial, estamos em estado de inconsciencia. 
Desde que uma sensacáo intensa ultrapassar os limites da 
nossa receptividade sensorial, tambem ficamos em estado de 
inconsciencia, como em certas dores violentas que deixam de 
ser sentidas. Assim concebida, a consciencia tem grtios na ani- 
malidade, e dt?senvolvimentos peculiarissimos no homem: o 
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cáo que foge ao aceno de uma pedrada tem a consciencia de 
um mal que o ameaqa, tem uma noqáo abstracta de uma sen- 
sibilidade já vibrada por aquelle meio. Como empirico este 
gr$o de consciencia póde desenvolver-se em extensão casuis- 
tiça, e é este o estado da animalidade inferior. O homem pelo 
seu poder relacionador e generalisador, converte as nocóes 
ernpiricas da propria sensibilidade em grupos abstractos, como 
a consciencia da personalidade, a co~uczettcia do criterio, a 
coltsciencia moral, rupos de nocões sensoriaes abstractas que 
com a hereditarie f ade e com a educacáo prematura e acgáo 
do meio social se tornam um estado psyctiologico bem cara- 
cteristico da nossa especie. 

A Conscieilcia é um termo relativo dos ditierentes movimerí- 
tos psychicos, ou da oscillacáo sensorial, e por isso como phe- 
nomeno isolado tendeu a converter-se em uma entidade irre- 
ductivel para os metaphysicos. Uma vez determinado o outro 
termo da oscillaqáo sensorial, ou o automatismo, é que se 
comprehende como a consciencia é um cstado relativo, 
gressivo, em gráos ascendentes ou descendentes s e g u n ~ ~ ;  
escala animal. Segundo esta comprehensão, se apreciarão me- 
lhor os actos psychologicos : existem actos automaticos, 
tendem a tornar-se conscientes, e e esta a capacidade %S 
sêres racionaes, e existem actos conscientes que para attingi- 
rem a sua perfeicáo se fazem automaticameilte. Os primei- 
ros podem observar-se nas criancas, e sobre tudo nos movi- 
mentos complexos das sociedades, cujas instituicóes têm o 
automatismo do costume até a sua racionalisacáo em associa- 
ç6es voluntarias e conscientes ; os segundos, observam-se nos 
actos continuados, no exercicio exclusivo de um dado or 50, 
e nas fórmas da pericia e da inspiracáo. Automatismo e t o n -  
sciencia sáo os dois extremos dos movimentos sensoriaes, dan- 
do-se a oscillacáo para cada termo segundo a receptividade 
da materia sensivel. Na evolucão das nocóes moraes, come- 
$a-se pelo autoinatismo dos costumes, e depois de generali- 
sadas as maximas deduzidas d'elles, esses estimulos conscien- 
tes dos actos individuaes tornam-se outra vez automaticos 
desse impulso de conformacáo moral chamado opinião pu- 
blica. 

A Moral varía com as racas, com os costumes, com as 
épocas historicas ; até os proprios systemas moraes dos phi- 
losophos se resentem d'estes modificadores biolo icos e so- 
ciologicos, como vêmos nos Moralistiis ingleces. 8 principio 
da utilidade, generalisado aos actos da vida humana por Ben- 
tham, está nos habito? e no ci-iterio nacional saxonico; basta 



esta realidade para o tornar de uma inteira verdade; só os 
actos automaticos e inconscientes é que não têm um ponto de 
vista sugestivo de utilidade; os actos de maior abnegacáo, de 
mais absoluto desinteresse, até de sacrificio, visam uma utili- 
dade altruista. As nocóes de obrigacáo, de virtude, de justip, 
sáo resultados de uma longa evolucáo historica, e por isso o 
estimulo da utilidade, revelado nas épocas primitivas pelo 
interesse pessoal, progrediu tamben~ harmonisando-se com 
essas nocóes, como vemos no cumprimento do direito, nas 
repressões da paixáo egoista, e nos resultados da pratica de 
um dever. Stuart Mill, como moralista c como psychologista 
tentou harmonisar o principio utilitario com essas noqões sub- 
jectivas, que nada têm de espontaneo, como pretendem os 
metaphysicos, ela correlacáo e bilateralismo dos interesses 
da sociedade. guiado pelo criterio historico da evoluçáo, que 
se tornou uma philosophia, Herbert Spencer considera o senso 
moral como uma capacidade individual adquirida no prolon- 
gado desenvolvimento da especie, e tornando-se organica or 
hereditariedade fixada; por este modo de vêr, a utilida 2 e é 
uni ponto de partida, sempre compativel como estimulo de 
acqáo, e comprehendendo os gráos em que o homem fôr re- 
flectindo os progressos do agregado humano. Spcncer contcn- 
ta-se de restabelecer nos factos moraes a evolucáo historica, 
e é este o methodo seguro para as deducóes positivas. A Mo- 
ral positiva póde prevêr-se, como em politica se póde prevêr 
a federacáo universal, ou os congressos permanentes da paz, 
mas a sua constituicáo pratica só póde tornar-se effectiva 
quando os costumes fórem modificados pela nientalidade po- 
positiva. De outra forma seria fundar uma Moral a priori, 
corno os metaphysicos, cujas bella5 affirmacóes entraram na 
vulgarisiicáo aphoristica, mas ainda tiáo actuara111 sobre os 
costumes. O cliic ha de ser a Moral positiva póde desde jB 
prevêr-sc pelo confronto da anarchia da moral religiosa, que 
ainda impera. 

A nocfio positiva da Moral, resume-se ein duas palavras: 
disciplirza das paixóes. Os actos humanos tem duas ordens de 
motlvos, as emocóes e as ideias; a intuicáo que é se n5o uma 
ernoqáo qua se converte em ideia; o que é um sentimento, 
como honra, dever, senáo uma ideia convertida ein emocão? 
Estes dois estimulos das determinacóes voluntarias têm uma 
mutua solidariedade; a disciplina das ideias f a ~ - s c  pela instruc- 
gáo, ou re imen scientifico; a disciplina das emocóes estabe- 
lece-se pe f a educagáo, ou re imen moral. E assim como a 
instruccáo se foi desprenden f o progressivamente da revela- 
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çáo theolo~ica, do subjectivismo dialectico da metaphysica, 
até chegar á comprovacáo experimental que attingiu pela de- 
rhonstraçáo a unidade positiva, tambem a educacáo, ou a Mo- 
ral systernatisada, se tornou independente das religiões, que 
maldiziam a natureza humana, permaneceu improgressiva em 
quanto a metaphysica formou psychologias intraspectivas, mas 
tende finalmente a tornar-se tambem positiva, por isso que 
a physiologia e a pari-~ologia do espirito coinecam a explicar 
scientificarnente o ineihanismo de uma grande parte dos actos 
sensoriaes que motivam determinacóes. Segundo este modo de 
ver a Moral deve receber um sentido generico e abstracto, 
porque em uma outrn ordem de factos: comprehende o que 
se designa pela palavra Sciencia? isto é, uma dada fórma de 
conhecimento, exercendo-se em disciplina, uma da incntali- 
dade outra da sentinienta1id:ide. D'esta mais vasta compre- 
hensáo, que desli a Moral do tradicionalismo theologico, e 
do pedantismo ap f oristico dos metaphysicos, resultam os ele- 
meiitos fundamentaes de uma nova Pedagogia: Pela Sciencia 
se reduz a I~wtrucpío á disciplina ou relacionac50 de nocões; 
pela Moral, se funda a Edzlcngáo, como uma ampliacáo d'essa 
disciplina ou subordinacáo das paixões. k:alta-nos ainda uma 
parte, para que a Pedagogia seja integral; qual ella seja, pre- 
vê-se pela rclaqáo intima que existe entre :I Sciencia e a 
Industria: essa parte deve ser a Adestt-agáo, cuja disciplina 
combinada com as anteriores consiste na coordenacáo dos 
movimentos. O s  modernos pedagogistas presentem uma re- 
voluc5o no ensino; os espiritos que reagem contra a viciacáo 
theologica do ensino, tambem fazem a separacão critica en- 
tre instruccao e educacáo; os evolucionistas, como Darwin e 
Spericer, e o italiano Ardigó ou o criticista Leblois, demon- 
strani a independencia da 1Mora1, mas não avancam além das 
suas bases staticas. Pelos progressos da Psychologia é que 
somos levados A nova concepcáo da Moral positiva, é par- 
tindo da nocão simples de que ella será a disciplina das emo- 
cóes, cl-iegiímos á descoberta da systernatisaqLo ou logar que 
lhe conipete como agente de perfectibilidade humana. 

No estado actual das sociedades europêas existe uma mo- 
ral publica, isto e, um certo accordo de bom senso pertur- 
bado pelas praticas religiosas, como se póde observar em 
qualquer hospital de alienados na seccáo hoje já estabelecida 
para as monomanias de hallucinacáo religiosa. O s  governos, 

ue ainda conservam a religião de estado, e a subsidiam, e 
%e abrem templos, e lhe entregam os actos da vida civil como 
sacramentos, e lhe deixam apoderar-se do ensino e educacáo 



das criancas, e captar os credulos e fracos para a acquisi- 
cao das grandes herancas, estáo complicando a anarchia mo- 
ral n7esta grande crise da trarisformacáo da consciei-icia hu- 
mana. A moral catholica expõe as perversóes dos actos,hu- 
manos n5o para ensinar como esses actos se possam resta- 
belecer na sua noriila salutar e natural das paixões, mas para 
deduzir a essencia maligna da liatureza liumana, (b;isc do 
dogma do peccado origiilalr e em seguida mostrar que só a 
Egrcja possue o segredo de tornar esse mal conipitivel com 
o bciii estar do individuo pelo seu systema de perdões, (in- 
dulgcnci~is. remissões e bemaventuranca. r Quantas fortunas 
sociaes tidquiridas ;i custa de crimes obscuros se desvendain 
n'esscs estupendos legados de S~inciacóes religiosas, 11-iissns e 
e caridade ostensiva, que significam un-iii argucia de conscieil- 
cia funci:ida 1i7esse regimeli de i.r~.rzissáo para toda a o?-de~n 
dc pcccL~Jo, que nlardên a E:grej;i !. Y'estc estado de annrchia 
rnoral, cc~nvéni caracterisar por uin confronto a moral catho- 
lica, a que tarnbem sc póde chnmlir ofiicial, com ;i positiva, 
qud se desenvolve coiii :I elcvaccío progressiv:i do bom senso. 

A Moral catholic:~ difkrc da Moral universal, ~~Iiilosophica 
ou iiidc!xiidentc, cni cjric., ncli~ell .,e rcsilinc em uin ascetismo 
quotidiano e auiomatiicj ;ic:no os :noiiihos de nracões do 
r 1 hibet, ou as cainandulasl c em preceitos pr;itiios benl ca- 
racterisados no seu intuito pelo nome de Arte dc bem mor- 
I-LV-; ao passo que a nocáo phi1osophic:i. n que os povos se 
v50 elevando empiricartiente pelos costumes, conduz a esta- 
belecer o justo meio entre o interesse individual c n obedien- 
cia ao conjuncto social, c por i sso  póde beni definir-se de 
uni iiiodo concreto pela designa~áo de .,li-tt: , ir bem viver. 
Para os ascetas c;itholicos 'ia Edadc inedia a ntlorte era cha- 
i-i~iicia natalis dies, e a vida, par:i n que 1150 ntrkntasse contra 
ella pela maceracáo, consistia f i ~ i  filsa pintura da inscripcáo 
sybaritica: ede, libc, 1zlJr. Por estx conce l~~5o  táo errada, a 
moral catholica conduz ao egoisi~io da sa l~ .~i ião  d:i persona- 
lidade, c os seus resultados historicos virai:]-se 1x1 desaggrc- 
gacáo social pelo monachismo, pelo attentado do celibato, 
pelo parasitismo iileiidicante, pela intolerancia das pei-scgui- 
cões religiosas, as mais reflectidas de todas as carnificinas. 
Uma vez independente da sancccío religiosa, a Moral univer- 
s a l i s ~  as relacõcs humanas parL1 a cooperacáo na lucta pela 
exjstència, inspira por isso um elevado altruisino, move1 das 
mais extruordinarias virtudes e das mais bellas invencões iii- 
dustriaes e concepcóes artisticas. 

Corno rtscetica :I moral catholica iiiimobilisa-se na contem- 
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plaqáo passiva de um phenomeno fatal, previsto, vulgar e de 
cada momento- a morte; e reduzindo-se a praticas exteriores, 
ensina a cumprir rigorosamente com essa exterioridade dei- 
xando ao espirito a titulo de tentacáo e fragilidade da carne, 
o entregar-se á immoralidade interior. E a hypocrisia syste- 
matisada, a duplicidade, táo bem explorada pelos jesuitas. 
Como philosophica, a Moral independente funda-se sobre um 
phenomeno complexo nas suas complicadissimas manifesta- 
qões-a vida. E assim como a Hygienne procura estabelecer 
as relações harmonicas da ,vida com os seus meios cosmico 
e biologico, tambem a Moral, n'este sentido profano, trabalha 
para estabelecer a harmonia da vida em r-elaqóes de ordem 
mais elevada, no conflicto de todos os elementos ou factores 
do desenvolvimento social. Quando um dia se fundar a scien- 
cia da ,Mesologia, entrarão como bases da sua cpnstituiçáo 
systematica a Hygienne e a Moral independente. E este des- 
tino o que a tornará positiva. A Moral foi anterior ás religiões, 
porque estas se desenvolveram sobre a especulaqáo de my- 
thos, e só quando os mythos perderam o seu sentido primi- 
tivo, é que as religiões se ligaram ás sociedades pela espe- 
culacáo sobre os actos humanos; o mais antigo rudimento de 
moral independente que existe é o do papyro de Phtuli-Hotep, 
no qual, de um modo concreto se indicam os preceitos para 
ser feliz entre os poderosos; é por assim dizer, Lima disciplina 
de civilidade, sem noqões abstractas de move1 de acqáo, mas 
submettendo os actos á conformação do uso consuetudinario 
para receber '7 appf-ovacão dos antigos. Eis o rudimento es- 

oiitaiieo da sancqao moral. As religiões apoderando-se da 
Koral para iiifluirern iius costumes dos povos, immobilisaram- 
na na muxima; só as sciencias é que lhe restabelecem a inde- 
pendencia primitiva, pelos progressos da psycholo ia,. pelo 
criterio comparativo da historia, e equiparando-a á I-! ygienne 
na cooperaçáo do bem estar social. É verdadeiramente, e no 
mais elevado sentido, uma Arte de bem v i v a ;  quanto mais 
sublimes não são os seus receitos, do que aquelles que pre- 
paravam para a morte ! Zndensamos aqui algumas das no- 
ções mais praticas d'esta nova Synthesr a$ectiva: 

1.O-Ensina-nos a disciplina das paixões, collocando os 
nossos desejos sobre o que seja natural, racional e conducente 
á perfectibilidade. 

2.O-Hnsina-nos a independencia individual, não fazendo 
derivar a satisfacáo dos nossos desejos do favor, arbitrio ou 
vontade de outrem; nem tampouco do accidente casual. 

3."-Dá-nos a consciencia da nossa elevaqáo, fazendo-nos 
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comsiaerar os nossos defeitos como males hereditarios e atá- 
vicos, .que ainda actuam no nosso caracter, e de que-devemos 
emancipar-nos por via da educaqáo. 

. 4."- Fórma-nos o caracter, levando-nos a considerar as 
nossas tristezas e os males que soffremos como inherentes ao 
meio social, para que os removâmos com a mesma impassi- 
bilidade com que reagirríos contra as perturbaqões do meio 
physico (tempestades, cataclismos, etc.) e contra os accidentes 
do meio biolo ico, (doenqas, contagios, etc.) P 5 .O- Por u timo, dá-nos a base do mais saudavel altruismo, 
e o modo de prolongar a vida na immortalidade da especie, 
apresentando-nos a sociedade em que vivemos, e a humani- 
dade a que pertencemos, como o mais fecundo e verdadeiro 
estimulo da nossa actividade. 

Tanto a Sciencia como a Industria, pela mais clara com- 
prehensáo do meio cosmico e pela adapta550 d'esse meio ás 
necessidades humanas, estáo destinadas como consequencia 
do seu desenvolvimento a tomarem conta do destino da socie- 
dade substituindo as duas fórmas caducas e atrazadas do 
Pod'er espiritual dos dogmas, e do poder temporal das dynas- 
tias. Entre a Sciencia e a Industria existe uma mutua depen- 
denkia, de sorte que os seus progressos sáo sempre solidarios; 
um'ponto de vista theorico modifica uma applicaçáo, bem como 
os processos technicos levam a tornar verificavel a theoria; 
náo: é possivel dar-se o conflicto entre estes dois poderes no- 
vos, como entre os Poderes antigos na revolucáo que separou 
o tdmporal do espiritual, e nas I-eaccões constantes d'este ul- 
timo procurando intervir capciosamente na esphera civil. Ne- 
nhum progresso por via do poder espiritual das religiões se 
realisou ainda na sociedade que 1-60 fôsse li custa de rios de 
sangue; nenhuma modificacáo de utilidade social se operou 
na auctoridade sem que o regimen da guerra esgotasse as 
forcas de transformacáo. Pode-se dizer que estes Podere$ 
empiricos existiram para si, como liga de uma classe; que 

. usaram da forca em beneficio de sua estabilidade; e que as 
sociedades humanas só têm progredido a custa da acqão es- 
pontanea do tempo, nos accidentes fortuitos das descobertas 
industriaes, na heterogenia das capacidades inteliectuaes, e na 
elimi , aqáo pela mortalidade das individualidades esterilisado- P r:is. ,Pelo contrario, todas as descobertas industriaes tendeiii 
ao bem estar do maior numero, c ~ pacificacáo da sociedade 
pela satisfacáo das necessidades fataes; a paz é uma condiqáo 
essencial do trabalho, e basta o exercicio do regimen industrial 
para assegurar a paz perpetua entre os homens. A Sciencia, 
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dando ao homem pelas suas nocóes os verdadeiros estimulos 
da actividade, B ess'encililrnente pacificadora: pela dernonstra- 
$50 dos principias fundamcntaes, ou condicionalismos que rc- 
ger1-i os phenonienos phj:sicos, peto conhecimento do deternii- 
nisino dos phenomcnos biologicos, e da coordenacáo da coinple- 
xidacie dos actos socit.,cs ella i ~ n i i a  3 uriaiiimidadc das convic- 
$e" e estabelece o :i!tr~iismo como a disciplina das paixões. 
Sçiencia e Industr.i,i sao a.s fbrrnas racio~i: ic~~l~iv hl?o de substituir 
qsses dois poderes empiricos e abusivos, que se exercem como 
peias, com uma ac~l io  repressiva da evol~iqáo das sociedades; 
é vulgarissima a definicáo das Religiões cnr:~cterisando-as como 
o fi.~>io ill»s povos, e do Estado, como a rcalisacáo da ordem 
pela conservacáo ou estabilidade; o nome do estado deriva-se 
do seu fim, ou a estabilidade, como :i religiáo do nexo, ou 
prisáo mor~il. Os  Pocieres, na su:i fí>rm:~ 7-nciorznl, cstabeleceiil 
o equilibrio entre o que é de riatureza cstavc! com o que C 
transformavel; só a Scieiicia c que :ittiiigc o conhecimento 
dl1.s condicócs e112 que a or-den? ptide coexistir com oprogrcsso, 
como a Industria é cltie estabelece o accordo entre o interesse 
individual com o bem esta!- geral. O exercicio effectivo d'cs- 
fies poderes novos na direccáo das sociedades ha de ser bas- 
tante dificultado pelos poderes existentes; a Sciencia é rcgu- 
lamentada pelo Estado,, que intervem na liberdade do cnsino, 
na organisa~áo dogniatica das disciplinas, lia imposicáo dos 
corpos doccnres, e no cxclusivismo dos graos; por seu turno 
a religiáo trata tambcin de apoderar-se do ensino, e de Liin- 
putar u sciencia em harmonia com a orthodosia, c aos corpos 
docentes do estado oppóe uma milicia disciplinada, os jesui- 
tas, que desde o seculo svr trabalham com os seus implaca- 
veis inethodos pedagofiicos. com a sua alliciacáo secreta das 
intelligencias novei,~, pura dc5viarem a corrente scientifica do 
espirito moderno p;:r:i a dirigirem para a tl-ieologia. Apezar 
d'estas perversões systcniaticas da ;:crividade mental do 
homem, a razáo é como a luz que penetra por todos os in- 
tersticios. afirma-se e avanca; do seio do cnsino jesuitico 
sdem homens coriio Voltaire, que impulsiona um scculo, e no 
cêrco fechado pelas mediocridades preponderantes no ensino 
otticial pcnetrain individualidades emancipadas ein politica e 
religiáo, con1ci Robin e Virchow. Uma perversáo dos intuitos 
da Scicncin é tnmbciii essa actividade estcril que lhe impõe 
o Estado, exerc,endo-a fia descoberta de instruinentos de morte 
p~ir :~  aperfeicoar os recursos da guei-ra,. cin inachinas de de- 
vastacao, c cin app~irelhos para a propria manutencáo da cs- 
tabilidade do governo, como os telegraphos, que sáo uma ex- 



ploraqáo privativamente sua. A Industria estii tambem sujeita 
a uma condiqáo passiva pelo proteccionismo dos governos, 
pela concorrencia do estado com os seus extraordinarios re- 
cursos da riqueza publica com os industriaes particulares, e ' pelo desvio da legitima actividade productora em monstruosos 
arsenaes de guerra e nos assoaibrosos armamentos. Alem 
de outras consideraqões, sáo estas as que primeiro occorrem 
para evidenciar a difficuldade cio accesso do regimen indus- 
trial, e da disciplina sciet-itifica dos espiritos; mas a evolucEo 
d'esta nova pliase das sociedades comeqou, e esse resto de 
a itaqáo rcvol~\cionaria que lios ficou do Protestantismo e da 
(Ponvenqáo, des~ipp;irecerii espontaneamente com ii pacificaqb 
das consciencias pela unanimidade da Sciencia, e pelo ben. 
estar levado ao maior nurriero pela organisacão da Indus- 
tria. 

H a  porém uma situaqão na Sciencia c lia Industria? que pa- 
rece contradizer a unanimidade de lima, e a generalidade do 
bem estar determinado pela outra; a Scicncia apresenta de 
vez em quando o deploravel espectaculo das contradiccões fer- 
renhas dos espiritos mais lucidos entre si, rriuitas das suas 
theorias são expostas em um tom polemico e aggressivo, che- 
gando 5s vezes a reflectir-se 110 campo impessoal das doutri- 
nas os contlictos iiiternacionaes, somo a pretendida sciencia 
alleiná e frnilceza, rias polemicas entre Virchow e Quatrefa- 
ges; outras vczcs a personalidade do honiern de sciencia tor- 
na-se repugnante por um esclusivismo ~iuctoritario, por um 
rigorismo intriitavel, por urri ciun~e de originalidade, como 
em Leverrier; outras vezes os problemas scientiticos sáo o 
campo onde se debatem interesses de classe, alheios ao des- 
envolvimento da razáo humana, como o antagonismo entre 
os monogenistas e biblicistas contra os transforrnistas; cmfiin 
a critica, que d o instrum'ento disciplinador, fecundante e su- 
gestivo do trabalho scientifico, exerce-se caindo táo facilmente 
em expansáo de sentimentos da personalidade, servindo intui- 
tos p,ejorativos ou.  glorificacóes de favor. Póde-se dizer, ,que 
a Sciencia se acha perturbada no seu fim moral, o estabele- 
cimento da unanimidade dos espiritos, pelos co?zjlictos dozltr'i; 
narios, e pelos rese~ztitneiltospessoaes. Sobretudo, estes ultimo3 
preponderam na Litteratura, onde os sentimentos sáo o c)bjecto 
da morphologia artistica, e onde as cmocóes são o rqsultado 
que se procura. 

Na Industria o conflicto toma o ciiracter ae  um combate 
no momento indizivel do grito: Satrve quipeut! Cada um que 

, produz, não , ,  t q ~  e m  vista satisfazer a necessidade pelo modo 
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mais ~iccessivel, mas sim ir de encontro á producqáo analoga 
e extinguil-a, deprecidl-a, deixa1 a sem procura, e ficar só em 
campo. Para este fim falsifics-se a produccáo para concorrer 
pela barateza; náo importa que a satisfacáo da necessidade 
se apresente um veneno, e se ataque a salubridade, se ar- 
ruine mesmo a especie, comtanto que a iiiercadoria supplante 
a m'ircli mais procurada. É na cortcorreiicia industrial, que 
os economistas classicos consideram como o fxctor principal 
do rrabalho, quc se vê claramente em pratica o aphori(;ino de 
Hobbes - o homem lobo do homem ; a concorrencia e ui-il'i 
monstruosidade que se póde bem definir-o coi-iflicto dos in- 
teresses na exploracão das necessidades. E quantas \vem\ 
esse coiifiicto se converte em uina liga? o que e ainda muito 
peior. Bem caracterisada esta situaçáo ,in:irchic~ da Sciencia 
e; da Iiidustria, será possivel subnietter estes problemas per- 
fbrbadores a uma disciplina moral? Crêmos que sini. 

Toda a actividade humana se exerce em duas condicóe\,,por 
kspecificidade de funccóes, e como reaccáo do maior motivo; 
&o primeiro caso pertencem os actos do automatismo espoiita- 
neo ou de inconsciencia, hoje t5o amplamente estudados pelos 
physio-psycholo istas; ao segundo, os actos dcterniiilados por 
pm estimulo su % jectivo ou propriamente voluiitario. A acti- 
vidade hynana oscila entre o automatisino c a coiisciencia; 
'actos automaticos ou especificos tornam-se conscientes, como 
3 elabor'~cáo da linguagem, dos costumes, das tradicóes, e 
vice-rcrsn, os actos conscientes tornam-se automaticos, como 
a pericia artistica. Todos os actos voluiitarios tendem a con- 
formar-se com uma norma ideal, e a capacidade de conceber 
essa norma, e de aperfeicoar a accáo reproduzindo-a ou imi- 
tarldo-a, 6 o que constitue a nocáo moral. Assim concebida 
a Moral, ella náo existe exclusivamente nos costumes, influe 
em tudo o gue póde conformar-se com um certo ideal; é por 
isso que a Sciencia e a Industria têm tambem a sua Moral. 
A Sciencia tem os seus processos logicos de invesrigaqáo, tem 
a s  suas leis deductivas de previsão, tem o seu nexo dogma- 
tico com as sciencias de que depende e para que contribue, 
mas além de todas estas condicóes tem tambem a sua Moral. 
Qual será pois a Moral da Sciencia, isto 6, alem do seu fim 
pratico, o seu fim ideal? A Sciencia procura a mais clara com- 
prehensáo do meio cosmico, a nossa dependencia com esse 
meio, e até que onto podemos adaptal-o á nossa esistencia, 
mas além de tu d' o isto ella tende a um fim ideal, a estabelecer 
a zatanimzdade das convicções. Tal é a Moral da Sciencia. Não 
comprehende esta noqáo moral, aquelle que exerce a sua acti- 



vidade intellectual sem um plano, ponto de vista geral ou- 
philosophia; a intelligencia exercendo-se em uma especiali- 
dade, cáe na intolerancia dogrnatica, no pedantismo tão bem 
caracterisado nos humanistas, na supersticáo da lettra, no des- 
preso por todas as outras fórrnas da actividade mental, e em 
um liorror inqualificavel pelas generalisacóes. Este estado 
mental torna um homem desgracado, e a alteracfio doentia 
do caracter e que se reflecte nos constantes conflictos dou- 
trinhrios, que se tornam conflictos pessoaes. Comte achava 
tão lamcntavel o mathematico que dispendc a sua vida a fazer 
calculos, como o artifice que em uma fabrica consummiu a sua 
vida fazendo bicos de alfinetes; e como esta especialidade 
do mathematico quantas outras especialidades, ou propria- 
mente erudiqóes, não vêm tornar talentos apreciaveis triste- 
mente odiosos, convertendo a scveridade do methodo em 
grosseria brutal, que é tambem uma manifestaqáo do pedan- 
tismo. Estes reagem conrra a philosophia, e quanto mais se 
firmam na sua situncáo especial, tanto mais se afastam fim 
moral da Sciencia. A I'hilosophia positiva, além da subordi- 
nacão hierarchica das sciencias entre si, pela qual fiindou o 
verdadeiro regimen rnentlil temperando a especialidade pela 
educacáo cncyclopedica, descobriu tambem o fim ideal das 
sciencias--a unanimidade das conviccóes pela verificaqáo; e 
essa Philosophia, colligindo de todas as sciencias as conclusóes 
verificaveis, é que está destinada a fundar a unanimidade. 
Quer como methodo, estabelecendo a dependencia munia das 
sciencias, e eliminarido do trabalho intellectual o incogniscivel, 
quer co~iio synthese de todas as conclusóes verificaveiu, 
a Philosophia positiva é de todas as philosophias a que nos 
dá um ideal mais elevado da Sciencia, e por isso, pela sua 
disciplina mental é a que melhor subordina o trabalho scien- 
tifico a um fim moral. 

Tambem pela subordinacáo dos complexos phenomenos 
sociaes ao ,criterio scientifico, a Philosophia positiva é a que 
está mais no caso de propôr o modo de eliminacão da anar- 
chia na esphera industrial. 

Ao inverso de todos os principias racionaes da mechanica 
é que os movimentos, que se effectuam nas sociedades huma- 
nas, tem sido empiricarnente dirigidos pelos que dispõem das 
forcas d'esses aggregados. A lei evidente-ganhar tempo á 
custa de forca-perverteu-se no mechanismo social pelo inte- 
resse dos que o dominam; a fórmula a que se reduzem todos 
os actos politicos dos overnos resumem-se em -gerder tempo 
á custa de forca. O 8 esenvolvimento social foi sempre sacri- 



ficado a ucstóes accidentaes, cuja resolucáo importava uma 
violado I a  natureza a bem de uma vantagem pessoal. Que 
sonimii de csforcos, que dispendio de legitima actividade, que 
ruinas c que atrazos n recuperar, náo têm produzido na vida 
das nacões 3s qzteslóes d_l~nasticns? Que rnutua desconfianca 
entre os povos, que ciun-ie egoista náo produzem os sophismas 
diploinaticos, que cumprem á risca o torpe anexim de que a 
palavra foi dada ao homem para encobrir a verdade? Quc 
vigor extraordinario dispendido em confiictos de religião, em 
dcstituic5o de dogmas, c ainda hoje em derrocar e implantar 
fórmas de golpertlo, prevalecendo sempre o vicio intimo e de 
essei-icia. a personalidade na aiictoridade! Que somii-ia de sn- 
crificios de sangue e de mortuiidade exigidos u este pobre sêr 
que precisa de sociedade, ceganiente immolado pela vaga fas- 
cinaqáo da palavra pnt?.ioiismc,? Qiic seculos de atrazo n5.o 
tem produzido as diflferente., I(estazirap5es nos estados da 
Europa, e essas vergonhosas concessões do poder absoluto 
chamadas Cartas Co~rsti/ricto?r;rc~s? Eis a ,simples indicacão 
das qiiestóes politicas que tem esgotado e desnioralisado a 
vida social, desviando-:i do seu desenvo1vimcn:to cvoli~tivo. 
Adam Smitl-i chegou a concluir, que uni estado progrediria 
infallivelrnente se fôsse deixado a si mesmo, coi~i pequenos 
impostos para os diminutos servicos soci:ies e com uma facil 
justica distributiva. A moral na  politicu si) poder-ó fundar-se. 
primeiramente, quando a a~ictoridude tiver- a impersori~ilidade 
de uma magistratura, c em scgundo logar, quando ;i obriga- 
+O OU O dever forem cumpridos com maior exigencia segui-ido 
a superioridade das hierarchias socinc:;: a realeza c as aris- 
tocracias vivem na ociosidade e ~ i ~ i  dissolucão dos costumes, 
e pela forca armada, policia! c clerical, conservam as classes 
proletarias e burguezas na obedierici:~ p:issiva de uns ccrtos 
deveres; segundo a moral positiva :i discipiiria das accóes deve 
dar-se de cima para baixo, da mesma fiírma que nos orgáos 
.mais importantes de um corpo vivo as  funccóes se exercem 
com mais perfeiqão, sob pena de ser prejudicada a vida. A 
anarchia moral na politica traz comsiíg a perturbacão da 
synergia de outras funccóes sociaes. e interrogarmos as 
questóes economicas, acha-se o mesmo dispendio de forcas, 
a mesma perda de tempo: Apoz o clpparecimento historico 
do proletariado levantou-se a dolorosa questáo do pauperis- 
tno; porém o elemento catholico apoderou-se d'ella compli- 
cando-a e perpetuando-a para conciliar os seus dogmas com 
o sentimento humanitario; conservaram o mal para o explo- 
.rarem, decretando-se a caridade oficial, na forma de asylos, 



de monte-pios, de taxas de pobres. O jornalismo explora a 
bem da lista dos seus subscriptores o que ha de sentimental 
no pauperismo. O cancro lavra, e o\ que dispõem do poder 
não sabem vêr que essa manifestacáo pathologica local revela 
a profunda diathese na constituicão social. ilpo,: o pauperis- 
mo levanta-se a questáo das subsistencias, que se resolve com 
palliativos de momento, taes como leis de exportação de 
cereaes, celleiros do estado e emigracão para as colonias. 
Segue-se o problema do Trabalho, em que as leis proteccio- 
nistas se contentam em satisfazer os productores, que por 
esse meio podem diminuir ou augmentar os salarios. A ques- 
táo do capital chega por seu turno a perturbar a inconsciencia 
dos governos, tornando-se o vampiro medonho dos rendimen- 
tos publicos; e por seu turno os governos, para se manterem 
contra esta inevitavel absorpçáo realisaram a concepqáo do 
Imposto ern todas as suas'fórmas as mais abstractas, as mais 
imaginosas, cotisando as diversas entidades moraes do mes- 
mo individuo, e os seus diversos actos, mesmo ainda os indi- 
rectos, chegando a ultrapassar o regimen administrativo da 
Edade media, arvorando o principio governativo da- explora- 
$50 do homem pelo Estado. 

A sciencia economica, a do periodo classico, clecretada 
officialmente no ensino dos estabelecimentos publicos, acceitou 
todos estes vicios da organisacáo social, converteu-os em prin- 
c ip io~ fundamentaes, deduzindo as suas leis dos phenomenos 
que se estavam passando, sem curar se elles eram normaes 
oii aberrativos. O phenomeno da co~lcorrencia foi abandonado 
ao capricho dc sodas as necessidades ficticias e de todos os 
interesses indisciplinados: de um lado a preoccupacão louca, 
degradante e insensata do luxo, como apparencia do valor da 
personalidade, do outro lado a riqueza tomada como fim ex- 
dusivo da existeqcia, e considerando-se a base de superiori- 
dade individual. E difficil descobrir o modo de estabelecer a 
disciplina moral para subordinar estes desordenados factores. 
Tentemol-o. Os dois polos entre os quaes oscila toda a phe- 
nomenalidade da sciencia economica-a producqáo e a con- 
summaç'50--achnm-se viciados na sua essencia pelos estimu- 
10s porque se exercem: A producçáo tornou-se para a maioria 
prestante da sociedade, isto é, a classe operaria, tona necessi- 
dade fatal; a consummaçáo tornou-se para a minoria parasita 
uma satisfac50 abusiva como acto livre. As consequeficias d'esta 
inversão dos termos economicos manifestam-se em tudo; da 
parte da producgáo fatal vêrnos impor-se o despotismo do 
ca~i ta l ,  ,sobre o salario. do commercio sobre a industria, e a 
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impossibilidade do operario se poder educar c se desenvolver, 
privacão irremediavel de uni futuro descanco para aquelle que, 
de'sde quc tcm forca se usti ein produzir e morre seiii treguas 
para a sua caducidade e para a familia que formou en1 volta 
do si. Da parte da consta~zmacão liz,~.c, us consequencias suo 
sobre duras, odiosas: cstabeleccii-i-se as falsas tiecesidades, 
para satisfazer as qu:ic: se :.:icrific:ini innuineras vidas em 
fabricar artigos sumptaarios; o trabalho, j:! de si exposto ao 
despotismo ce.go da coiicorrencin, ~è oi seus productos apre- 
ciados ou i-cjeitados segui ido,^ capricho da iiioda. Em vez de 
sa satisfiizerein as necessidades que peztim fataliilentc sobre 
a nossa nntui.cza, essas 11ece:isidacies toriiam-se como um 
pretexto de al~trde, um ~aractci-istico de c1:issc ou de jerarchia 
~iiperior. O luxo, a s~iniptuo~iclade. :L niagiiificencia chegaram 

ser adri~ittidos pelos e~onor~iistas cc~ino fiictos normaes, por 
i'sso que iiiediam as forqlis cie ii11ia nas50 1150 pelo deseiivol- 
~inleiito das faculdades de uma raca, não pela elev:icáo do 
senso moda1 de um povo, não pelas creacGcs d ~ i  iiitelligeiicia 
que assigqalam a sua altura, mas pelo i~umcro de bracos vo- 
tados ao trabalho e pelas estatisticas da maior produccáo. 
Ncm só $e pio .vive o homent; este principio aflirinado por 
uma religiao contemplativa, que veiu at,icar a civilisacáo greco- 
romana, paralisando a intelli8encia huniaiia durante a Edadc 
media, exprime uma necessidade da natureza, que précisa 
ser coinprchcndida: além das necessidades do organismo 
ui-iimal o homem tem necessidades estheticas. A coiiteinplacáo ,, 

é um trabalho; do devaneio se pqrte para a especulacáo men- , 
tal, para a intraspcccáo psychologica, para o aperfeicoamento 
de si mesmo pela :ispirac$n de uni certo ideal. Como 'quem 
trabalha precisa de repouso, o que cluizer educar-se precisa 
de contempfacáo. As classes operariiis pelo esgotamento inus- 
cular sáo cluasi inhabeis pai-.i reflectir. O que mais gasta é o 
que menos produz; esse náo tem tempo senáo para gastar, náo 
tem habilidlide, nem tem LI inornlidnde para se envergonhar do 
,seu parasitismo, náo te111 a cr,j>ncidadc para dominar os im- 
petos da sua aninialid;ide, dihpc~de por que ignora o que a 
produccáo custa, desvirtua o trabalho por que pelo seu ocio 
dissolvente tira-lhe a generalidade e o converte eni lei de ii~al- 
dicáo, eiíi stigma affrontoso que carncterisa as classes sepa- 
radas a que clle chama inferiores. O trabalho justo, disse 
Proudhon, iiáo dá para maih do que poder sustentar-se o 
obreiro, e cluando ii-iuito, twmbem a su<t fkimilia; e vê-se todos 
os dias, na chainada alta soc.iedade, cada individuo dispender 
!rnl'roficuan~ente valores que d a r i ~ m  para manter dez fainilias 



dentro do mesmo tempo. Os moralistas abstractos buscam 
as suas comprova~óes nos factos isolados do individuo ou de 
uma classe; mas os individuos s3o o que as instituicóes os 
fazem ser, adaptam-se ao meio em que nasceram e que os 
domina. O s  que temem a revolucáo fundam-se lia carrupcáo 
dos costiimes individuaes para rejeitarem qualquer transfor- 
macáo; mas como e possix-cl regenerar-se o homen: dentro 
de instituicóes corruptas? Uina sociedade cujas bases economi- 
cas se fundam sobre o cnpr-iclzo da (:onsiiir;niacáo, e a j à t a -  
lidade da Producqáo, perdeu tis suas condi~ócs naturaes de 
cquilibrio, perdeu esse accordo iiiutuo por oii~ie em uma so- 
ciedade se realisn a justica; a ordem hade ser um resultado 
apparente de violericias parciaes. Hade necessariamente dar se 
um conflicto permanente, uma divisáo, unia antinomia entre 
o que produz e o que consomme; o nosso tempo assiste a 
essa lucta sein querer cornprehender-lhe a causa, e empre- 
gando contra ella mcios estupidos de reprcssáo, como a lei 
draconiana de Bismarck. Mas quem póde ir contra a marcha 
do tempo? Uma parte da sociedade conhece que inutilisa a 
sua vida inteira em produzir. para uma outra parte, e em 
~nenor  numero, sobre os diversos sophismas de capital, de 
juro, de renda, de clomiiiio directo, de imposto, de lista civil, 
de bens da coroa, de ~iuctoridadc, absorver na inercia esse 
producto, gastando Lima piirte d'elle em conservar sob pre- 
texto de ordem as injusticas trailicionaes, transmittidas de 
outras sociedades, no seu pcít de irnmobilidade. A chamada 
questáo social é esta queixa profuiid:~ contra urna injustica de 
seculos; as solucões propostas pelos inetaphysicos do socia- 
lismo são hypotheses, que no cninpo dos phcnomenos con- 
cretos de uma sociedade se chamam utopias. 

Desde que pela Sociologia se chegou ao conlieci~nento que 
o facto da sociedade humana era lima forriiacão natural, que 
tinha ,o seu desenvol~irncrito organico e um certo numero de 
funccões staticas guc iiciiliuni:~ vontade póde alterar, e que as 
condiqóes de coecisteiicia ou  de harmonia residem na propria 
natureza dos sCi-es que constituem esia entidade, para de logo 
a intelligencia moderna foi Ie~,aii;i LI conil3:.ehender a uma 
outra luz os phenomenos que se ercrccm dentro d'esse meio. 
A noc'5o de L ~ ~ K ~ o I - ~ ~ L ~ C I O ,  11g;id;i dcsdc os primeiros rudimen- 
tos das civilisacóes á~ c~istns saccritotaes, bs hierarchias da 
forca, Lis tr~idicóes egoistas das filmilias dynasticas e 6 iinpe- 
tuosidade dos h:ibeis generacs, iirizpn-atoresi substitue-se es- 
pontaneamente pela simples ;ompreheiisáo do fim social; não 
póde haver privilegio onde to~los sao eguaes peranre a mesina 
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necessidade de uniáo. A aspiracáo revolucionaria da egualdade 
torna-se uma noqáo positiva d'onde se deduz a base de todos 
os poderes, a soberania nacional. Trazer ri sua evolução na- 
tural as formas da actividade que se exerce dentro do meio 
social, é restabelecer a syncrgia das funccões ou, menos figu- 
radamente, a sua moral. Submettamos n este processo os 
phenomenos f~~ndamentaes da Economia politica; vemos pelos 
factos quotidianos, que o trabalho é tanto mais adn-iiravel, 
imponente e fecundo quanto mais o provoca a liberdade; n'esta 
condiqáo especial o trabalho dcí a o  homem a coiisciencia de 
que tambem é criador, confirma-o no seu poder; o trabalho 
livre leva o homem á saude physicn e ao bem estar moral. O 
trabalho jri náo póde ser esse inytho da condemnaqão do ho- 
mem, com que a Kiblia fez do judeu um povo esteril, e com 
que a Egreja manteve na Edacte media as classes servas ; pela 
nocão positiva é o meio pelo clual o homem affirma de um 
modo util a sua forca, a sua capacidade trailsformadora e 
consequentemente a sua independencia individual. Dentro das 
sociedades actuaes, fundadas ainda sobre a invcrsáo dos ter- 
mos economicos, quasi que se 1150 coinprehcnde esta tloqão 
do trabalho, mas existe uma ou outra fórnia de actividade 
que nos leva a prevêr o que seja o trabalho livre ; exemplifi- 
quemos com o trabalho artistico. Indispensavel para manter 
o nexo mornl dentro da sociedade, pela elaboraqáo das tradi- 
cóes, e pela satisfaçáo das necessidades agectivas, aquelle que 
trabalha n'esta ordem de actividade, tira a concepcáo da pro- ' 

pria liberdade, afirma a sua individiialiclade pela creacZo 
original, ama o seu trabalho desinteressad:imente preferindo-o 
a tudo, e chega a realisar em si mesmo a perfeiqáo idealisada. 
Hoje, na sociedade burgueza, chata e mesquinha, esta ordem 
de trabalho julgada como excepqáo. No trabalho agricola 
ha tarnbem uma certa liberdade. que se reflecte no prof~indo 
amor pela sementeira, pela arvore plantada por aquelle que 
envelheceu com ella, ha a variedade de movimentos, uma 
fe~unda  ociosidade no intervallo'das colheitas, ha a saude. 
physica, e um instincto da solidariedade humana na hospita- 
lidade. Estes dois exemplos sáo os extremos; que digerenqa 
para o trabalho que torna o homem que o exerce rachytico i 
ou deformado na sua estructura, e imbecil e odiento na sua 
mentalidade atrophiada por falta de tempo, vinculado á officina 
pela necessidade de manter-se a si e a sua familia, fechado 
no dilemma mortal-ganhar pelo trabalho o salario com que ' 
hade adquirir forcas para dispender outra vez no trabalho. 

Portanto para corrigir este vicio, ou melhor, para fundar 

I 



a moral na Industria, é necessario 'tornar o trabalho ou a 
producpío livres, como vimos nos dois exemplos mencionados. 
Toda e qual uer fórma de actividade n-ianual é susceptivel 
de ser táo li 1 era1 e ed~icadora como o trabalho que exige 
o esforco especulativo da intelligencia. Só por este meio, é qúe 
se extinguirá esse outro vicio da consummacáo abusiva, re- 
duzindo-a B satisfação simples das necessidades imprescriptiveis 
o11 fataes, que sáo bem poucas. O s  valores sumptuarios serao 
reduzidos a quinquilheria risivel, acabará0 as theorias preven- 
tivas da populaqáo subordinada ás subsistencias, e a existen- 
cia do proletariado ein vez de ser um terror tornar-se-ha uma 
força consciente. Consideremos os phenonienos estheticos. 

A philosophia positiva eliminando dos seus processos o in- 
ni ivçl, e só acceitando io~iclusóes unanimes e verifica- '@&,$= v I stabelece a crencn ~idniiravel da solidariedade humana 

e da progressiva perfectibilidade realisada pela Sciencia. A 
crença, que sob a fórrnn religiosa leva á intolei-ancia, aos odios 
de seita e aos desvarios proselyticos, sob a foi-n~a de adhesáo 
scientifica conduz ao sentimento da I-iumaniciade e por conse- 
guinte á dedicacáo altruista. Era a crenca que inspirava as 
obras de arte, quando a tradicáo religiosa exercia sobre a so- 
ciedade o poder espiritual de conciliar todas as emocões; mas 
desde que o chi-istianisrno tomou um caracter politico e se 
definiu dogmaticamente no Concilio de Trento, as crencas po- 
pulares cederam o 10 ar aos dogrnas sophisticos e auctorita- 
rios, e 11 religiáo de 9 esus nunca mais inspirou uma conce- 
pcáo artisrica séria. A- pintura veiu perder :r sua inspiracão 
rio maneirismo idylico; a architectura sob a erudicáo das or- 
dens gregas facilmente se deixou falsificar pelos Jesuitas; ca- 
laram-se os grandes hymnographos comc) Jacopone da Todi 
ou Thomaz Celano, substituidos pelas affectadas e correctas 
strophes de Santoli~is. A Egreja procurou encobriir a sua po- 
breza do sentimento sob a riqueza da devocáo opulenta das 
basilicas e das mundanas capellas reaes. Póde-se dizer que 
as religiões vivem pelo sentimento; e logo que ellas já náo 
inspiram obras de Arte estáo mortas, ou apenas com a exis- 
tencia. apparente, como uma concha sem pérola. A corrente 
scientifica não póde voltar ntraz: e a Arte nada mais tem a 
recebeir da crenca religiosa, que vae perdendo o seu caracter 
de gcneralidadade. A Artc serviu de expressáo plastica a to- 
das as  phantasmagorias religiosas desde o fetichismo até ao 
monotheismo; foi ella que tornou communicavek todos os 
dogmas abstractos; nunca existiu por si nem sentiu a causa 
do desenvolvimento social senáo indirectamente. O Direito e 
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a Moral estiveram tambeni sob esta tutela servil ; mas o di- 
reito como um facto urgente c de uma vitalidade immediata 
facilmente se tornou de divino ciii civil, e a inoral foi-se c'on- 
stituindo systeinaticamente atf se reduzir a uma philosopl~ia. 

A Metaphysica veiu restituir 6 Arte a sua missáo indepen- 
dente; Aristoteles presentiu que os factos que a constituiam 
eram susceptiveis de se subordinarem a leis, e systei-iiatisou-os 
na Poetica. Mas aos metaphysicos ullemáes, sobre tudo a Schel- 
ling, cabe a gloria de tereni vu1garis:ido a mais alta coiicepcáo 
philosophica da Arte. Schelliilg considerava-a a synthese e o 
fim ultimo de todas as sciencins? e para elle o universo era 
um grande poema que devia icieiitificar-se com a consciencia 
do hu ,  ou do mundo subjectivo. A influencia da concepcao 
de Schelling foi decisiva sobre o estudo das litteraturas antigas e 
das grandés tradiqóes seculares. Hcgel, procurando na theo- 
ria da Arte uina comprova~áo para o seu s stema, ainda assim 
seguiu o criterio posiriio iiido buscar a Kistoria as diversas 
manifestacóes das fórn-ias de Arte, como grandes factos in- 
vduntarios, e por isso aptos para conduzirem á previsgo das 
leis e sua codificacáo scientifica.  mas os metaphysicos chega- 
ram a um ponto em que a sciencia náo progrediu mais; qui- 
zerain partir de um principio absoluto, isto é, da essencia, do 
Bello, e ficaram sempre a marchar no mesmo terreno; cada 
metaphysico cornprehendeu o Bello definindo-o a seu modo, 
e náo entrando em accordo possivel. Novidade, ciiracteristica, 
harmonia de vontades, não passaram de palavras vagas, que 
explicam tanto a natureza do Bello, como se explica a gravi- 
dade dizendo que os corpos tendem para o centro da tqrra. 
No meio da grande renovacao riietaphysica do fi111 do seculo 
xviii para xis, as sciencias expcriinentaes alcancarani um Iargo 
desenvolvimento e ate certo ponto iiitroduzirani-se no plano 
da edi~cucáo publica. Sob esta influencia a consciencia mo- 
derna recebeu uma 11ova dircccáo, antes i-i~esmo de Cumte ter 
achado a systematisacáo positi~:i? a que cllc chegou mais cedo 
por vir ii'estii corrente. Podeinos com 1,ittré explicar o porcluê 
d apparecimento do positivisnio : I .  A terra reconhecida pela 
circumnavegaqso, a posicáo do planeta determinada no espiico, 
a Physica e 3 Chiinica creadas, a Biologia ligada pela Chimica 
a serie das sciencias, a historin esclarecida e explicada pela 
critica, o estudo das linguas tornado pela comparacáo uma 
fonte de luzes, eis aqui em bem poucas palavras como se es- 
plica a ruina do que esta desabando, e o progresso do que 
agora avarica. Que podiam fazer no meio de nocóes táo posi- 
tivas e táo novas, as velhas c incoherentes noqóes que tiveram 



sua edade de grandeza e de fortuna no tempo em que ellas 
satisfaziam a todas as esigencias da intelligencia humanalu' 
E por isto que o positivismo não e uma cschola individual, 
mas uma systematisacáo do estado dos espiritos, que se vae 
fazendo a medida que as sciencias v50 dando mais largas pro- 
vas as nossas convic~ões. 1i:ste estado dos espiritos liade for- 
qosamei-itc sentir a necessidade de formular novas concepcóes 
do Direito, da Moral, da Industri:i, e da Arte. O genio de 
Comte presentiu esta necessidacie quando luncou as pi-iineiras 
bases da Sociologia; inas orgariisar scieiitificaiilente o pro- 
blema o mais complicado cio mundo, o mais complexo e o 
menos reductivel a uma lei unica, como é o facto sociologico, 
e além d'isso deduzir das suas tendencias o que virá a ser 
effectivo, é um trabalho para o qual não basta a vida de uma 
geraqáo. Cada obreiro que tome iiinti particularidade da grande 
sciencia sociologica e a explore em todos os hentidos; (lomte 
fundando a verdadeira philosophia d ; ~  tiistor-ia, apenas esbocou 
algumas ideias para a sonstituic5o scientiiica 'ta Esthetisa, e 
o que mais assombra é ~ ? r  que os principio5 mais I-agamente 
expostos por ellc dominam com uma imponente ,verificacáo 
através dos estudos mais detalhci.dos e severos. E por isso 
que partimos para a organisasáo da Esthetica positiva d'esth 
simples proposicão: ((A Philosophia positiva, com o seu sys- 
tema de opiniões fis~is e unanimes, só ella poder8 ofí'erecer 
ao largo desenvolvimento das Bellas-Artes uma base verdadei- 
ramente pop1~1~1- e (v11 I~s~motzia C O I H  o espii-ito da civilisapío 
nzoderna. »' Base popzrlai; ou o fundo das tradicóes humanas 
como objecto da inorpliologia artistica, e espirito scientifico 
ou o /  sentido novo e ii~tci-icion;il servindo a ci~ilisacão que 
avanga e vulgtirisando t o d ~ ~ s  a> coriquistas da intelligencia, 
taes ,450 os fundamentos d:i kkthetica positil <i : 21,base popular 
como statica iinprinic 2 obr~i de Arte o cunho d$ aucturidadc 
secul:ir; o espirito scientitico é a corrente d!,ii~inhica que vivi- 
fica as tradiqões mortas e 1150 deixa que empecam o desen- 
volviniento da conscie~icin hu~iiaiia. Quando o artista realisar 
o justo equilibrio entre estas duas forcas eguaes e contrarias, 
póde se dizer que attingiu o Bello, da mesma fórma que o 
moi-alista que consegue equilibrar essa forca statica indivisdual 
o egoisttzo com essa outra forra dynamica ou social o altl-uisnzo 
attingiu o Bem. Tal é a nova Sy~zthese aficliva. 

par Miss 
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Vejamos mais particularmente a verdade da f6rrnula pre- 
sentida por Comte. 

A realidade só se nos manifesta pela appnrencin; conhe- 
cer a realidade seria possuir :i essencia do que é, seria alcan- 
çar a noqáo absoi~ita do ser, livre de toct;ts as relaçóes, que 
são a fórma e condicionalismo da sua existencia. Isto está 
fóra dos meios que emprega :i razão para chegar a qualquer 
conhecimento; mas a reillidade e como a quantidade cnn- 
siante, da qual as apparencias se podem aproximar sem com- 
tudo chegarem a ser rigorosamente eguaes. No periodo theo- 
logico o estado syncretico da inteliigencia tomava a apparen- 
cia como a realidade completa, identificava-as ou considerava 
tantas as realidades quantas as apparencias; d'aqui veiu a 
creaqáo dos deuses, e o dogmatismo religioso que dava a ex- 
plicaqáo subjectiva de todos os phenomenos do universo. No pe- 
riodo metaphysico :i realidade existia subordinada á apparen- 
cia, e ~ i t é  se chegava a negar a existencia do real por isso que 
este só era conhecido pela impressáo subjectiva. 

No periodo positivo da-se a justa descrin~ina<áo entre estes 
dois termos; a ?-calidade e o facto irredutivel da existencia, 
e a analyse parcial de cada appare~zcin sob que ella se nos 
mostra leva-nos ao conhecimento das relaqóes, as quae? pelo 
seu maior numero e pela sua mais logica connexáo, nos apro- 
ximam quanto é possivcl d'essa realidade. Cada grupo de re- 
lacóes constitue um todo unitario e systematico a que se chama 
Sciericia; mas n'essas relaqões existem algumas por tal forma 
v a g a  e peculiares'ao organismo humano modificado pelo meio 
sociolo ico, que se distinguem pelo effeito de passividade agra- 
davel. %ste grupo de relaçóes, cm ue a appiirencia nos faz 
como que sentir a miragem da real1 4 ade, em que a apparen- 
cia nos dá uma impressáo total; vem a constituir o objecto 
da Esthetica. Assim como para o nosso orgáo visual existe 
uma distancia optica, indispensavel para vèr bem, assim este 

- limite existe entre a apparencia e a realidade, constituindo 
todos os phenomenos da Arte. A cutis mais delicada de uma 
mulher, observada pelas lentes poderosas, mostra-nos papilas 
e cavidades que destroem toda a impressão de encanto; ézre-  
ciso a vista geral a distancia para que se restabeleqa o e eito 
do bello. Taes sáo as sciencias no seu trabalho da aproxima- 
$50 da realidade; as relacóes quanto melhor discriminadas 
tanto mais nos agastam d'essa impressão total indispensavel 
tambem para o conhecimento; a Esthetica estudando-as, vem 
completar a systematisacáo philosophica das sciencias. A 
Arte estabelecendo a educacáo esthetica como uma necessi- 
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dnde da nova crise dos espiritos, restabelece essa distancia 
harmonica entre a apparencia e a realidade, corrige pela con- 
templacáo os habitos da analyse fragmentaria, e sem nos illu- 
dir, como nas creacões do periodo theologico ou metaphysico, 
faz-nos sentir toda a verdade da apparencia como apparencia, 
isto c, como o effeito conipleso c consciente da realidade. Esta 
é que é a Arte positiva, c o estudo d'estn orden; dc pheno- 
menos íórma a Esthetica. 

O mundo sO se nos d;i a ronhecer por phenomenos eate- 
riorcs e inomentaneos, incompletos e truncados para caberem 
dentro da intermitencia sensorial e dos limites da nossa obser- 
vacáo; essa observacáo materialmente imperfeita, é variavel 
tambcm nos seus processos e nos seus resultados, que cie- 
pendem da forca adquirida pelo desenvolvimento. Desde o 
momento que o l-iomem fundou um inetliodo de observaqáo, 
e porque descnvolveu as faculdades criticas, creou a Philoso- 
phia; quando cssa Philosophia se examinar como instrumento 
unico para a verdade, hade reconhecer como definitivo, que 
nenhum conhecimento é possivel além das ineras I-ela~6es da 
phenornenalidadc. Tomemos qualquer phenomeno do universo, 
estudemol-o en todas as suas inanifestacóes, sigamol-o na 
accáo que exerce, só cheg~inios no fim a descrever bem as 
qualidades ou caracteristicns por onde nos tocou, c nunca se 
chcgn a penetrar a essencia do facto, a lei primordial, o fim 
superior que rege acluella manifestcicc'io particular. Analysamos, 
por exemplo, ã linha recta; sabe-se cjuc a recta é a mais curta 
distancia entre dois pontos, sabe-se mais, que a recta girando 
sobre si não produz superficie. (hnclue-se por ventura d'aqui 
qual seja a lei essericial d'este phenoinenol n50, vê-se sómerite 
que nos foram accessiveis aos nossos meios dc observacáo 
algumas qualidades da linha recta, c que o conhecimento so- 
bre que operamos é de mera I-elacão. Se tomarmos um n i i i l i  

todos os phenqnenos da evolucáo do iiniverso, chegamos sem- 
pre a esta conclusáo fatal : que u intelligencia humana náo póde 
attingir o conhecimento das causas. Kntáo para ue difficul- B taremos o conhecimento com hypotheses mctap ysicas, se 
as nocóes sobre que a ~iletciphysica trabalha sáo postulados 
gratuitos, que repugnam a toda :i confirmacáo experimental? 
Acceitando a posicáo inferior mas franca,. da origem rclati\.;i 
dos nossos conhecimentos, vejamos como se chega á verdndc, 
aproxiiriando-nos d'clla pelo maior niimero de t.relrt.gÓes colli- 
gidas c estudadas na communicacáo com a natureza. Chegá- 
mos a descobrir que através dos phenomenos e ste uma lei 
ou causa que os determina; em vez de nos atirar 3 os de frente 



para essa lei, estudemos parcialmente as modalidades em que 
se effectua. Nos phenomeiios da natureza ha um justo equili- 
brio entre a forca e a materia; chama-se a isto harmonia, im- 
perturbavel, grande e fatal. Dá-se no homem o i-i~esmo justo 
equilibrio, porém na parte fatal ou organica, chama-se estado 
synergico; na parte intellectiva ou de liberdade, e esta ten- 
dencia a conformar-se por motu proprio com n lei do sêr diedu- 
zida iiitellectu;ilmente, e é ao que se chama--o, amor para a 

. vwdnde. Por isso podemos pôr a par do instincto &i-comer- 
--da especie, (movel fat.al) a tendencia constante do ho- 
mem para a verdade, como o movel livre da sua actividade. 
Este movel exerce as forcas do homem desde o principio da 
sua existencia na terra, já como instincto da casualidade tor- 
nando todos os phenomenos causas de si mesmo, confundindo 
os momentos da observação, vendo as leis eternas em estado 
de imntnne?tcia, e é n'este periodo que elabora as grandes crea- 
qbes poeticas; já, quando as faculdades esta0 desenvolwidas 
mas 1150 rectificadas pela critica, e pela forca da generalisa- 
@O e da inducçáo .cria relngóes, que estáo fóra da natureza, 
como por exemplo:hnfiniro, Espii-ito, Finalidade, Principio, Es- 
sencia; referindo os phenomciios a forcas fóru d'ellas, em es- 
tado de h-anscr~zdozcin. finalmente este movel dii verdade 
que leva o hoinem a destituir-se de todas as suas illusões, e 
a palpnr a realidade, e a descobrir que lhe é in~possivel attin- 
gir a verdade absoluta, mas que póde aproximar-se d'ella 
indefinidamente, quanto maior fôr o numero de relngóes que 
tiver com o universo. 

Pela rectificacáo das nossas faculdades, chega-se á con- 
clusão - de que neilhum momento da existencia do univqrso, 
nenhuin acto phenomenal existe independente de uma relaqáo 
anterior e de uina consequencia, ,que se torna a relação deter- 
minativa de outro phenomeno. E como nos problem8s da 
distribuicão de forcas, como n'um tecido; esta não soluqáo de 
continuidade e que dá  a duraçáo; é esta transformacão e mo- 
dificacáo insensivel, que produz tanto na natureza como nu 
historia a Evoluqáo. Póde-se affirrilar, que assim como o globo 
terrestre náo perdeu até hoje um atomo da {ua liiateria, tam- 
bem na vida phenomenal, nenhum acto divergiu do que o 
motivou, nein ficou em si. Tudo é continuo, successivo, inin- 
terrupto. Diante d'este facto capital é que temos de examinar 
os nossos meios de obscrvacáo e corrigil-os; dividimos para 
comprehender, por um processo logico, e dividimos, pelos 
limites fatidicos de espaqo e tempo dentro dos yuaes opera- 
mos. D'aqui resulta a illusáo intellectual de suppormos que a 
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natureza é fragmentada; corrige-se hoje este duplo defeito 
pela creacáo da Historia. O individuo, que tem uma vida 
circumscripta a uma dada época, procura LI generalidade 
humana, c vive e observa pela historin épocas reinotas, civi- 
lisacóes inteiras, phenomenos seculares, chegando a conclusóes 
s,uperioreç que sem este recurso, seria inipossivel descobrir. 
E por isso que a Philosophia positiva trabalha sobre o crite- 
rio kistorico. Como se poderia chegar a foi-mar uma sciencia 
das Religiões, ou uma sciencia comparativa da linguagem, ou 
uma scicncia da Sociologi:i, sem o critcrio historico? Assim 
a Philosophia positiva só podia constituir-se em um seculo em 
que a iiltelligencia humana, depois da actividade do syncre- 
tismo poetico, ou do syncretismo metaph sico, chegasse a 
alcancar uma direcqáo scientifica. Quem diz 8 ciencia, diz facto, 
methodo, resultado; se os conhecimentos de relap5o sáo que 
aproximam o homem da verdade, empreguemos todo o me- 
thodo na acquisiqáo de relacóes e será mais definitivo o resul- 
tado. Cada phenomeno tem suas ordens de relacóes, que se 
agrupam analogicamente; as relacóes de uma dada ordem ti 
que vêm a constituir uma sciencia. 

D'ayui surge uma base racional para a clãssificacáo d@s 
conhecimentos humanos; a complexidade innuhera das rela- 
qões tornaria o conhecimento inductivo de tal fórma dispcr- 
sivo e infccundo, que a tentativa de uma unificacão em agru- 
pamento tanonomico e hoje uma das maiores necessidades da 
intelligencia. Augusto Comte partiu d'cstes priiicipios para a 
C1msz;ficapío dos coizhecimentos Izunzanos, agrupando em uma 
serie de coinplicacáo crescente as relaçóes mais simples do 
universo (numericas, geometricas e mechanicas) até ás relacões 
mais particulares aos individuos, mais concretas e exclusivas 
dos agregados sociaes. A Sociologia comprehende as relaqões 
geraes e abstractas do meio humano; mas esta"sciencia fiin- 
darnental é formada sobre grupos de relacóes concretas, pue 
fórmam sciencias descriptivas, taes como as relaqóes motivs- 
das pelo interesse iildividual em harmonia com a sociabilidade, 
(Direito) as relacões altruistas modificando o egoismo natural 
a ponto de limitar e disciplinar o interesse pessoal, (Moral) 
as relaqões resultantes de actos de produc~áo, de consurnma- 
550 e de troca, (Economia politica) emfim todas essas relacoc' 
oii fnr.mas da actividade humana, de ue a Aate é tambem 
um:, J:is mais elevadas rnanifestaqóes. Ir5 depoik de systema- 
tisada.; cn-i sciencias as diversas relacões yiic o homem observa 
na n,atureza, é ue existem os elementos para uma Philoso- 
phia. Segundo. 2 omte c Cournot, a Philosophia n5o é Scien- 
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cia, mas um processo de uniticaqáo mental, uma generalisa- 
çáo deduzida de muitas particularidades de relacões pheno- 
meiiacs. O s  cerebros que philosopharam antes do regimen 
scientifico esgotaram-se em miragens que os tornaram impro- 
gressivos. Só hoje que o trabalho de unificaqáo da infinda 
variedade das relaqóes se exerce como uma necessidade 
effectiva; e se as Scieiicias se dividem :í medida que as re- 
lações phenomenaes se cspeciali~am, a Philosophia concen- 
trando-se na relaqáo geral da inatcria com o movimento, disci- 
plina as sciencias pela concepciio dynamica ou monistica do 
universo. 

Posto isto, vejamos qual o logar que a Esthetica hade 
occupar na Philosophia positiva: d'esta simples collocacáo 
resulta a theoria conipletci da phcnomenalidadc artistica. Náo 
fazemos da Artc uma apotheosc como Schelling, um fim ultimo 

a a Sciencia, como ellc queria na theoria da idciitidade. 
Kviino-nos do concreto conio do meio para chegarmos 
revelaqáo phenomenal ;i coritinuidade da ci-oluq5o e d7al!i? 
unidade da existeilcia. Al>plicarido os methodos positivos, de- 
terminemos primeiro :i,ordeni de factos que hão de formar a 
sçiencia da Esthctica. E principio assente, que nos aprositiia- 
remos da verdade, tanto m:iir,. quanto inaior fôr o numero 
de 1-ela!-órs que conheccrnios; ora, estudado o universo na 
pluralidadc das 1-elagóes que nos sLío accessiveis, ha um dado 
qrupo de rela~ócs que só muito tarde se offerece 6 nossa 
abservacáo. Foi esse caracter excepcional e apparentcnleiltc 
mysterioso, que provocou cin Schelling a sua theoria idealista. 
Caractcriseinos ess:~s 1.elq6es por um exemplo: Um obscrva- 
dor estd diante de um dado phenomeno da natureza - o iliar; 
adquire tantos conhccinientos quaritos os pontos de vista em 

ue se colloca; póde ser impressionado como physico, como 
Simico, como economista, corno nautico, como commer- 
ciante, corno legislador, como inechanico, como medico, como 
bistoriador, finalniente agrupem-se todas as ~.ela~óes que lhe 
podem trazer um conhecimento, escapa ainda uma relacáo, 
essencial para completar esse conhecimento geral que hadc 
coiistituir a miilosopliia, e vem a. ser a relaqáo passiva de 
bem estar moral, de agrado, de suavidade, que leva o homem 
a identificar a synergia do seu organismo com a harmonia da 
natureza. Esta relaqáo descobre-se em todo e qualquer phe- 
nomeno da natureza; a arvore, 3 ceara, a nuvem, mesmo os 
phenomenos da ordem social, em tudo ha um aspecto que 
só póde ser achado por intelligencias que têm esse caracter 
que Herder e Goethc encontraram err, João Paulo Richter - 
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o de descobrir as mais inesperadas relagóes.' Estes são os 
artistas, que reproduzem voluntariamente a sensacáo fatal, e 
põem em evidencia a relapío intima da natureza que só elles 
acharam. A Esthetica vem completar as outras Sciencias, 
porque descobre mais uma relagáo extranha a todas as outras; 
corrige a intelligericia, dando-nos a comprehensáo synthetica 
que tende a obliterar-se pelos habitos logicos da divisáo e da 
analyse. Historicamente vê-se que esta sciencia foi a ultima 
a formar-se, por que só depois de um conhecimento experi- 
mental da natureza, é que se póde estudal-a pelo seu lado ' 
contemplativo, isto é, através das impressões. C) conl-iecimento 
d'esta ~.elapío esthetica tem a sua historia; confundiu-se nos 
periodos primitivos da vida do homem com todas as suas 
observaqóes, viciou-lhe o criterio, mas provocou-lhe essas pro- 
fundas criaqóes poeticns das theogonias, da linguagem, do 
direito e do symbolismo; foi ella que nas épocas em ue pre- 
dominava a critica, inelhor retratou a vida moral do 'k ornem 
nas suas luctas para a civilisacilo, e quem venceu o egoismo 
das individualidades fortes. No periodo actual ou scientifico, 
é ella que vem contribuir com novos elementos para hypo- 
theses sugestivas e sobre tudo com o es irito s nthetico para 
a organisaqão e eneralisaqáo de uma P ilosop ia. f!l R K 

Todos os pro lemas, o que é o Bello, o que é o Ideal, qual 
é o ;fim da Arte, do bello na Natureza, e do Relio na intelli- 

Nas notas sobre o Qivan, Goethc. caractcrisa João l'aulo Richter: 
~[Espirito táo bem dotado, lança sobre este mundo, de uma maneira 
verdadeiramente oriental. olhares cheios de audacia e de vivacidade; 
elle cria relacóes as  iizais imprevistas, cotnbina as  cousas as  mais in- 
compativeis; mas i ~ t o  de maneira, misturando-lhes um fio moral que 
que conduz o todo 3 unia certa unidade.>, Este poder de descobrir as 
relaçóes das cousas foi tamhem notado por Herder, quando diz de Jo5o 
Paulo: ((0 quc acima de tudo amo n'elle, e a extrema penetraçáo com 
ue se apodera dos caracteres de 0utrem.r Ta l  é a missáo do artista; 

&audslay, explicando ph~~siologicamente as operagóes do espirito, chega 
a esta mesma conclusáo fundamental da manifestacão superior da in- 
tellectualidade: *Todo o poeta que e sensivel a uma subtileza ainda n@o 
revelada do sentimento humano, todo o philosopho que apercebc e re- 
vela na natureza ~ ~ r n a  relação até ali  desconhecida, abrem uma porta; 
a novas descobertas, e ajudam, cada um pelo seu modo, o rogresso f geral. /4 sua arte é uma nova evoluçáo da natureza, desenvo vendo-se 
por e1 es;  etc.1, (Physiol. de I'Esp., 124). Racon tambem caracterisa a 
intclligencia por este poder de estabelecer relaçóes entre as cousas: (1-86 
grandes C radicaes divisóes do espirito n o  que respeita a philosophia e 
as sci%cias, acham-se no genio penetrante que alcança as cambiantes 
as mais tenues. e no genio sublime e discursivo que reconhece as 
minimds analogias que existem nas cousas que parecem a$ mais oppos- 
tas.- 
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encia, da rela~ão entre a ideia e a fórma, da classificaqáo das 
k rmas  particulares da Arte, tudo isto dificil, e quasi intan- 
givel dentro dos methodos metaphysicos, torna-se de uma com- 
prehensáo clara deixando os caracteres absolutos que lhes dão 
os transcendent?listas, e estudando-os como relacóes de phe- 
nomenalidade. E o que vamos tentar. 

Este modo de considerar a Arte, como a systematisaqáo de 
um grupo de relacóes não comprehendidas no campo das 
sciencias fundamentaes, não é inteiramente nosso. Isto e já 
uma garantia para uma generalidade. O genio profundo de 
Diderot tratou incidentemente questões de Arte na Encyclo- 
pedia, e nas suas I7zvesíi agórs yhilosophicas sobre a origem 
e a rratzcre~a do bello, j E! d. Assezat, x, 200) apresenta esta 
definicão luminosa, postoque não desenvolvida: ((Eu chamo 
Bello, fóra de mim, tudo o que em si contdm com que de- 
spertar no meu entendimento a ideia de relacóes, e Bello em 
relacáo a iniin tudo o que desperta esta ideia.» Procurando 
qual seja o caracter d'esta relacáo, que Diderot náo particula- 
risa, vèmos que ella póde ser de duas maneiras; ou as rela- 
qóes entre as cousas sáo expressas com um caracter de ne- 
cessidade, e entáo é a lei na sua expressão scientifica, ou 
as relaqóes sáo expressas pela sugestão de uma imagem ca- 
racteristica, e a sua determinacão é o que constitue o pro- 
cesso artistico. N'estas duas relriqões de natureza tão diversa 
existe comtudo uma certa recipi-ocidade; a lei scientifica pro- 
duz pela sua universalidade uma emocão de harmonia, do 
mesmo modo que a sugestáo da imagem artistica é pela sua 
parte susceptivel de previsáo. Diderot considerava na sua de- 
finiqáo esta segunda cathegoria de relaqóes; o objecto que 
desperta no entendimento a ideia de relacões é o que na lin- 
guagem esthetica se chama a imagem, ou a sua morphologia; 
mas esse poder sugestivo da imagem pertence á aptidão do 
artista achal-o, como Ihc pertence ao seu genio intuitivo o per- 
ceber as relacóes das cousas, ue essa imagem hade mais ou 
menos perfeitamente exprimir. %a por tanto iirn conhecimento, 
que se formúla e se transmitte : assim como o conhecimento 
racional se expressa pela relacáo entre duas ou mais noqóes, 
de natureza concreta ou abstracta, assim o conhecimento es- 
thetico, ou sensorial se exprime pela relaqáo entre a imagem 
e a sensacáo que se pretende reproduzir. A capacidade de 
estabelecer maior numero de relaqóes entre noqóes ou ideias 
6 por oíide se revela a intelligencia; a mesma capacidade 
applicada ás sensaqóes e imagens é uma outra fórma da in- 
tellectualidade, que se exerce pel,a Arte. Diderot presentiu na 
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sua vaga definiqáo uma extensa verdade, e por isso não admira 
que outros philosophos viessem ferir o mesmo ponto, pela ne- 
cessidade de se libertarem do vago metaphysico; assim Her- 
bart é mais explicito: C) Rello reside unicamente na perce- 
pcáo das relaqões que unem os objectos, e nas fórmas que 
exprimem estas relacóes. A ideia, a materia, o conteudo ou 
o assumpto do objecto bello 6 i11differente.n Herbart compre- 
hende jri a capacidade receptiva da ercepcáo, tal como Goethe 
define o genio artistico, e em se&ndo jogar, a aptidão para 
determinar a imagem caracteristica, por onde se hhde esta- 
belecer a relacáo cogniscitiva. Differimos de Herbart apenas 
no caracter especial d'esta ordem de relaqóes, que fazem da 
ideia do bello um conhecimento particular. 

A Arte filia-se em toda a hicrarchia das sciencias positi- 
vas; a relacão de gltnntidade da Arithmetica, toma um cara- 
cter novo na relacão do rythmo na Musica ; a altura dos sons 
correspondendo ao maior numero de vibracóes, na Acustica, 
torna-se a relacáo vital da paixão na Arte. A lei physica das 
cores pela decomposicr'io do espectro solar, sob uma nova 
relacáo dA os effeitos da Pintura; as leis geometricas sob ou- ' 
tra relagáo dão a symetria essa expressão imponente da Ar- 
chitectur? que se serve da distribuicáo das forças da Mechanica 
para d'ahi tirar as condicões da sua estabilidade. O elemento 
fundamental de toda :i elaborac5o artistic'i é essa impressio- 
nabilidade nervosa e receptiva que constitue um dos princi aes 
problemas da Biologia; o caractcr de generalidade das o E ras 
d'arte provém do objecto d'ellas. clcie é a \ida nas suas colli- 
sões originadas pelo meio sociologico. Uri~ dos instrumentos da 
Poesia é a linguagem, creada fat:ilmeiite pelas necessidades da 
dynamica social; é por isso que. para a constituiqáo da scien- 
cia da Sociologia, é indispensavel que o philosdpho penetre o 
sentido da historia pelo sentimento das creaqôes estheticas. 
O artista, como vêrnos pela grande época do seculo xv para 
x v ~  em que o genio tomou a fórma encyclopedia, deve ter uma 
educacáo eral, um justo accordo entre as faculdades affecti- 
vas e intel 7 ectuaes, isto é, o sentimento altruista na sua mais 
alta expressão e o espirito generalisador. A obra de Arte, 
n a s d a  d'estas condições é o agente activo da elevaqr'io do 
homem, é o orgáo assimilador dos progressos realisados pclii 
scicncia. 

A 'irte e positiva não só pela sua filiac5o hierarchica, como 
pelos meios que emprega para conseguir a espressáo da gene- 
ralidade. A arte antiga s e r ~ i a  para traduzir por uma fórma 
intelligivel a todos as crengas de cada um; e foram as cren- 
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$as que tornaram irreconciliaveis certas racas; a Arte positiva 
terá as convicgóes, com que todos racionalmente se harmoni- 
sam. A inspiraçáo antiga era produzida pela hallucinacáo reli- 
iosa, o enthusiasmo; a inspiracáo moderna nasce d'essa pro- 

funda conviccáo da solidariedade humana atravis da historia. 
A arte é um dos principaes promotores do estado positivo, 

desde qiie ella acompanhe as evolucóes da nova concepcáo do 
mundo; a Arte exprimiu as impressões fataes no periodo theo- 
logico, dando fórma aos deveres e inventando as cerimonias 
e os hymnos do culto; ella exprimiu as necessidades do espi- 
rito meiaplysico, materialisando as nocóes absolutas de justica, 
de dever por meio de symbolos geraes, que tinham poder por 
isso que alludiain a um ideal que todos acceitavam. N'es- 
tas duas phases a Arte estava dominada por um fim, que era 
extranho 5 sua natureza; essencialmerite altl-uistn, a Arte pro- 
vocava o sentimento eg-oista de separacáo por via das crencas 
religiosas, como vemos ein Isr:iel, e o sentimento egoista da  
vantagem de classes que se mantinha111 á custa do maior pres- 
tigio do symbolo. No periodo positivo é que a Arte se torna 
plenamente altruista: assim como o individuo e a naqáo tem 
a sua lingua, assim essa entidade real que se nos manifesta 
idealmente, -- a Humanidade - -  -tem uma linguagem comple- 
xa, universal, intelligivel para todos, .que exprime as aspira- 
cões do tempo, os esforcos para a civilisacáo, emfini a solida- 
riedade entre o homem e o universo: tal é o fim actual da 
Arte. 

Já se 1150 criam os poemas hymnicos, como os Vedas ou 
como o Avesta, desdobrando-se nas epopêas mythico-histori- 
cas, porque a intelligencia em vez de perder faculdades saiu 
d'esse estado de syncretismo, que caracterisa o estado fheolo- 
gico; acabaram as grandes individualidades subjectivas, que 
cantavam em um lyrismo transcendente as suas noqóes pes- 
soaes, por que passou o estado metaphysico. No dia em que 
a cooperaçáo das sciencias chegou ao resultado assombroso 
da unidade das tradicões humanas, nas racas, nas linguas, nos 
dogmas, nas fórmas sociaes e na revolucáo historica, achou-se 
a synthese suprema que hade constituir o ideal e a obra da 
Arte positiva. Da mesma fórma que uma naqáo funda a sua 
litteratura nas tradicóes dos seus elementos populares, da 
mesma f ó m a  a Humanidade hade exprimir pela Arte a con- 
sciencia das suas tradicóes, que fundaram a sua solidariedade. 

O facto predominante em toda a serie das Bellas-Artes, é 
a impressionabilidade agrddavei; mas náo é esta condiqáo ex- 
clusiva do agrado o que separa a impressão do campo pura: 



mente physiologico; ha mais alguma cousa. A impressáo or- 
ganica apresenta-se na biologia como fatal, como o estimulo 
de toda a sensibilidade ; essa mesma impressáo para se tornar 
artistica precisa que o primeiro que a sente consiga o poder 
fixar conscientemente a sua passividadc, e ao mesmo tempo 
reproduzir voluntariamente a sua vibracáo tornando-a comrnu- 
nicativa com a mesma intensidade e com um sentido livre. A 
impressZío physiologica é rapida, com uma intermitencia orga- 
nica, produzida pelas reiaqóes com o meio ou o mundo exte- 
rior; a impressão artistica é lenta e tanto mais profunda, quan- 
to se repete ou se recorda. Este caracter de reminiscencia da 
impressão artistica é táo essencial, que o objecto que produziu 
a primeira impressão só por si póde avivar a lembranqa, e só 
como symbolo reproduzir esse estado de passividade agrada- 
vel. Porque é que os povos amam as suas tradiqóes? porque 
é que essas tradiqóes seculares nos parecem sempre bellas, 
senáo pelo que ellas têm de reminiscencia, de saudade, e de 
auctoridade de perstigiol Sobre este carkicter da impressáo 
recordada, sáo de valor decisivo tis pa1avr:is de Mau-Miiller, 
que tem estudado as grandes concepcóes primitivas, lingua- 
gem, mythos e poesia: ((Ainda riinguem o soube expliciir, lnas 
encontrar-se, tornar-se a achar, recordar-se, eis o segredo de 
quasi todas as alegrias, de todas as felicidades. Aquillo que 
se vê, que se ouve, que se gosa pela priineira vez, póde ser 
bello, p6de ser grande ou agradavel; porém, esta novidade 
surprehende-nos, a primeira impressão é muito viva, não a 
gosamos com serenidade, e o esforço do prazer é mais sensi- 
vel do que o proprio prazer. Mas, ouvir pela segunda vez um 
trecho de musica .que se julgava totalmente esquecido, e do 
qual cada nota que passa é saudada como um antigo conhe- 
cido; ou, o achar-se pela segunda vez diante da madona de 
San Sixto, em Dresde, e sentir despertarem-se em si todos 
os sentimentos que o olhar infinito do divino infante já havia 
feito nascer; ou mesmo, respirar de novo o perfume de uma 
flor outr'ora amada; sentarmo-nos a uma meza em que, desde 
os tempos da escola nunca mais tornamos a pensar, eis aqui 
uma fonte de alegria tão profunda, q_ue em verdade não se 
sabe se se gosa ~na i s  com a impressa0 presente, se com a 
lembranqa. »I 

Depois d'estas palavras de Max-Muller, comprehende-se 
melhor o facto consignado na biographia de Haydn; o velho 

1 Amour allemand, p. 36. Trad. franc. 
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compositor vivia retirado em um bairro de Vienna, alheio a 
todos os successos extraordinarios dos ultimos annos da 
sua vida, indifferente cí gloria da sua carreira artistica, e em 
quanto pelo mundo se repetiam as creacóes do genio que mais 
actuara no desenvolvimento da musica, havia apenas uma 
cousa no seu passado qiie o enlevava: era a recordacáo das 
melodias tradicionaes que ouvira cantar na infancia a sua mãe. 
O s  compositores que lhe succederam, tambem reconheceram 
essa fonte natural de inspiracáo, e a elevacáo da arte musical 
na Allemanha, em Mozart, Beethoven e Weber explica-se 
pela relacáo entre as suas obras e os lieds populares a que 
deram profundidade. 

Por  aqui se vê, que o thema de toda a creacáo artistica deve 
ser a tradiqáo, que anda sempre ligada as aspiracóes da hu- 
manidade através da historia. A propria natureza das impres- 
sões pessoaes está indicando esta via. O s  resultados da scien- 
cia nos estão mostrando cada dia, que, ~issirn como nenhu- 
ma molecula da materia se tem perdido desde a origem cos- 
mica do mundo até hoje, assim tambem nenhuma tradiqáo 
humana se perdeu, apezar de se transformarem successiva- 
mente, á medida que vão recebendo os sentidos novos das 
civilisacões. O s  mythos religiosos, as lin uas, as fórmas so- 
ciaes, os contos populares náo são mais %o que os desdobra- 
mentos de formas anteriores, sem solucáo de continuidade 
entre si. por isso que o criterio sociologico da,filiapío his- 
torica é a base de uma verdadeira critica da arte. 7( 

Fixada a tradiqáo como o objecto da Arte, a creacáo artis- 
tica erde esse vago do capricho arbitrario das épocas doentes E de a erracão sent~mental, e só por esta via-o artista tem sem- 
pre presente o fim da sua concepcáo, a qual por isso mesmo 
que ten-i uma base verdadeiramet~te popular, é que realisa a 
condicáo mais vital e dificil: a de uma communicabilidade 
unanime. O s  phenomenos da Arte são tão immutaveis como 
os phenomenos da physica ou da biologia; pela descoberta da 
generalidade d'esta lei fundou Comte a Sociologia. A Arte, 
como um dos grandes factos sociologicos, é tambem indepen- 
dente de qualquer arbitrio, cousa que as Academias nunca 
comprehenderam. Diz Littrk: «Toda a sciencia deixa suppôr 
que os phenomenos que ella estuda sáo independentes de 
quaesquer vontades e obedecem unicamente a condicóes de 
existencia, a que chamamos leis. Emquanto se não compre- 
hende isto nitidamente, têm logar as concepqões theologicas 
e metaphysicas e nunca as concepcóes scientificas. Porem, 
desde que este passo se deu, a Sciencia constitue-se, e a pre- 
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vis& cometa.)) ' Todos sabem que o Bello é hoje objecto de 
uma sciencia, mas nin uem determinou ainda o facto peculiar 
d'esse dominio scienti f! co com as condicóes de invariabilidade 
e de serie que revelem a lei; é certo que a Arte nasceu su- 
bordinada As concepqóes theologicas, e que a Arte deveu o 
seu principal desenvolvimento ás aspiracõcs metaphysicas. 
Como e quando tornar-se positiva? Determinado o facto ou 
a ordem de phenomenos ue pertencem a Arte, isto e, a tra- 
diqáo, vemos como colla ?I ora no regimen scientifico vindo 
descriminar o justo limite e mesmo a harmonia entre a appa- 
rencin e a realidade, completando o conhecimento com uma 
nova rrlagão da natureza que escapava a todas as sciencias, 
e tornando susceptivel de se prevêr como dadas paix6es 
pod-em ser suscitadas e dirigidas. 

E immensa a importancia de se fixar o campo da Arte, 
dando-lhe como elemento constitutivo a tradigáo. Nenhuma 
sciencia é capaz de progresso I systematisacáo emquanto os 
phenomenos que estuda se confundem invadindo a área e o 
criterio de outras sciencias. A Physica só progrediu %ando 
se recusou a esplicar os phenomenos chimicos; a C imica 
avancou, depois que rejeitou o explicar as hypotheses biolo- 
gicas; a Biologia constituiu-se em sciencia depois que se enian- 
cipou da tutella psychologica. ( 1  que resulta d'esta direccáo 

' para a Arte, e portanto para o seu agente, o homem e o 
facto social? Um progresso incalciilavel: certo que a tradicáo, 
é aqui110 que existe de mais presistcnte e ferrenho na vida do 
homem, individual e collecti\ramente ; 3 tradicáo abafa-nos ainda 
hoje na esphera religiosa, apezar de todos os eçforcos da edu- 
cacáo scientifica; a tradiqáo sob a forma do costume, o mores 
majorum, embaraca-nos na realisacáo do direiito; a mesma 
tradiqáo torna esteril a moral pela sua immobilidade; a trn- 
dição é que da a sua forca ás formas as mais abusivas e 
repugnantes da auctoridade; é a tradicáo que mantém o iso- 
lamento das castas e o odio das nacóes no facto social, como 
vêmos pelas racas malditas; é a tradiqáo que sob a fórma de 
rotina impede o desenvolvimento industrial e economico. Isto 
é evidente e constitue o fio de todas as luctas da historia. Mas 
se a tradiqáo é persistente e inherente ao homem, porque é 
qiie o perturba em todos os seus actos? Porque está deslo- 
cada. Restituil-a ao seu campo proprio, A exploraqáo artistica, 
é tornal-a fecunda e fazer d'esta forca perturbadora uma coad- 
--- 

1 Applications de lu Philosophie positive, p. 8. 
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plvaqáo dos esforqos do homem para realisar a obra da sua 
prfectibilidade. 

A tradicZo, apezar da sua importancia social, é um facto 
de ordem biologica, completamente explicavel pela physiologia; 
ti pelos processos psycho-ph ~siologicos que deve comeqar o seu 

i, estudo. A tradigáo compre ende o phenomeno da persisten- 
cia e revivescencia da impressáo e até certo ponto a orientaqáo 
cerebral, que faz com que ella se transmitta inconscientemente; 
comprehende o phenomeno da repeticão subsequente, Gomo 
um automatismo espontaneo que se exerce sobre elementos 
sugeridos, e cuja conservacáo res eitosa produz o prazer que 
anda ligado a todos os actos coor ‘i' enados; comprehende final- 
mente uma actividade peculiar, que estimula a especiíicidade 
de certas funcqóes, como a danqa na locomaqáo, o canto na 
loquella, o jogo mimico na expressão physionomica, e é n'esta 
condicáo de actividade especifica ue a transmissáo tradicio- 
nal d i  logar a actos de imita+ío, %e adaptacáo ou referencia 
ao meio actual, e de transformacáo ou pcrfeiqáo artistica. Cer- 
tos povos não têm dadas tradicóes porque náo receberam a 
irnpressáo directa que ellas relatam; ris\im no Egypto não se 
encontra a tradicáo diluviana. Na transmissáo das tradicóes, 
umas ficaram em costumes sociaes, com o respeito da consa- 
gracáo moral, e outras desceram na importancin publica até 
aos jogos infantis e aos contos domesticos. As criancas, como 
quem sente o mal estar de uma descoordenaciio de movimen- 
tos, reclamam sempre ela conservaqáo da primeira fórma 
com que ouviram a tra i'. içáo; Goethe, como notavel philoso- 
pho, já havia observado este facto. O s  mythos religiosos, cos- 
mogonicos e theogonicos, foram o elemento quasi primario e 
exclusivo das tradicões humanas; a decadencia d'esses mythos 
emquanto a sua efficacia religiosa deisou á transmissibilidade 
da tradicáo mais espontaneidade, mais syncretismo, e tor- 
naram-se poesia. Havia uma orientacáo cerebral nas racas 
e épocas primitivas da historia em que se criaram as grandes 
epopêas nacionaes; a repeticáo automatica produziu os contos 
populares, e o aperfeicoamento do acto irreflectido pela zmi- 
bagáo deu logar aos typos das litteraturas. Quem procurar as 
fórmas coricretas da arte, encontra este mesmo encadeamento 
evolutivo; a arte egypcia deriva-se de formas tradicionaes 
ante-historicas, como as construccóes com troncos de palmei- 
ra, e propaga-se para a Grecia, onde pela imitaqáo canonica 
attinge a maxima perfeicáo, como vêmos com a ordem dorica 
já conhecida na decima terceira dynastia. 

Por esta concepcáo do facto privativo da Arte- se estabelece 
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náo só a base de uma critica comparativa, como, proseguindo 
uma educacão affectiva sobre o exercicio bem dirigido do 
automatismo espontaneo e da especificidade de certas func- 
ccões, se submettem á disciplina racional actos ph siologicos 
bem complexos, que desde o homeni primitivo ate %oje foram 
exercidos inconscientenlente. 

A perpetuidade da tradicão domina na sua fórmu mais 
séria e constante as grandes creaqões humanas. A 13hilologia 
moderna estabelecendo o criterio comparativo da linguagem 
demonstra que nenhuma das linguas existentes comeqou ori- 
ginalmente, todas sáo desdobrainentos de linguas anteriores, 
que por seu turno succederam tambem aos radicaes primiti- 
vos: assim, por exemplo, as linguas romanas sáo uma tradi- 
cá0 das fbrinas opulares latinas, como o latim, o grego e o 
allemáo, são tra t iqóes de uma lingua, de quc o sanskrito é a 
mais proxima, e que se suppóe hoje ter sido o árico. Nas lin- 
guas domina o espirito dri trudi+o sobretudo na parte diale- 
ctal, e nos archaismos. A scienciu das religiões, mostra-nos tarn- 
bem actuando permanentemente as mesmas fórmas theogoni- 
cas, a ponto de se poder assignalar A vida da tradicáo essas tres 
grandes phases geraes do fetichismo, do polytheismo e do ino- 
notheismo; cada mytho particular, cada cerimonia litur ica, 
transmitriu-se sempre, recebendo os novos sentidos de cafa ci- 
vilisacáo, umas vezes renovando-se pela intencáo philosophica, 
como acontece com os inpthob védicos que os doutores ale- 
xandrinos converteram pela tradicão da doutrina vedantica no 
christianismo, outras vezes decaindo de importancia, mas per- 
sistindo apezar de todas as condemnacóes como se vê nos 
Pagi da Edade media que a Igreja anathematisou como hetero- 
doxos. Os symbolos juridicos s5o os mesmos em quasi todos os 
povos ; e o proprio direito romano viveu pela tradicáo nos cos- 
tumes da Edade media. As formas litterarias communs a todos 
os povos, a epopêa, o lyrismo c o drama, deriva&-se da mesma 
tradicáo mythica, em que os nomes dos deuses se tornam heroes 
epicos, em que os cantos hymnicos se tornam expansões senti- 
mentaes, e em que as cerimonias liturgicus se tornam accóes 
scenicas, como vemos ainda nos Lzdida Edade media. Sempre 
a trqdigáo persistindo e acompanhando o homem em toda a sua 
vida; e é tal a forqa d'este monstro de Tenedos que envolve e ,- 
L~iocoonte, que até nos factos mais insignificankes, como os 
contos populares, Benfey chega a estabelecer a solidariedade 
da tradiqão: os contos populares, fórma puranicas ou legen- 
dares dos mythos védicos, são recebidos pelo rosel tismo 
budhico e entram na tradiqáo chineia e rnongoli$; os 6ersao 
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os communicam aos Arabes,.que os introduzem no sul da Eu- 
ropa, na Hespanha e na Italia; pelo seu lado os Mongóes in- 
troduzem esses contos indianos nos povos slavos; a erudiqáo 
medieval renova a tradicáo rega e romana, de modo que no 
tempo de Boccacio, de Sacc R eti e de Joáo Fiorentino, as litte- 
raturas modernas estabeleciam a unidade dos typos dos contos 
com a mesma vitalidade da tradicáo popular. E pela grande 
força da tradiqáo na sua fórma nacional, é que F. Wolf explica 
a independencia moral dos povos, sobretudo nas creaqões ori- 
ginaes de suas litteraturas; a imitaqáo, que distingue as litte- 
raruras que se náo basêam sobre tradiqões nacionae~, resulta 
tambem da auctoridade tradicional dos canones rhetoricos. 

Tradigáo e Imitagáo sáo as duas formas espontaneas e in- 
conscientes por onde a Arte se eleva até a expressáo ideal. 
A determinaqáo historica das transformaqóes evolutivas da 
Arte comeqa hoje a ser feita pela erudiqáo do nosso seculo, 

ue possue novos elementos comparativos. Pelos marmores 
j e  Xantus, guardados no Museu britanico, se estabelece a 
connexáo entre as fórmas de arte da Assyria e da Persia, da 
Persia e da Asia Menor, da Asia Menor e da Grecia. Os bai- 
xos relêvos da Assyria conservam a immobilidade hieratica 
dos typos tradicionaes, e os artistas imitando esses typos con- 
sa6rados sem preoccupaqáo de originalidade chegam a conse- 
guir uma espontaneidade technica com que produzem os etiei- 
tos do mais audacioso realismo. O cinzel ninivita dirige pela 
imitaqáo o cinzel hellenico até ao periodo dos Egynetas; só 
depois d'esta acquisiqáo do automatismo espontaneo do pro- 
cesso artistico é que a liberdade civil dá ao genio grego a ele- 
vaçáo ideal. Na architectura grega, con?o o prova Reulé, pre- 
pondera tambem a immobilidade tradicional, e precedendo o 
Egypto dous mil annos a Greciii com o seu estylo proto-dorico 
das columnas dos tumulos de Beni-Hassan, determina se a cor- 
rente de filiacáo evolutiva que fez com que a Grecia pelo ca- 
minho da imitaqáo chegasse á descoberta da concepcáo ideal 
na Architectura. Violet le Duc, abandonando as velhas expli- 
caqões subjectivas da origem da Architectura, estabelece a 
relaqáo concreta entre as f6rmas da casa primitiva com os 
elementos fornecidos pela situacáo cosmica e com o t po tra- 
dicional imitado depois na obra monumental. De f acto na 
quarta dynastia do Egypto comeca a apparecer o typo tradi- 
cional das casas feitas com troncos de palmeira e de sycomoro 
das povoaqões primitivas reproduzido na pedra em columnas, 
architraves e relêvos ornamentaes. A Grecia communicou di- 
rectamente com a civilisacáo do Egypto, e através da Asia 



Menor com a Assyria; tambem a Euro a da Edade media 
recebeu da arte assyrica através dos Ara E es as construccões 
architectonicas com tectos em fórma de terraqo, com ameias 
e cupulas coroando-as, e com as paredes forradas de azulejos, 
uso que persiste em Portugal e Hespanha, onde estacionou a 
raça arabe. 

Por isto se vê que a Arte, mesmo na sua mais alta idea- 
lisaçáo é condicionada pela filiaqáo evolutiva; é este o trabalho 
moderno da erudicáo historica, feito sobre o conhecimento 
da arte da Assyria e do Egypto, da Persia e da Etruria. As- 
sim o artista aprende a venerar a tradicáo primeiramente como 
um criterio de perfeição e disciplina da sua propria ori inali- 
dade, e depois como o fundo geral e inexaurivel de to os os 
themas para a creaqáo csthetica. 

a 
Bem discriminado este elemento de disciplina sentimental 

e elaboraclio creadora, a originalidade consistirá no modo de 
ser do Eu psychologico do artista, incapaz de se confundir 
com qualquer outra individualidade. Elle ver8 o que todos 
vêem, mas pelos seus olhos; exprimirá o que todos sentem, 
mas segundo as modificacões de um individualismo seu. e 
este o nexo que nos liga ás obras de arte, por onde ellas nos 
impressionam, nos dirigem e nos elevam. 

Assim como as paixões sáo o elemento individual sobre que 
trabalha a Arte, as tradicóes não são mais que as paixões col- 
lectivas que a humanidade sentiu, e perpetuou como o typo e 
norma do seu modo affectivo. A tradição tem isto de sagra- 
do: é sempre mais generosa, mais digna, mais educadora do 
que a paisao individual, e pela continuidade da sua transmis-. 
sáo através dos tempos, e da verificacáo constante que vaa 
tendo das versões de cada raca, ella torna-se uma.como crenqa 
commun-i, em que o homem se liga, e se sente solidario do ho- 
mem, náo obstante as separa~ões de naqáo, de  religião, de 
territorio e de raqa. Por  isso podemos dizer cam Mi11: ((As 
paixões constituem no individuo uma forca mais energica do 
que a simples condicão intellectual; mas as paitóes tendem 
a desunir e não a unir os homens; só uma crenqa commum 
é que póde reduzir as paixóes a obrarem de accordo e con- 
vertel-as em forca collectiva em logar de deixal-qs no estado 
de forcas neutralisando-se umas ás outras.))' Quqndo as reli- 
giGes váo perdendo a posse da consciencia humanii e as scien- 

1 Stuart Mill, Anguste Comte et Ia Philosophie positiveb p. 116. 4ibl. 
philosoph. 



cias fortalecendo as convicções intellectuaes, qual será a crença 
possivel, que sem ir de encontro á disciplina intellectual, tenha 
o poder de conciliar em uma grande synthese harmonica to- 
das as paixões humanas? Eis o destino da Arte. 

O conjuncto de todas as descobertas scientificas, no campo 
da ethnologia, da historia, das religiões, das litteraturas, está 
mostrando a perpetuidade das tradições; ellas são as mesmas 
em todos os povos, e em todos os tempos, conservando inal- 
teravel a fbrina, mas recebendo o espirito novo de cada civi- 
lisacáo. As tradicóes sáo o objecto d'essa crenca vasta e con- 
ciliadora, que já não póde ser explorada pelas religiões, mas 
que pertence á Arte corno o princi a1 agente dynamico do al- 
truismo. Como diz Cointe, a con ? ormidade dos sentimentos 
I? uma condiqáo para a creacão esthetica; o conhecimento das 
tradicóes leva-nos á coilviccáo d'esta conformidade de senti- 
mentos através da historia; e assim como o simples sentinzento 
loacional originou os poemas eternos de Hoinero, de Virgilio, 
de Dante ou de Cainõcs, qual não hade ser a grandeza das 
producqões da Arte, quando ellas forem inspiradas pelo sen- 
timento da Hzananidade, e expressas pelas fórmas sem re com- 

tiu solidaria--as tradicóes ? 
B municaveis e veneraridas em que a propria humanida e se sen- 

A concepcáo da flzrmanidadc na sua unidade collectiva, 6 
um producto da civilisacáo moderna; pela evoluqáo historica, 
achou-se que os maiores progressos, encetados sempre indi- 
vidualmente, tinham-se reduplicado por este poderoso organis- 
mo, náo só conservando a tradicão, senão operando com esta 
forca inconsciente nas fórmas sociaes, na realisacão do direito 
e do criterio moral. 

A humanidade fez o que isoladamente excederia as forcas 
de um deus. Pascal formulou esta ideia: «por uma preroga- 
tiva particular, não só cada homem avanca de dia a dia nas 
sciencias, mas que todos os homens conjunctamente fazem um 
continuo progresso á medida que o universo envelhece, por- 
que a mesma cousa acontece na successáo dos homens como 
nas edades differentes de um particular. De maneira que, toda 
a serie dos Izornens durante o curso de tantos seculos deve ser 
considerada como um mesmo homem que subsiste sempre e que 
aprende. u' Pelo facto da concepqão da Humanidade, um novo 
horisonte se abre; a paixáo individual, que era a verdade.da 

1 Frag .  d'un Traité du Vide. Ap. Littré, Lu Science au point de vue 
philosophique. P .  420, 4." ediçáo. 



vida na obra de arte, torna-se mais profunda, na descripcáo 
das luctas, das conquistas da actividade humana para a posse 
de si mesino pela consciencia e pela liserdade. A obra de ar- 
te, que era creada dentro da fatalidade estreita da raqa, do 
meio ethnologico e da civilisacáo, e que era bella, pelo esforço 
com que, acima d7estes vestigio5 da fatalidade, apparecia o 
sentimento livre, tornar-se-ha a manifestacão dos novos sen- 
timentos, que a humanidade, conhecetido-se na sua unidade 
collectiva e progressiva, tem, e que so pode ter, quando com- 
parada com o individuo ou mesmo cotn um povo. 

Desde que se concebeu a ideia de FI~f t zml i~ iadc ,  immedia- 
tamete se offereceu a iiitelligenci,l o problenia de uma com- 
municaqáo geral, isto é a credcáo cic uma linguagem universal. 
O s  empiristas propuzeram-se re\olver o problema, adoptando 
uma convenqáo inorganic~i e arbitraria; inutilisai-ain-se no im- 
possivel. Antes da ~reacáo ser livre liade ser primeiro neces- 
saria, dominando por firii u necessidade para crear volunta- 
riamente. 

De facto, tomando individualmente todos os povos cada um 
tem a sua linguagem commum e inteiiigivei, que siío os factos 
da civilisaçáo; hoje, sem sermos indianos, egypcios, persas, 
gregos ou romanos, percebemos o sentido que elles exprimi- 
ram pelas suas obras de arte. E iomtudo a Arte estava domi- 
nada pela f'ltalidade de raca, c de ethnologia. Passou-se o 
periodo da necessidade. O novo organismo Humanidade, para 
sentir-se, para communicar-se e ter consciencia, tem de criar 
uma linguagem; é u Arte no seu momento livre que vem sa- 
tisfazer este fim' corno a verdadeira .Sjwthese afectiva. 

1 <<Na nova situa áo dos coraqóes e do5 espiritos nasce um Ideal es i  
plcndido, a ~ u m a n i i a d e ,  cuja concepgão 6 devida d sciancia,,mas cuja 
creaçáo csthctica é reservada á imaginacáo. Poesia, musica, pintura, es- 
culptura, architcctura alimentar-se-háo n'esta fonte commdm. Do mesmo 
modo que estas divindades hirtas e immoveis do estylo cgypcio só to- 
maram um encanto ineffavel depois de transformadas e animadas pelo 
cinzel gre o, do mesmo modo o t po immovel e severo que dá a Phi- 
Losophia feve receber das mPos da Arte estes caracteres de grandeza 
sublime e de bellcza infinita cuja acçáo é táo poderosa para tocar os  
homens e os levar ... Idealisar a Humanidade, afim de que este Ideai 
embellezando a nossa existencia, typos mais perfeitos e mais expressi- 
v o s  wrj'ini para a edade seguinte, tal é a obra inesgotavcl da Arte.,> 
Lltt~  L,  Applications de lu Philosophie positive, p. i r r .  

Dio pcriodo artistico da nossa actividade tentámos a realisa áo da 
Epoprr ,ia Hurna~iidade, publicada sob o titulo de Y s i o  om ~ E M ~ S ,  
nos volumes: Antiguidade homerica, Tempestadcs sonorab, Ondina do 
Lago, Torrentes e Miragens seculares, (1864. a 1883) a qpe falta dar a 
coordena$io philosophica em uma edição definitiva. 
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A ella compete propagar a solidariedade humana, narrar 
as luctas que trouxerem a esta conquista de universal recipro- 
cidade, destruir os antigos simplices que sustendo o edificio 
social se agarraram a elle impondo-se como indispensaveis, e 
levar á convicqáo de que o desenvolvimento é uma fdrma da 
vida, e que a perfectibilidade é indifinida. 

No momento mais activo da dissoluqáo do regime11 catho- 
lico-feudal, quando se generalisavam as doutrinas do negati- 
vismo dos Enc clopedistas, o eminente Condorcet proclamou 
a necessidade iK e uma construccáo moral derivada da confor- 
r n a ~ á o  entre os factos e os principias; era no que elle chamava 
uma nova synthese. As doutrinas dos Physiocratas e Economis- 
tas estabeleciam essa s nthese na actividade industrial, mas 
ao reorganisarem o tra $: alho entravam no dominio do senti- 
mento, onde a imaginaqáo desvairava architectando systemas 
sociaes como o phalansterio de E'ourier, ou o novo christia- 
rismo de Saint Simon. A actividade mental era incessante, 
porem as tentativas da nov:i synthese tomavam uma forma 
eaclusivamente affectiva; Lessing com a intuicáo d'esta crise 
da humanidade, náo se elevava a cima de uma systematisacáo 
religiosa, e Schelling fazia da Arte a comprovacáo da theoria 
da identidade, reduzindo as concepcóes cosm-ologicas a um 
grande poema. A necessidade da nova synthese náo tinha sido 
comprehendida. Existia uma grande somma de ideias positi- 
vas, comprovadas pelos processos scientificos da mathematica 
e da astronomia, pelas experiencias da physica e da chimica, 
e os phenomenos vitaes observados por eminentes physiolo- 
gistas revelavam a universalidade e iminutabilidade das leis 
da materia; todo este conjuncto de ideias dispersas entre os 
diversos especialistas, que estabeleciam uma dissidencia entre 
as noqões objectivas e as concepcões subjectivas do passado, 
é que originavam esse estado mental e moral de um negati- 
vismo, que se prolongava quando Condorcet presentiu a 
necessidade de uma reorganisacáo synthetica. Para delinear 
a grande synthese era preciso possuir uma vastidão de conhe- 
cimentos scientificos especiaes e geraes ; ter uma comprehensáo 
clara dos antecedentes historicos para deduzir d'elles as ten- 



dências da civilisaqáo moderna; e ter uma penetracão critica 
para definir os processos psychologicos nas suas relacões en- 
tre a subjectividade e a objectividade, cujas proporqões mais 
ou menos regulares explicam as fórmas das concepqões hu- 
manas. Augusto Comte, educado sob o regin-ien polytechnico, 
achou-se nas condicões exigidas, comprehendendo que a grande 
synthese tinha de ser especulativa. Ao reunir os grupos de 
induccóes que constituem as sciencias experimentaes, pro- 
curou-lhes as suas relacóes dogmaticas, formando a serie do 
seu encadeamento doutrinario na class$cagáo Iziel-nrchica dos 
Conhecimentos lzunzanos; foi assim que se elevou a synthese 
objectizra, que lhe serviu de methodo para poder examinar com 
seguranca as diversas svntheses subjecti~~as formadas em wa- 
rias épocas da humanidade, quer 'no estado theofogico das 
divindades immsnentes, quer i10 estado metaphysico das enti- 
dades transcendentes. Chegando a esta altura especulativa, 
pôde Comte deduzir a diminuicáo crescente da influencia das 
nocóes subjectivas, que se contradictavam entre si nos varios 
systemas theologicos e metnphysicos, e verificar a crescente 
preponderancia das nocóes objectivas, que pela coinprovacáo 
scientifica conduziam á unanimidade intellectual. Por este pro- 
cesso, a synthese especulativa converteu-se em uma Philoso- 
phia. Como na marcha da Civilisacáo europêa o conflicro das 
noçóes subjectivas se revelou sempre por uma negacáo, como 
entre a Razáo e a Fé, nas heresias, como entre a Theologia 
e a Sciencia experimental desde a renascenca da cultura hel- 
lenica propagada pelos Arabes, até que no fim do seculo XVI 

esse negativismo espontaneo se converte na dúvida philoso- 
phica proclamada pelo portuguez Francisco Sanches no Qusd 
nihil scitur, continuada por Descartes, Loke e Hume e pela 
critica dos Encyclopedistas, Comte procurou formar â syn- 
these especulativa unicamente com os dados inductivos veri- 
f i c a ~ &  fóra de toda a negacáo, e d'ahi derirnu O titulo da 
Phibso hia positiva.' Subordinando as deducqões 'ás induc- 
qóes, eomte poz de parte as questões ontologicas de prin- 
cipio, e as questões logicas de finalidade ou telieologia, sobre 
que a intelligencia humana se exerceu formando nocóes inve- 
rificaveis como resposta ao Porque? e Para que? Ratificando 
o cditerio subjectivo pelos dados objectivos, concebeu a Philo- 

1 N . i b  (àrtas de Comte a Stuart Mill, p. 7 e 107, vem explicado 
o sentido historico e philosaphico da palavra Positivismo, de que se 
falla com tanta inintelligencia. 
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so hia como uma synthese resultante das Sciencias, e como P ta coordenando as deduccóes sempre no limite da relatz'vi- 
dade. 

Tal foi o primeiro periodo da Synthese especulativa reali- 
sada na Philosophia positiva; é este o mais conhecido pelos 
criticos fragmentarios, e que concedem :i philosophia de Comte 
a importancia de um methodo. De facto se a Philosophia po- 
sitiva se limitasse a disciplina do criterio da relati~idade,~pouco 
adiantava i escola sceptica. O s  philos.ophos antigos e modernos 
tinham julgado sempre inconciliaveis entre si as nocões subje- 
ctivas e as objectivas; d'aqui provinha a solucáo de continuidade 
entre os phenomenos do mundo physico e os do dominio mo- 
ral. O proprio Kant, que adiantara o negativismo aperfeicoaildo 
a critica? considerava absurda toda a csperanqa de vir a ex- 
plicar a orghnisaqáo vital pelas cegas leis naturaes. Por aqui 
se vê quanto não era difficil vencer esse preconceito, e resta- 
belecer pelo encadeamento das inducqões scientificas as rela- 
qões de continuidade das leis physicas com o mundo moral. 
A subordinaqáo dos phenomenos moraes e sociaes ás leis 
universaes que regem os phenomenos cosmicos, derivou-a 
Comte da synthese objectiva das Sciencins, e desenvolveu-a 
na creacáo da Sociologia como complemento da serie inductiva 
e coiilo campo de deduccáo para uma fórma segura da syn- 
these subjectizla. A creacáo da Sociologia é considerada pelos 
espiritos mais profundos do nosso seculo como a obra que 
attesta a superioridade de Comte, sem comtudo notarem que 
a importancia da Sociologia resulta do seu destino coniple- 
tando a synthese especulativa, até ao nosso seculo serppre 
fragmentaria. O s  elementos objectivos eram philosophicainente 
elaborados sem dependencia de uma coordenacáo subjectiva, 
e como concepqáo absoluta formara-se o systema do Mate- 
rialismo. Na Grecia vêmos a Escola jonica confirmar-se uni- 
camente nos factos experirrientaes. Para outros pensadores, 
os elementos subjectivos da racionalidade ou do eu consciente 
eram tudo, partindo de um principio logico tomado a priori 
para explicarem o universo; na sua forma absoluta formaram 
o systerna do Espiritualisnzo. Tambem na Grecia se encontra 
este exclusivismo na Escola eleatica. A incompatibilidade entre 
as duas ordens de noçóes aggravou-se com os conflictos theo- 
logicos da Edade media, ficando durante seculos as conce qões .R objectivas elaboradas sem nexo pelo empirismo scienti co, e 
as concepqões subjectivas sendo o campo do apriorismo dos 

hilosophos. A separacáo das duas fórmas da mentalidade 
Kumana apparece-nos reconhecida por Locke e Berkeley, cada 
um impondo como exclusivo o seu modo de vêr; 1,ocke sus- 



tentava que o objecto do conhecimento provém do mundo ex- 
terior pela impressão no espirito, atacando por este meio o 
caracter subjectivo da Philosophia; Rerlíeley sustentava que 
o mundo exterior ou a objectividade sci era conhecida pela 
sensacáo subjectiva, e portanto que o n~undo exterior só 
existia conforme o representava essa inipi.essão. 13:m ambos 
os philosophos existia uma certa verdade critica,, jx-ejudicada 
pelo. exclusivismo doutrinario. SG depois de ratif~cado o cri- 
terio subjectivo pelos factos objectivos é que clle póde exercer 
o seu destino racional, que é ;I pi-e~70~zdrrc~ncia da ~v~z these  
sobre a ni ialys~~.  Augusto Comtc terido subordinado :i l'hilo- 
sopbia ás Scieilcias, reconheceu coniomiss5o fintil do positivisino 
submetter as sciencias a uma systeil-iatis:iqáo e destin? philo- 
sophico, ou . a  reorganisacáo da .C$nthesc sztbjec~i~~u. E este o 
terceiro periodo do Positivisino, mal compreheildido, e infe- 
lizmente confundido pelo proprio Comte com praticas cultuaes 
de uma religiáo affectiva ou a socialatria. Eis em tracos largos 
como Augusto Comte realisou n necessidade social da Syn- 
these espcculati~~a. A verdade da. sua concepciio náo está só 
nos. antecedentes historicos, e na necessidade dos espiritos 
superiores, verifica-se nas bases populares do $ositivisrno. 

Qs modernos f~~ndaclores da physiologia psychologica ana- 
lysabdo o tribalho das cellulas cerebraes, cuja vibraqáo sen- 
sorial se triinsinitte de cellula a cellula como uma fórma de 
resona?zcia, reconhecem que n'esse trabalho as cellulas adqui- 
rem uma orientacáo especial que determina uma receptividade 
peculiar para a sensaçáo e uma relaqáo perceptiva para as 
ideias. D'aqui provém a variedade do mesmo processo intel- 
lectual nos individuos; facto já constatado pelo proloquio vul- 
gar-tantas cabeças quantas as sentenqas. A qrienta~áo ce- 
rebral é uiria fórma de deterininisino psychologico; ella adqui- 
re-se pcla hereditariedade na fanlilia, do mesma modo que a 
orientacáo morbida, e determina as aptidões e talentos indi- 
viduaes, cujas capacidades se admiram como cxtraordinarias. 
 mas a orieiltacáo cerebral que se fixa em uma familia, e que, 
manifestando-se successivamente c com mais intensidade pela 
acção do exercicio individual ou tainbem pcla provocaçáo da 
meio, chega a realisar-se como caracter privativo do genio 
n:i sua expressáo a mais surprehendente, essa orientacáo pro- 
vém sempre da situacáo mental de uma dada época historica 
e do impulso resultante da complexidiide dos confl4ctos sociaes. 
Posto assim o problema, elle tem de ser estu4ado na sua; 
dupla accáo individual e collectiva, isto é, a orienbacão do ce- 
rebro do individuo, ou acto determinado, e pela çorrente so- 
cial, ou actos condicionados; assim se o phenomeno psycholo- 

26 
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giço do assombroso genio musical de Sebastiáo Bach póde 
ser explicado pelo facto hereditario que caracterisa a sua fa- 
milia, onde apparecem mais de cincoenta nomes illustres na 
musica, a fixacão d'esta orientacáo determinista liga-se á re- 
voluqáo dos costumes da sociedade allemá, desde que Luthero 
introduziu na egreja o chora1 protestante, vulgarisando-se até 
ás mais pequenas aldêas o uso do canto de orgão, e o habito 
de aproveitar para as composicões os themas melodicos dos 
Iie& populares. Se a hereditariedade das aptidões é muitas 
vezes evidente, como em Raphael filho de um pintor, em Mo- 
zart e Rossini filhos de musicos de profissáo, se outras vezes 
essa orientacáo se observa nos membros da mesina familia, 
como os dois Grimm, os dois Humboldt, os dois Schlegel, 
os dois Thierry, ou se transmitte como um privilegio dynas- 
tico, como nos cinco Jussieu ou nos Saint-Hilaire, este facto 
e s t i  por si reclamando como base positiva da pedagogia a 
apropriaqáo do ensino ás fórmas da orientacáo cerebral. Foi 
este o pensamento prematuro mas luminoso do hespanhol 
Huarte,. proclamado mAo grado o obscurantismo da Inquisiçáo, 
no seu livro Exame de I~rgr~zios. Náo tiramos as consequencias 
da these de Huarte, fundamentada modernamente pelas des- 
cobertas da physiopsychologia. 

A parte que na orientacáo cerebral compete ao relati- 
vismo social f altamente surprehcildente, e é essa que pro- 
curamos esclarecer. As épocas historicas distinguem-se por 
fórmas particulares de actividade, taes como as grandes nave- 
gaqóes, a fixacáo das nacionalidades e garantias do terceiro 
estado, as heresias precedendo o movimento philosophico, a 
paixão pelo estudo das obras litterarias c l ~ i  antiguidade greco- 
romana, o desenrolvimento do cspirito critico nas observaqóes 
da astronomia e da physica no seculo xvr e svir ,  da chimica 
no seculo xviIr, emfim da biologia e da sociologia 110 seculo 
actual. Esta acqáo do meio social, que orienta os espiritos em 
urha determinada direccáo, uma vez bem coriiprehendida tira 
ad facto do apparecimento dos chamados Grancies Homens 
o quid maravilhoso que os colloca acima do seu tempo; esta 
mesma acqáo explica-nos a simultaneidade das descobertas, 
filhas da mesma preoccupacáo mental, como iiiiicia moderna- 
mente se deu eiitre Darwin e Wallace, entre I,c Verrier e 
Adams, e portanto leva-nos tambem a julgar com mais acerto as 
questões de originalidade. A consideracão do relativisiiio socio- 
logico na orientacáo cerebral dos individuos, que pelas suas ideias 
chegaram a reagir sobre a sociedade em um dado sentido, 
é que um dia reduzirá á normalidade evolucionista a manifes- 
taqão dos grandes factos historicos apparentemente extraordi- 



narios. O que e o messianismo se não a orientacáo individual 
provocada pelo syncretismo das religiões da Asia anterior es- 
tabelecido pela violencia conquistadora da Persia? O appare- 
cimento do Christianismo é precedido por seis seculos de ela- 
boraqáo dogmatica e mataphysica das escolas de gyrnnosophis- 
~ s ,  essenios, therapeutas, pythagoricos, orphicos c orgiasticos, 
que tiram dos cultos kuschito-semitas os dogmas da immorta- 
lidade, das penas e recompensas, do sacrificio e da expia~áo. 
O s  theurgos e os theosophos apparcceram simultaneamente; 
póde-se dizer que n'esses seis seculos, de que o Christianismo 
foi a ultima iii:inifestacão, preponderou uma mentalidade theo- 
logico-methaphysic3; a parte theologica era puramente asia- 
tica, como se vê nas formas mythicas do deus que se sacrifica, 
e a parte nzetaplysica era hellenica, como se demonstra pela 
systematisacáo dogmatica dos primeiros padres da egreja. 

A corrente do meio social, que determina as fórmas da 
actividade mental na opportunismo dos Grandes Homens, e 
na hereditariedade das aptidões fixadas na orientacáo cerebral, 
a essa corrente poderosa e até certo ponto inconsciente da- 
remos o nome de ibl~ntnlidade. E por que?  Por que nenhum 
movimento social se produz sem ser motivado pelo estimulo 
de uma noqáo; a palavra mentalidade exprime com toda a 
clareza essa capacidade motriz, funcqão immediata da marcha 
historica de uma época. Este fundo social de noqóes modifi- 
ca-se constantemente; passou já o tempo em que o homem 
elaborava mythos complicados e creava radicaes linguisticos; 
passou o estado de espirito em que se formaram cosmogonias, 
theologias, e vastas producqócs tradicionaes, como epopêas e 
lendas zoologicas. Variou a mentalidade, mas persiste sempre 
uma parte como acquisicáo definitiva, já por unl certo auto- 
matismo espontaneo dos actos cerebraes, como a transinissáo 
das tradiqóes, já pela verifica~ao successiva, como ris ideias 
moraes e logicas do bom senso popular. Podem as tlieologias 
aberrar do condicionalismo racional e imp6rein violaqóes á 
natureza, essa mentalidade espontanea do bom senso hade 
persistir e desenvolver-se. Cabanis, no seu ensaio da btfzden- 
cia do regirnerz sobre os habitos rnoraes, explica o desenvolvi- 
meqto d'esta mentalidade do bom senso: ( ( 0 s  homens labo- 
riosos distinguem-se pelos habitos de razão, de ordem e de 
pr'hbidcide.~ E um pouco abaixo: «o  trabalho, dando a esta 
palav:'~ a sua significacáo mais geral, náo póde deixar de ter 
uma ~nfluencia infinitamente util sobre os habitos da intelli- 
genci~i, e For consequencia sobre os actos da vontade.)) ( f j  xv.) 
A s  classes especulativas, a medida que se isolaram separan- 
do-se das classes votadas ao trabalho, assim foram aberrando 
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tambem na sua elaboraqáo mental, como ainda hoje vemos 
nas velhas theologias, nos systemas philosophicos, e em épocas 
historicas de falsa actividade litteraria. Adiante seremos mais 
explicitos sobre a necessidade de harmonisar a especulação 
individual c o q  a mentalidade collectiva. Na natureza cosmica 
nenhuma energia se perde; no campo sociologico essa somma 
de energia que lhe compete, revelando-se na fórma de multi- 
plicacáo dos effeitos, chama-se progresso. A mentalidade es- 
pontanea tem sido progressiva, pela apropriacão lenta das leis 
cosmicns subordinadas ao seryiqo da cspecie; o cerebro hu- 
mano, em estado saudavel, rejeita o criterio ~obrciiaturalista, 
que ainda hoje seduz :is criancas e as mulheres hystericas; 
desde que as transformaqóes industriaes forem desenvolvendo 
pela comprovacáo pratica o criterio physicista, podemos decla- 
rar que a meiltalidade huinana se torna positiva. Tal é a situa- 
cáo moderna da intelligcilciu. 

Os homens que recebem uma educaqão scientifica especial, 
que verificam pela experiencia as suas observacóes, que v50 
pelo processo mental iiiductivo eliminando as deduccões de 
pura subjectividade inetaphysica, esses homens einbora não 
tenham systematisado as suas ideias, nem respoildido aos 
problemas da sua consciencia, acham-se em um estado de 
intelligeiicia a que repugna a explicacáo theologica e o teleo- 
logismo metaph~sico; 1150 sáo philosophos, mas estáo n'essa 
orient:iclio dada pela scieiicia, a que Littré c0111 lucidez chamou 
posit[lli~!ade. Nós dcfiniriamos Positividade, o estado mental 
dos individuos eciucudos na obbervacáo do condicionalisnio 

enoriienal e na experiencia do determinismo dos effeitos. 
ste estado, caracteristico nos homens de sciencia, manifes- kh 

ta-se tainbem collectivainente cm uma sociedade que tira a 
sua forca das industrias através das quaes comniunica com a 
sciencia. O povo ignora a mathematica, mas reconhece nas 
obras da mecbanica esse poder novo; a esse estado de eman- 
cipacáo theologica chamaremos nze~ztalidade positiva; estabe- 
lecaiiios as relacões d'este estado com as systematisaqões 
philosophicas. As obras de uina litteratura, quando são pro- 
ductos de imitaqáo academica e do gosto transitorio ou con- 
vencional de uma época, por mais perfeitas e adscriptas aos 
canones rhetoricos admiram-se como habeis curiosidades, mas 
náo exercem influencia sobre o esyirito nacional, por que 
1140 derivam d'elle, porque não se inspiram nas fontes tradi- 
cionaes da nacão, porque não assentam sobre uma base po- 
pular. Isto que se dB com as creacóes do sentimento, obser- 
va-se em iguaes condicóes nos productos complexos da razão, 
ou mais propriamente nos systemas philosophicos: para que 
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uma opinião racional se vulgarise e actue sobre a sociedade 
6 preciso que ella seja a fórmula resultante de qualquer aspi- 
.ratão geral, ainda a mais indefinida. E admiravei 11 identidade 
d'este relativismo sociologico para as creacóes artisticas e 
philosophicas; o individuo, sem relacáo com a sentimentali- 
dade nem com a mentalidade social, 6 impotente na sua obra; 
quando julga ser mais original entra na aberracáo doentia do 
imprevisto, quando julga ser m:iis profundo passa para o illu- 
minismo morbido do iniciado. Tanto a arte ou a litteratura 
como a philosophia, náo subsistein sem Lima base popular; a 
litteratura da corte de 1,uiz xrv desconhecia it nacáo franceza, 
e ignorava as riquezas tradicionries das Gestas e dos Fabliciux, 
e á falta de um estinlulo proprio imitou a Italia e a Hespanha, 
escravjsoii-se As pautas rhetoric.as da Crecia e dr: Roma, es- 
gotando-se na tragedia banal, no falso iclyllio até cahir na cha- 
teza didactica. Einfim, desdc que os Jesuitas se apoderaram 
do ensino publico nas diversas na~óes  catholicas da Europa, 
f i~eram consistir o nervo da sua educag5o no esagerado des- 
ehvolvimento do hurízanismo: o latim ensinado em seis nnnos, 
a rhctorica e os exercicios de poetica em tres, com a compe- 
tente logica aristotelica alesandrista, esgotavam o cerebro da 
'mocidade que ficava idiota. Compór hexametros latinos e fazer 
tragicomedias alle oricas era o summo desenvolvlmenta lit- 
terario, e quem c fi egava a un-ia tal :tltut-a realisava o seu 
destino e ficava reservado para grandes fins .sociaes. A crea- 
cão litteraria, pelo regimen humanista dos Jesuitas, ficou se- 
parada de todas as relacóes sociaes, exerceu-se no vago, con- 
formando-se servilmente com as regras das apostillas collegiaes; 
os resultados d'esta absoluta ausencia de uma base popular 
esta3 patentes na historia da civilisacáo curopêa n7esse perio- 
do denominado do máo gosto, que em Hespanha se chama 
o c~Jteranismo, em Portugal o srtscerttismo, na Italia o mari- 
nz'smo ou concetti, na Franca o preciosismo, e até na Ingla- 

ismo. A generalidade d'este phenomeno está por 
si terra indicand clqXi( náo um contagio, mas a persistcncia de uma 
mesma causa; foi no meado do seculo x v ~ ,  quando a razáo 
humana se emancipava pela observacáo e pela experiencia, 
qu os Jesuitas se apoderaram do ensino, isolaram-no em um 
e 4 til humanismo; assim ficaram os povos separados do unico 
org5o que lhes poderia communicar as grandes e successivas 
descobertas das scieiicias. Os poetas e pros&aes ficaram 
moldados pela rasoura de uma invencivel mediocridade, 
mais preoccupados em vencer as regras do que em com- 
rp~picar  o sentimento. O s  litteratos eram os abbades, os 
academicos, os marquezes e titulares, ás vezes os reis, que 
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viviam a vida peculiar de  uma classe, com interesses exclu- 
sivos, com sentimentos egoistas, com relações de uma falsa 
mas apparente cortezia. O que seria a litteratura n'este meio, 
sem base popular  uni frivolo passatempo, uma expressão da 
lisonja impudente, um meio de captar as boas gracas dos po- 
tentados, mas no fundo um esgar de violencia moral. 

O qye foi a litteratura fecli:~da n;rs chrtes ou nas acade- 
mias, fora tarnbem a yhilosophia claus\ir;ida rias escolas mona- 
chaes, uma subtileza, uma argucia sem intuito de verdade. Se  
a base popul~ir da creacáo artistica é a traiticiio, :i philosophia 
será uma construccáo desequilibrada e monstruosa se não ti- 
ver por base o bom senso, .que é a fórma da razáo po ular, 
que precisa que a systematiscm, mobilis;indo-;i com L d u c -  
qóes progressivas. O philosopho inglez '\lacl<intosh, nas suas 
Considel-acórs sobre a Histoi-ia Phllosophia,' reconheceu 
primeiro que ninguem a necessidade de fiincinr qualquer sys- 
tema philosophico sobre uma base pop~i l~ i r  : (c hmquanto as  
sciencias só sáo estudadas por um pequeno numero de ho- 
mens e no silencio das escolas, nada se oppóe a que ellas de- 
generem, quer em subtilezas logicas, quer ein sonhos brilhan- 
tes; e todas as vezes que a razáo nao inflige um castigo a 
estes defeitos, podem prolongar-se indefinidamente. Emquanto 
a philosophia esteve concentrada nas escolas, os philosophos 
eram ou puroi: Dialecticos ou Mysticos visionarios, que des- 
presiiviiin o inundo e eram por elle despresados; o renasci- 
mento das lettras produziu siinultanenniente uma revolu@o ~zo 
estado social e ira maneira de yhl'losopl~~zl-. A litteratura intro- 
duziu se em todas as  classes da sociedade, e os homens estu- 
diosos fort1n-i insensi\~elmentc conduzidos da eloquencia para 
a poesia, para moral e pai-a ;i ~>liilosophia. Foi entáo que, de- 
pois de um pcriodo de perto cie niil aniios, dur:iiite o qual tudo 
ficara eni lethargo, os  philosophos e os inoi-alistas conheceram 
que se podiam dirigir 6 totalidade do genero li~imano com a 
~esperanca de lhe ser util e de adquirirem reput:ição. A o  mes- 
mo teinpo quc esta comniunicacáo com o publico forneceu aos 
philosophos observaqóes novas: ella Ihes inipoz novos esforces. 
Os sentimentos humanos, o senso commum e os negocios or- 
dinarios da vida apresentaram-se de novo ;is n-ieditacóes do 
moralista.-Os philosophos -forcados a fallarem uma lingua- 
gem clara e agradavel. aos seus novos ouvintes, viram-se na 

1 Public:ido na Resista de Edimbtrrgo, n . O  53,  de 1816, como juizo 
critico da obra de Ihgald-Stewart, intitulada Historia geral dos pro- 
gressos das Sciencias metaphysicas, moraes e politicas, desde o renas- 
cithento das Lettras na Europa. 
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necessidade de ab.andonarem a giria scholastica, e de conciliar 
os Seus estudos e a maneira de raciocinar com os senti- 
mentos e com o espirito do seu seculo. A litteratura tirou a 
philosophia das escolas, pÔ1-a em condicóes de instruir o ~ c -  
nero humíino e de lhe ser util; e afastando os philosophos j as 
distincqóes subtis e das visões brilhantes, ella os chamou á eqr- 
periencia e á utilidade. Foi entáo que os philosophos come- 
qaram a escrever nas linguas modernas. )) lMaclciiitosh: nas pa- 
lavras em que esboqa o progresso da philosophia explica pela 
historia como espontaneamente se estabeleceu a relaq5o dos 
espiritos especulativos com a sociediide, deduzindo d'aqui um 
mutuo progresso; mas difl'ercnte 6 a ncqão sugpnestiva dos phe- 
nomenos sociaes lia critica philosophica, e differeiite é a im- 
fluencia que uma doutrina philosophica póde exercer sobre as 
noqóes preponderantes em unia sociedade dirigindo a por esse 
meio nas suas transforinacóes intimas. Cma philosophia des- 
envolvida entre pensadores separados do contacto da vida 
real nunca terh. acqáo sobre uma collectividade social ; uma phi- 
losophia formada sobre elementos objectivos recebidos do con- 
flicto quotidiano, das 'paixões e dos interesses d~ homem, dos 
seus meios de subordinar a si a natureza, essa philosophia ha 
de achar um dia a base popular, por onde actiliando nas no- 
qóes humanas póde dirigir conscientemente e activar em certa 
fórma as transformacóes de uma sociedade que progride. Esta 
relaqáo do meio social com a concepqáo philosophica é tão fa- 
tal, que conforme a base popular das nocóes condiz com o 
estado de atrazo da especie, assim as syntheses ou systemas 
philosophicos se equivalem. Se existem theologias ou systemas 
de explicacão do universo attribuindo-lhe uma creacáo, modo 
e tempo em que foi creado, por quem foi creado e com que 
intuito, descrevendo Deus e os seus attributos, ,e  reservando- 
se o privilegio de explicarem a sua vontade, se estas theolo- 
gias um dia se apoderam das sociedades e lhes impõem uma 
moral contra a natureza, c o absurdo do milagre contra a or- 
dem physic?, e exigem a atrophia da razáo diante do phantas . 
tico mysterio, emfim se ellas subsistem 1150 é pela coherencia 
doutrinaria nias por que se desenvolveram sobre um fundo es- 
pontanco da mentalidade do homem primitivo, que vendo o 
mundo através de apparencias sensoriaes viveu em um sin- 
cero supernaturalismo. Póde-se dizer, que o animismo antigo, 
t50 estensamente anal sado por Tylor, que o fetichismo táo 
beiii c.iracterisiido por somte, que as superitiqões populares eu- 
ropêas, restos ou sedimentos de polytheismos estinctos, foram 
e sáo ainda hoje a base popular sobre que assenta o dorninio 
das coilcepqóes theologicas. Littre, no seu estudo sobre o Des- 
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costume das especulacóes sobre a origem ejnalirlade do mundo 
e dos sires,'.determina claramente esta base popular das theo- 
logias e bem assim o motivo da sua intervenqáo nas socieda- 
des: «Pel:is necesl;idades da aprendizagem humana nas vias 
da civilisacno, houve desde longe, gracas ao fetichismo e ás 
religiócs rucliiiientares, um solo thealogico popzlla?- sobre o qual 
foi possivel le~rintiir construccóes solidas e duraveis. Foi d'esta 
maneira que as theologias fundaram governos moraes, em 
quanto os nietaphysicos náo fundaram senáo escolas.-1Jm solo 
a~ialogo, isto é, uin solo popular faltou sempre aos metaphy- 
sicos. Assim náo têm sido senáo subsidiarios, bem que uteis 
e mesmo indispensaveis na evolucáo historica.)) As theologias 
não fundaram os governos, nem a moral, nem o direito, liem 
a arte, nem nenhuma f ~ r i n a  de iiianifest:icáo socitil, inas apro- 
priaram-se de todos esses agentes des11:iturando-os, pondo-os 
ao servico de uma classe, .que ao poder temporal reuniu uma 
outra forca, o poder espiritual. A evoluqáo historica da hiiina- 
rildade revela-nos coino o direito se vae separando da fórma 
sacramental, como a arte-deixa cle ser hieratica, coiiio os go- 
vernos se emancipam da invasao espir'itr.ial, c o ~ i ~ o  ;i nioral se 
torna leiga fundando o seu imperativo fóra da sanccáo reli- 
giosa, de sorte que o fiinclo popular das theologiiis vac faltundo 
a essa ordem anachronica de concepcóes, que se mantiveram 
náo por si mas pela forca socit~l que desviaram para o seu 
serviqo. A parte tradicional das religiócs, como fetichismos in- 
fantis, polytheisinos nos costumes e lendas, seria ainda por 
,muito tempo a base popular das theologias, se náo cornpe- 
tisse ri Arte apoderar-se d'esscs elenlentos e por via d'elles 
introduzir o espirito novo nas camadas atrazadas da socieda- 
de. O s  povos criaram os seus mythos, e as theologias domina- 
ram pelo interesse das irlte?yretagóes; foi esta a relacáo mutua, 
o nlytho uma concepcáo vaga, e a system:itisaciio dogmatica 
da religiao a detiiiicáo philosophica adequada. O s  mythos 
transforrnaram-se, e outras ertplicacõcs se succederam; os po- 
vos ou\-iram com encanto os seus poetas, e para náo perder 
a sua prcponderancia a theologia foi-se successivamentc apo- 
derando de todas as fórmas da actividade social, da poesia, 
da littcratura, até que vinculou a si a philosophia, n'esse pe- 
riodo desolador da vacuidade da Scholastica. Concordamos 
com Littrq, que existe um fundo popular theologico nos feti- 
chismos primitivos; inas vamos um pouco adiante considerando 
que esse fundo se transforma, e n'essas transformacóes encon- 

1 Vid. Positivisino, vol. I ,  n.') 3, pag. 158. Porto, 1879. 
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trarnos um fundo popular metaphysico, que faz com que ainda 
hoje as theologias as mais abstractas e os governos empiricos 
dominem ligados entre si, fiados unicamente nas forcas con- 
servadoras da sociedade. O que hn  de popular nas especula- 
ções metaphysicas é pouquissimo: um vago habito de teleo- . 
logismo, uma aspiracáo da immortalidade da alma do primitivo 
fetichismo animico, e uma intervcnciío providencial como resto 
do deismo separado das formas polytheistas e monotheistas: 
mas esta base popular é bastante para que os empiristas da 
governacáo conservem o privilegio casual'da hereditariedade 
na suprema magistratura politica, para que o accidente do nas- 
cimento seja uma superioridade de classe, para que as func- 
ções sociaes sejam umas entregues ao absurdo da sorte, e ou- 
tras regulamentadas como sacramentos ou com jiiramentos 
religiosos, de que As vczes o vulgo mófii. Na penalidade é que 
se vêem os absurdos da intervencáo metapl~ysica, onde a re- 
sponsabilidade assenta sobre a convicc,lo absoluta do livre ar- 
bitrio do homem. A instruccáo superior de todos os paizes 
civilisados está ainda geralmente entregue 5 direccáo meta- 
physica. Mas a base popular sobre que se apoiam estas es- 
peculacões dos g?vernos empiricos vae diminuindo, e entre os 
terrores dos que julgam manter a ordem, o maior é o da eman- 
cipaqáo moral dos povos, ou como elles dizem, do freio da 
religiáo, e do 1-espeito no pri~zcipio dil az~ctírrzdade. 

A mentalidade positiva dcseti\olve se; 1,ittré propõe esta 
nova face da questáo, investigando se a Philosophia positiva 
tem uma base popular por onde venha a ter efficacia nos fa- 
ctos sociaes. Diz Littré: « A  Philosophia positiva tambem falta 
ainda um solo positivo popular; mas, diversamente dotada que 
não é a tnetaphysica, ella tem os meios de o crear e está em 
via de executar esta grande operacáo. A concepdão scientifica 
do mundo, que náo deixa logar algum á concepqao theologica, 
e que faz tocar palpavelmentc a vacuidade das concepqões me- 
taphysicas, é a base d'onde parte para conquistar os assen- 
timentos intellectuaes e moraes que realisam as mutaqóes so- 
ciaes. A Philosophia positiva, nascida do que ha de mais 
pacifico entre os homens, isto é, a sciencia, e em um tempo 
em ue o ardor da grande guerra contra as antigas doutrinas 
se a 9 koixa pelo p r o ~ r i o  successo, nada tem de aggressivo nem 
dc revolucionario. E pelo progresso da educacáo que ella hade 
*crear para si este solo po\iti~.o popular de que fallo. Não se 
lhe póde impedir o caminho; embora o emprehendam, a s  
sciencias sempre têm de ser ensinadas; e, directa ou indirecta- 
mente, as sciencias ensinam a Philosophia  positiva.^ PrcrpG- 
-mos este grande problema por uma forma mais simples: .a 
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educaqáo scientifica tornou-se a necessidade fundamental do 
nosso seculo, e nenhum governo por mais reaccionario e ob- 
scurante poderá violar directamente esta necessidade I Dbnde 
provéin esta necessidade? Náo resulta sómente da maior 
somma de necessidades materiaes que as Sciencias satisfazem 
pelas applicaqóes industriaes, mas tambem em grande parte 
d'esse estado de consciencia e de intelligencia que descreve- 
mos com o nome de mentalidade positiva. Pela educaqáo 
scientifica, os individuos disci linados pelos seus methodos in- 'r ductivos adquirem esse esta o mental superior a que se dá 
o,nome de posiiivid~de, estado perfeitamente carecterisado em 
Claude Hernard, desligado de toda a systematisaqáo philoso- 
phica mas livre de todo o criterio theologico e metaphysico. 
E esta a orientaqáo mental das mais distinctas individualida- 
des. Da educacáo scientifica resulta para a sociedade grande 
somma de applicaqóes industriaes, que orientam as multidões 
em uma direcqão em que as theologias lhes apparecem gro- 
tescas e as phraseologias metaphysicas como vazias. E m  
um comicio politico onde um metaphysico discorrera sobre 
a arvore da liberdade, ouvimos a um homem do povo este 
eloquente protesto: aNáo é com aquellas batatas que como o 
meu bacalhau. u Quem urna vez observa uma machina de va- 
por, ou um fio telegraphico, ou a extinccáo de um virus epi- 
demico, ou uma luz electrica, ficou em dissidencia com as 
velha. cousas, e entrou n'esse estado de mentalidade positi- 
va. A inedid~i que este estado se for tornando preponderante 
ahi terá a philosophia uma base popular; mas essa base po- 
pular se de urn lado coadjuva a efficacia de uma mais rapida 
transforn-iaqáo racional pela direccáo da Philosophia positiva no 
espirito iiloderno, por outro lado garante essa Philosophia das 
aberraqões especulativas das escolas, por isso que ella exercer8 
sempre as suas deducqóes sobre a realidade das cousas. 

A fortnacáo de ysternas hilosophicos corresponde a uma 
necessidade da intelligencia &mana, necessidade que resulta 
da dispersão da actividadc mental na investigaqáo dos compli- 
cados phenomenos do universo, e por isso representa a tenta- 
tiva constante de concentrar o conhecimento pela simplificacáo, 
buscando a unidade na variedade. 

A palavra Plzilosophia foi formada para desi nar esta ordem 
superior do conhecimento, como a palavra Sop f ia exprimira no 
mundo hellenico a especialisaqáo crescente dos phenomcnos 
observaveis e susceptiveis de serem previstos. 

Sáo duas actividades correlativas, e dependentes entre si 
para se desenvolverem; sem uma generalisacáo successiva 
nenhuma especialisaqáo é fecunda. As sciencias separadas do 
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espirito de generalisaqáo, est.acionam como a Mathematica na 
kabala, a Astronomia na astrologia, a Physica na theurgia, a 
Chimica na alchimia, a Biologia nas panacéas, a Sociologia 
na pedantocracia. 

A generalisaqáo separada dos elementos inductivos ou scien- 
tificos converte as hypotheses individuaes em dogmas, em 
theologias cosmogonicas, e em metaphysicas dissolventes. 
Uma justa subordinacão entre o processo logico da variedade 
inductiva e da generalidade deductiva, farA com que as Scien- 
cias attinjam o seu maximo de especialidade, e que como re- 

' sultado firial se institua a ,sua unidade synthetica em um unico 
systema ou Philosophia. A maior somma de descobertas scien- 
tificas corresponde a maior possibilidade de uma systematisaqáo 
integral; portanto o progresso philosophico consiste na elimi- 
nacáo dos systemas ou escolas philosophicas, simplificando 
todas as syntheses especulativas em uma só Philosophia. 

No estado actual dos conheciilientos liumanos e sua con- 
stituicáo em sciencias, somos levados pelas vnriedades de ma- 
nifestaqáo dos differentes equilibrios da inateria á conceyçáo 
philosophica da sua unidade: pela variedade das afinidades, 
á unidade dos equivalentes (Chimica); pela variedade das trans- 
formaqões do movimento se descobre a unidade das forcas (As- 
tronomia c Physica); pela variedade morphologica a unidade 
protoplasinicn (Biologia); pela variedade das aptidões indivi- 
duaes a egualdacie social (Sociologia J. Sal  é a forma com que 
se vae eshocancio a nova Sifntlrese subjectiva. 

Para que se chegasse a este resultado importante, que tor- 
nou as sciencias o unico poder espiritual da sociedade moderna, 
foram precisos bastantes seculos de tentativas dc unidade 
systematica. 

I'rimeiramentc os phenomenos foram subordinados a uma 
unidade causal, ou á immanencia de Deus. Comte analyso~i este 
estado mental do subjectivisrno theologico; porkrri as variacóes 
das fórmas divinas, theismo, pantheismo e atheismo, produzi- 
ram dissidencias que fizeram buscar a unidade cosmica em 
uma teleologia, realisada por entidades metaphysicas; e assim 
theologias e rnetaphysicas se conciliaram sobre a especulacão 
do Incogniscivel. A sciencia desenvolveu-se accidentalmente, 
porque o incogniscivel estava fóra do seu alcance. 

.Zs syntheses metaphysicas pelo seu numero e caracter 
pessoal da sua constituicáo, prejudicaram o seu intuito, por ue B a unidade procurada cada vez sc confundia em novas hypot e- 
ses. As inducqóes scientificas criaram a sua disciplina tirando 
dos processos experimentaes o primeiro esboco de systemati- 
saqáo, restringindo-se ao conhecimento das relagóes das cousas. 
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O criterio da relatividade foi a base da constituiqáo da 
Philosophia positiva de Augusto Comte; mas essa relatividade 
era empirica, dependia das descobertas de cada dia, das revo- 
luqóes de cada scienci~, e portanto a Synfhese objectiva dis- 
tinguia-se pela sua. natureza progressiva. A marcha das scien- 
cias vciu descobrir um principio commum a todos os phenome- 
nos, isto' e as modificaqões de movimento explicando os 
equilibrios da materia; portanto est5 achada uma unidade phi- 
losophica, o re1:itivo deixou de ter um caracter empirico. 

Conhecer a materia pelo movimento, ou conhecer o movi- 
mento pela materia, eis arelacáo, por assim dizer absoluta, com 
que iiiductiva ou deductjvamente se podem conhecer os phe- 
nomeno4 do universo. E esta a unidade definitiva sobre que 
se deve constituir a Philosophia ou propriamente a Synthese 
subjectiva; esta descoberta tem as mais profundas raizes no 
passado hiimano, e uma exposiqáo historica precedendo a fórma 
dogmatica deve tirar-lhe todo e qualquer vicio dos modos de 
vêr da personalidade. 

Hcrbert Spencer, fortalecido com um saber scientifico 
assonlbroso tentou a formacáo de um systema de Philosophia, 
construindo-o sobre essa unidade demonstrada pela scicncia 
moderna; a obra é digna do seculo, mas estcí viciada por um 
resto de habitos metaphysicos. Comeqa a sua construccáo pela 
unificaqáo dos problemas metaphysicos no Irzcogniscivel, e 
reconhecendo-o como existindo de um modo absoluto, explica 
assim a essencia das Religiões e o intuito das Sciencias, mos- 
trando que estas duas actividades do espjrito são harrnonicas 
e náo antinomicas. No estudo do Cogniscivel, provando a 
evolucáo pela multiplicaqáo dos effeitos, ou a homogeniti con- 
vertendo-se em heterogenia, vicia a lei do progresso cdm ex- 
plicaqões de finalidade. 

A construccáo philosophica sobre essa unidade dynamica 
serit tanto mais perfeita, quanto na systeniatisacáo se elimi- 
narem as' noqóes subjectivas do nosso anthropoinorphismo in- 
stinctivo e tradicional; o primeiro procwso a fazer é investigar 
as origens jmpessoaes d'esta concepcáo de unidade com que o 
homem hade vir a explicar racionalmente a natureza. 

Quando se chega ao conheciinento de que todas as fórmas 
da materia náo são mais do que equilibrios de movimentos 
que se modificam redistribuindo as suas energias! quando os 
phenomenos biologicos, na sua complicacáo mais intima, sen- 
soriaes e sociaes, se simplificam determinando os movimentos 
de que são funcqa'o, uma miragem se produz no nosso espirito, 
suppondo que pelo raciocinio humano a materia adquiriu con- 
sciencia de si ! 
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É.esta miragem que desvaira os cerebros mais especula- 
tivos; porém esse phenomeno apparentemente extraordinario 
da consciencia desapparece remontando-nos á origem histo- 
rica da concepcáo dynamica. 

Vamos achal-a na sua f0rma concreta entre a raca áryca 
no periodo anterior i coilstituiq:~ védica, formulada de um. 
modo intuitivo, claro c preciso, como o espectaculo da ilaturez& 
a póde suscitar, antes de qualquer degcnera~Uo cultual das. 
religiões ou de qiialquer subjecti~-ismo theologico e inetaphy- 
sico. Foi no maior grlio de iilconsciencia que o hoinen~ possuiu 
o maior gcrnlen de verdade. 

Comprchende-se como da degeileraq5o cultual e theologica- 
entre os povos Lirycos, se chegasse Lis profundas especulaqóes 
metaphysicas da k~scola cie Kanada, e como se conservassem 
as mesmas alle orias naturalistas nas escolas sacerdotaes do 
Egypto e Chal d èa. 0 culto do sol entre estes povos explica- 
nos a evolucão d;i tlieoria dynamica ou atomismo. As intimas. 
relaqóes do Egypto com a Grecia indicam :i origei~i das 
syntheses helleilicas de i\Ioscl-ius, Leucippo, L)emocrito, Aris- 
tipo e Epicuro, sobretudo das bellas concepzóes d'estc ultimo 
conservadas na fórma artistica que lhes deu 1,uci-ecio no poema, 
da Nnizli-cja das Cozlsas. 

Esta seric de deduccóes mctaphysicas, por isso que não 
tinha a base da verificacáo scientiticafoi infecunda; comecou-se 
por uma reconstrucqão esperiiiiciital, e os progressos definiti- 
vos da coilcepqáo dynamica do iiiiiverso datain das descobertas 
positivas de Gallileo, Harvey e Hacon. 

A primeira synthese subjectiva tentada, apczar de prema- 
tura, é a maior glorificaqáo do genio de Descartes; nos seus 
pequenos tratados O Mundo e Disczo-so a I-esj~citu do Movi- 
mento, previu todas as deducq0es da scieilcia moderiia. 

O universo para elle é uiua seric de movimentos, que classi- 
fica em movil?zeitto local, joscilacáo i nzovii7zeilto dc quantidade, 
(dilataqgo, contracqáo) movi?nento de qzlalidade, talteraqáo, 
coinbinaqiio) nzovimerzto de j?jl-nfn (geracãoj. As aflirmacóes 
fundamentaes d'esta doutrina, '?r isso que precederam dois 
seculos as demonstraqóes scientihcas, produziram uma grande 
indisciplina mental, derivando-se da mesma escola cartcsiana 
os ramos:inetaphysicos e criticistas, e os vitalistas eorgaiiicistas. 

O trabalho de Augusto Comte consistiu entáo em restabe- 
lecergs justas dependencias entre as Scizncias e a Philosophia, 
dependencias que estavam desconhecidas da parte dos homens 
de sciencia pelo espirito de estreita especialidade em que se 
achavam, e da parte dos philosophos pelo abuso das vagas es- 
peculaqões recompondo o universo a priori. 
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Tal é a missão de Comte na historia intellectual e social 
da humanidade, reorganisan do a Sy~.tthese especulativa. 

O modo como organicamente s i  radica a mutua dependen- 
cia entre as Sciencias e a Philosophia depende da propria mar- 
cha da intelligencia humana; foi isso o que se comeqou a dar 
com as grandes descobertas scientificas encetadas depois de 
terminado o Curso de Philosophia positiva em 1842; Meyer 
e Joule descobrem o equivalente mechanico do calor, Groves 
estabelece a correlacáo das forcas, Carpenter desenvolve essa 
mesma equivalencia das forcas nas funccóes organicas, e o 
americano Carey applica essas ideias aos phenomenos do mundo 
economico, dando-nos assim primeiro do que ninguem ideias 
seguras sobre o trabalho, sobre o valor e sobre a creaqáo da 
riqueza. 

Esta serie immensa de contribuiqóes scientificas estava pro- 
vocando uma synthese fundamental ; como a constituiqáo posi- 
tiva das seis sciencias abstractas consistira em um complicado 
processo de especialisacáo cresceizte, faltava tirar d7essa marcha 
dispersiva uma un@cagão racional, que é propriamente em 
que consiste o processo hilosophico da syntlzcse subjectiva, 
entrevista pelo genio de 8omtr.  

Cada uma das seis sciencias apresenta principios inductivos 
sobre os quaes já se podem basear deducqóes para o conhe- 
cimento integral do universo. Assim a Mathematica, apresenta 
a verdadeira fórma do conhecimento funccional (equacáo de- 
monstrativa) e as leis abstractas e geraes do movimento. A 
Astronomia chegou á dernonstracáo do principio-que a acqáo 
é egual a reaccáo, e d7aqui já se póde deduzir a lei da persi- 
stencia da energia; do mesmo modo 3 lei da coexistencia e 
indeuendencia dos movimentos. nos dá a razão dos mais 
com~licados equilibrios. A phySica demonstrou desde muito 
cedo a iinpenetrabilidade da materia, e só muito tarde é que 
pôde deduzir a lei da sua indestructibilidade, e portanto a 
concepcáo positiva da sua reciprocidade e equivalencia. A Chi- 
mica, pela analyse ou demonstraqáo quantitativa provou a in- 
destructibilidade da materia, e portanto das suas combinaqóes 
se deduz a lei da redistribuicáo das energias. A Biologia, pelos 
phenomenos de transform,icáo organica, leva á deducqáo do 
movimento no sentido da menor resistencia, que por seu turno 
explica a especialisacáo das funccóes. A Sociologia, pela marcha 
historica descobre a multiplicacão dos effeitos ou, como diz 
Spenccr, a passagem da homogenia para a heterogenia; o sen- 
tido d'essa transforinaqáo, abstrahindo de teleologias, será o 
phenomeno de progresso. 

Diante d'esta somma de bases inductivas fornecidas pelas 
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sciencias abstractas, comprehende se a necessidade de um 
processo philosophico, que ha de consistir em procurar a uni- 
dade através d'essa heterogenia. O conhecimento só ter8 cam- 
cter scientifico quando fôr reductivel a uma finzcpfo; a mate- 
ria conhecida pelas inodifica~óes do meio, ou forcas,-e o 
meio modificando a materia, ou equilibrios, tal é o campo de 
toda a actividade scientifica, que s6 póde ser bem definida pelo 
titulo de correlatividade. 

A syntliese philosophica só será definitiva quando nas de- 
ducções se poder substituir o espaqo pelo tempo, como na in- 
vestigacáo dos diversos equilibrios da materia,-ou se poddr 
substituir o tempo pelo espaco, como na reconstruccáo da evo- 
lucáo organica. 

Estes dous bellos processos, que ji se empregam, resumem- 
se na palavra relatividade, e d'aqui resulta uma disciplina men- 
tal profunda: A nocáo subjectiva de espaqo (questáo de i$- 
nito) subordina-se á noqáo objectiva de Meio; a n q á o  subjectiva 
de tempo, recebe uma natureza objectiva na continuidade da 
evolu@ío; e a falsa miragem da Fatalidade com que os me- 
taphysicos querem viciar a concepqão dynamica do universa, 
recebe a mais clar,~ subordina~áo racional na noqáo positiva 
do dete?-nzi~lisino, ante a qual se eliminam como hantasticas 

dade e Acaso. 
B as entidades tradicionaes de Causalidade, Firiali ade, Fatali- 

A necessidade de convergencia mental resulta da maior - 
somma das descobertas scientificas; isto justifica a oppor- 
tunidade da reorganisacáo da Synthese especnlativa, sem a 
qual não é possivel conseguir o concurso simultaneo de fa- 
ctores sociaes para a fundacão do Estado normal da Huma- 
nidade. 

Recapitulando estas conclusóes, apresentamos em seguida 
uma Classtjica~áo dos systemas philosophicos deduzida das 
concepcóes geraes humanas e da sua successáo historica, que 
põe em evidencia qual será a fórma definitiva da Synthese es- 
peculatzva : 
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I. As primeiras concepções humanas são exclusivamente subjectivas, e 
organisando-se em systema tomam por base ou a causalidade, ou 
a hnalidade, formando : 

1 Theogonias 
THEOLOUICA . . . . . 

Cosmogonias 
A Synthese sribjectiva.. 

I Espiritualismo 
METAPWSICA.. . . . 

Idealismo 

11. Os factos observados dão logar a noçóes empiricas, contradictando 
ou ratificando as noções subjectivas, e agrupando-se em Sciencias, 
conduzem á formaçáo de uma : 

Syntlrese objectiva . . . . . . 

111. A relação das noções subjectivas e objectivas discrimina-se com a 
actividade mental do homem, estabelecendo-se a incompatibilidade 
entre ellas, dando logar a um estado de :  

IV. Com o progresso dos conhecimentos~sychologicos e com a subor- 
dinaçso dosphenomenos moraes 5s lcis invariaveis, estabelece-se a 
mutua r e l a ~ o  e dependencia necessaria entre as noçóes objectivas 
e as subjectivas, chamando-se por isso este estado normal da :  

Synthese especulativa.. . Posr~iv~sh~o. i 
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DO ADVENTO .DA HUMANIDADE AO SEU ESTADO NORMAL 

(Unanimidade de Doutrina) 

Quando o illustre 'Condorcet esboqou o Qzcndro dos Pro- 
gressos do Es,virito hurna~zo, teve :i alta intuiciío de que a 
marcha cla ci~.il,isac5o era uma resultante do desenvolvimento 
das ideias. Para conhecer o caracter de cada época, para 
deduzir das vacilacócs dos factos incoherentes um progresso 
constante, e para d'esse progresso inferir as tendencias sociaes, 
c! a principal coildiçáo o conhecimento dos sentii~~entos, das 
ideias, e das concepcóes dos individuos que compõem essa 
sociedade. Diz Condorcet: «Este progresso estii subinettido 
5s mesmas leis geraes que se observam no desenvolvimento 
individual das nossas faculdades, por isso que elle é o resul- 
tado d'este desenvolvimento considerado conjunctamente em 
um grande numero de individuos reunidos em sociedade. Este 
quadro é portanto historico. 'por isso que submettido a per- 
petuas variacóes, é formado ela observaciío successiva das 
sociedades humanas nas di erentes épocas que ellas têm 
petcorrido. Deve apresentar a ordem das mudanqas, expôr a 
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influencia que exerce cada instante sobre aquelle que o substi- 
tue, e mostrar assim nas inodificaqóes que recebeu a especie 
humana, rcnov~indo-se sem cessar no meio da immensidade 
dos seculos, a marcha que ella tem seguido, os passos que 
elln tem dado para a verdade ou para a felicidade. Estas 
obserrn~óes sobre o que o homem tem sido, sobre o que é 
actualmente, conduziráo depois aos meios de g:ir:iiitir e de 
accelerar os novos progressos que a sua natureza Ihc permitte 
esperar ainda.)) Estas linhas, em que está completo o pensa- 
mento de Condorcet, são de uma lucidez immcnsa; aquelle 
sublime espirito náo pode deseinpenhal-o por causa das conl 
diqóes do seu tempo, mas a situacáo e o genio de Augusto 
Coii~tc Ievaranl-no á clara con~prehens50 do problema pro- 
posto e á sua realisaqáo f~indamental. 

Augusto Comte estabeleceu a relacHo intima dos estados 
sociaes para com os estados psychologicos ou menti-ies; con- 
forme o caracter d'essas concepcóes, em que se observa uma 
constante diminuicão da influencia subjectiva e yreponderan- 
cia crescente da con-iprovacáo objectiva, assini definiu esses 
estados representados pelas organisaqóes sociaes tlieocraticas 
e theologias primitivas, pelas dissidencias nietapliysicas e 
 elo criterio da realidade, sob o titulo de Lci dos ir-cs c~stados. 
E vcrjioril~osa a inintelligcncia com que tcm sido apreciada 
esta scgiira critica d:i synthese subjectiva espontaiien da hu- 
manidade corno :i esboqou Comte; nem conipreliciideran~, 

'1 mente, o logiir que ella occupa na reor anisaçáo da Phí- 
osophia moderna, nein a importancia capita para coordenar F"' ' 7 
em fi)l-nia scientihca os phenomenos sociaes. A prova é que 
aquelles mesmos que combatem a I,ei dos tres estados por 
empirica ou por in~perfeitamente con-iprchendida repetem-na 
sob outras cl~sig~iacócs. Augusto Comte fez a exposiqáo da 
Lei dos tres estados deduzindo-a da successáo historica; os 
progressos realisados depois da sua morte no dominio da 
Psycl-iologia physiologica vêm con-iprovar a verdade d'essa 
concepcáo destinada a estabelecer a justa relaqão entre a 
elaborcicáo subjectiva e os dados objectivos, que constitue a 
positividade. 

Só depois que Augusto Comte terminou a analyse da syn-, 
these subjectiva espontanea dos estados theologzco e meta- 
plvsico, é que pôde deduzir da tendencia mental da humani- 
dade uma eleminaqão do regimen da ficcáo e um accordo 
sobre as bases da realidade. Esta serie de observacóes e appli- 
caçóes foram-se agrupando em sciencias concretas, cujo appa- 
recimento caracterisa as principaes épocas da Civilisacáo 
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humana. Augusto Comte procurou as relaqóe~ historicas e 
dogmaticas que existiam entre essas nocóes scientiticas, e pelo 
encadeamento phenomenal sob o criterio da realidade, fez a 
S ízthese objectiva pela primeira vez concebicl:~ por qlle na 
&ass$caicagáo hierarcliica dos coiihecivr~vrtos I>r<ntnnos. E tam- 
bem deploravel a inintelligencia com que tem sido julgada esta 
base da Philosophia positiva, e o prurido de originalidade 
com que tem sido retocada sem destino sério. Só depois de 
organisada a synthese objectiva é que Augusto Comte conhe- 
ceu a mutua dependentia dos dados objectivos ou impressões 
do mundo exterior com a elaboracáo psychologica ou noqáo 
subjectiva. A morte náo o deixou ver csc1arecid:i a sua con- 
cepcáo pelas grandes descobertas thermo-dynamicas, que 
obrigaram os physicos ou naturalistas á reorganisacáo da 
synthese subjectiva denominada o Moizismo. 

Só depois de conhecida no seu conjuncto a vasta constru- 
cqáo de Comte, é que se alcança o valor philosophico e so- 
ciologico da Lei dos tres cstaJos e da Class$cacáo dos Conhe- 
cimentos liui~zanos. A lei dos tres estados revela-nos qual hade 
ser a fórma da synthese especulativa que tem de dirigir as 
sociedades humanas e de accelerar o seu estado iiormal; a 
classificacáo dos coiiliecimentos humanos estii dc\tinada a 
dirigir o desenvolvimento intellectual dos individuos, eliminando 
essa anarchia mental das noqóes mettiphysicas e das especiali- 
dades sem ponto de vista, que têni sempre exercido uma accáo 
negativa na sociedade. Pedagogia e Politica sáo as duas appli- 
cacões praticas, esta como futicqáo coordenadora dos factores 
socjaes considerados no seu coiijuiicto, a outra como disciplina 
das capacidades individuaes tendo consciencia da sua coope- 
r a ~ "  n'essa collectivid~ide de quc dependem: Consideradas 
como duas syntheses perfeitas, subjectiva e objectiva, a Lei 
dos tres estados e a Class@capío dos cot~hecin~eiitos hzimanos, 
realisam a ideia de Condorcet como uma completa ciynaiiiica 
social; esse desenvolvimento evidente das nossas faculdades 
indica com toda a seguranca quaes seráo as previsões scien- 
tificas da Sociologia. Para que esta sciencia consiga o seu fim 
consciente da Organisaclícr definitiva da Europa, Augusto 
Comte procurou qual a acqáo que ella devia exercer na in- 
tcllcctualidade, na affectividade e na actividade do homem, 
isto é, nas manifestaqóes completas e harmonicas do seu sêr. 
Para que a Sociologia exista e diriia as sociedades I-iumanas 
ao seu estado normal, e preciso que estabeleqa para os espiri- 
tos unia doutrina commum, um systema uniforme de educacáo 
geral conformando os costumes, e um poder temporal que 
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subordine zí collectividade o concurso individual. (Vid. p. 18.) 
Essa doutrina commum, que tende a estabelecer a unanimi- 
dade dos espiritos e o accordo entre a synthese objectiva e a 
subjectiva, C a Phiiosophin positiva, que fornece as bases ra- 
cionaes e historicas para um systema de Educa$áo integral 
como disciplina dos individuos, e que dá uni destino sociocra- 
tico á actividade tempor'11 dirigida por uma nova Politica, 
que confórma os actos com os principios. 

Vamos accentuar os tracos geraes da Philosophia positiva, 
isto é, d'essa doutrina que tem de ser commum a todos os 
espiritos, facilitando pela Peda ogia uma mais rapida confor- b macáo dos costumes, e pela olitica uma mais espontanea 
cnnvergencia das energias sociaes. 

Antes da observagáo dos phenomenos, a mente do homem 
Eoi absorvida na sua contempla>áo; a actividade da imagina- 
çiio foi suscitada pelas appareiicias do mundo' exterior, e 
quando a razáo comeqou a discriminar, já o habito de tomar 
a apparencia como realidade falsificava os meios de conheci- 
mento da pura realidade. N'este estado de espirito nos appa- 
recem os mais vastos systemas de esplicacáo do universo, 
chamados Theogonias e Cosmogorzias; o homem entra em to- 
dos os intuitos de cada phenomeno, fórma uma theoria para 
cada forca, determina ao certo o porquê da sua existencia, o 
para quê da sua manifestacáo ou finalidade. As iizcw.-onias h do Egypto, do Mexico, da India, da Persia, da Judea, da 
Grecia, de Roma, da Germania, respondem a tudo quanto é 
susccptivel de ser proposto pela intelligencia humana, e pela 
t6rma a mais cathegorica e particularisada, que só a forca 
da imaginacão póde compor. Todas cstus creaqóes existem e 
estudam-se Iiistoi-icainente, e foram inventadas em épocas em 
ue o ciiterio scientifico da obscrvacão e da experiencia ain- 

!a náo havia despontado no cerebro humano. Náo existia 
sciencia, e pelo seu systema de explicacões universaes e abso- 
lutas, bem se vê que entre a inultiplicidwde dos problemas 
que a intelligencia humana é susceptivel de propor ainda não 
surgira a distinccáo disciplinadora entre o desconhecido e o iiz- 
wgn8civel. Estes dois limites constante e varizvel que susci- 
tam e disciplinam a actividade intellectual, confundiam-se em 



um unico termo, e como dois raios visuaes que se aproximam, 
produziram esse estado de vertigem da imaginacão predomi- 
nando sobre a razão. Como todas as explicacões universaes 
se reduziam á forqa ou vontade de um deus, immanente em 
cada phenomeno, chama-se por isso a essa philosophia que 
assentava as suas conviccões sobre crencas gratuitas estado 
fheologico. N'este estado não existia o conhecimento do mundo 
objectivo, porque não se exercia a observacáo; náo existia o 
conhecimento do mundo subjectivo, porque náo havia pas- 
sado historico ; finalmente não existia a discriminacáo entre o 
desconhecido e o incogn%civel, porque náo havia sciencia. 
Como n'este estado theologico se crearam um certo numero 
de instituiqões staticas da sociedade, taes como linguagem, 
forma religiosa, familia, naqáo, é por isso que ainda hoje nos 
apparecem muitos caracteristicos do estado theologico nas locu- 
ções da lingua, como Deus o queira, se Deus qui,-er, etc., no 
mixto de fetichismo que amesquinha o sentimento religioso, 
e no exclusivismo da classe sacerdotal; nas fciqóes de sacra- 
mento impostas aos actos do nascimento, casamento e morte, 
e no juramento nos contractos e tribunaes; e finalmente na 
origem divina da soberania ou legitimidade, e na confusáo 
entre educacão e instrucqão no ensino moderno. Taes sáo os 
restos do estado theolog-ico, que ainda hoje subsistem, produ- 
zindo a anarchia moral, intellectual e social, os quaes só podem 
ser eliminadas pelo regimen verdadeiramente philosophico. 

Apezar d'estes restos do estado theologico, deu-se na intelli- 
gencia humana um periodo de indisciplina e revolta contra as 
explicacões staticas da contemplacão religiosa; foi um trabalho 
em que a imaginação continuou ainda no fervor primitivo, 
mas em que procurou systematisar-se, simplificando a multi- 
plicidade das suas hypotheses submettendo-as a entidades 
geraes separadas dos phenomenos particulares. Para que se 
entrasse n'esse e ~ t a d o  novo da intelligencia era preciso que 
já existissem certos conhecimentos do mundo objectivo, e al- 
gumas observacóes do mundo subjectivo, ou do Eu;  mas 
ainda continuava a subsistir a confusáo entre o desconhecido 
e o incogniscivel, e o trabalho philosophico consistiu nas es- 
peculacões do mundo subjectivo separado do conhecimento da 
natihreza e da sua mesologia. Mais ou menos o estado meta- 
physico tem andado sempre em dissidencia com o theologismo, 
já na ne aqáo absoluta da divindade ou atheismo, já na affir- 
macão a E soluta da materia, ou na sua negacão no idealismo, 
jA na confusáo absoluta da identidade entre os sêres e a sua 
origem divina, ou pantheismo; além d'estas tres &andes oarhe- 



gorias de escholas metaphysicas, o athetsnzo, o materialismo 
e o pa?ltheisnzo, a base hypothetica de todas as suas especu- 
laqócs produz tantas dissidenci:~~ quantos os pensares indivi- 
duaes; o idecilisrizo, o espii-itualismo, o nysticisrrzo e o 1-acio- 
nnlisr~io, são systemas completos de explicagóes do universo 
partindo do ponto que não existe incogniscivel, e por isso 
pro~ur;iiido cada systerna a solucáo do que diz respeito á 
origem causal, ou pol-que, e ;i finalidade ou pai-n qzrê, deixando 
o como:' quc 6 que nos revela o desconhecido. O estado me- 
tap1u,sico coniecou na civilisaclio indiana, depois de longos 
secÜlos de actividade theologica dos brahmailes; nunca nenhu- 
ma philosophia foi mais longe nas suas affirmac,-óes gratuitas 
do ~ L I C  110 periodo da hetcrodoxia brahmanica; d'esta dissi- 
denciii nasce :i philosophia Siillk~,a, que com um caracter pra- 
tico origina n philosophia do ,\~fi*~~atta no budhisino, e produz 
por um tiiitngonismo de eschola a philosophia Lédanta. Mas 
a grilnde phase do estado mctaphysico foi justamente no fim 
da época ein que as sciencias fixavam os seus inethodos, do 
fim do seculo XVIII  para o seculo xix, c no povo ue mais 1 qualidades inoraes e ethnicas ainda apresenta do gran e tronco 
Arico d'onde se desprendeu nas migracóes indo-eiiropEas. 
Kant, reconstitue a metapl~ysica, que da especulacão das en- 
tidades fôra insensivelmente levada á tradicáo auctoritaria da 
Eschola e a supersticão da palavra na Dialectica; Fichte e 
Schelling especulam Acerca do Eu independente do conl-ieci- 
mento do mundo exterior, e até submettendo a existencia d'este 
á consciencia subjectiva; Hegel veiu airida na mesma corrente, 
mas procurando explicar tudo pela idt~ia no seu estado abso- 
luto, ou these, já obedeceu á forca da positividade da civilisa- 
qáo apoiando as suas atfirma~ões ioni factos historicos. O estado 
mctaphysico, como se viu pelas qiiatro grandes escolas do prin- 
cipio d'este seculo, nunca p0de chegar a constituir uma phi- 
losophia unanimc; mas é tainbem evidente que a actividade 
intellectual que essas escholas despertaram provocou o advento 
do periodo da positividade. O seu alto merecin~ento está i-i'este 
destino transitorio; a obra cio estado metaphysico consistiu 
em investigar as nogóes de essencia, de substancia, de causa- 
lidade, de finalidade, de espiritualidade, cle immortalidade, de 
infinito, de Deus ou do absoluto: niéras'entidades ideaes total- 
mente inco nisciveis; d'este trabalho rcsultou apenas uma 
grande conc 7 usáo, c~mprovada por mais de tres mil annos de 
actividade mental, e vem a ser-que a unica affirmacáo abso. 
luta que se p6de fazer, é que sO podemos conhecer o relativo; 
o estado metaphysico, abandonando o conhecimento do mundo 



objectivo ou da realidade, organisou a sua Oiztologia, ri noqáo 
dos entes sem os dados unanimes ministrados pela Astro- 
nomia, Physica, Chimica e Biologia; organisou urna Ideologia, 
antes dos trabalhos scientificos da anatomia do systema ner- 
voso cerebro-spinal e da descoberta da irnportancia dos tlla- 
lamos opticos; fundou uma Psyckologia antes de existir a 
Physiologia relacionada com a Pathologia; estabeleceu uma 
C;ranzmatica ga-al, antes da Glottica coinecar o estudo com- 
parativo da linguagem, criterio provocado pela descoberta do 
sanski-ito; formou uma Lugica sem realidade, igiioi-;indo a 
constituicão racional da Mathematica, c os mcthodos espe- 
ciaes achados pelas necessidades de cada sciericiti ; finalmente 
fundou uma Theodicia, antes da scierici;i coinp;irativa das 
religióes; um Direito ~zattlral :intcs de sci- :icliad:i ;i lei evolu- 
tiva da Sociologia; e uma .M07-~7/ imperativa antcs de ser de- 
terminada a forca dynamica ci,i vida social nas suas creacões 
collectivas, e por isso uma Moral scmpre submettida A coaccáo 
reli iosa. 

f o d a s  estas descobertas scientilicas, ignoradas na maior 
parte e em parte desprezadas pelo estado nietaphysico, per- 
tencem ao nosso seculo; cl vida incompleta do individuo alar- 
gou-se.para as suas observacóes por meio da descoberta da 
solidariedade humana, perfeitamente revelada pela Histni-ia. 
Grandes factos, como a creaqlio da 1ingu;igem c da ideia do 

,i os sr')nicnte na actividade direito? gue não podem ser estuda d 
do indiiriduo, foram estudados na vida ci~i:, gcracóes pelo cri- 
terio historico. Todas estas descobei.tas, que assignalam a 
civilisaqáo do seculo xis, reclamavam urna rcorgariisac,<o phi- 
losophici?, que tivesse por fim eliminar do doiriinio da  scicncia 
e da philosophia o incogniscivel, e recoilstituir uma sjmthese 
unanirne pela mutua rel?cáo entre o conhecimento objectivo 
e o critcrio subjectivo. E ao que se chama estndo ~os i t i i lo ;  
determinou-o Augusto Comte, espirito mais encyclopedico do 
que Bacon ou Leibnitz, que pela sua organisaqáo especial 
estava destinado a systematisar a aspiraqão de um seculo, no 
estabelecimento de uma doutrina communi. Pela primeira 
vez se mostrou a depende~icia ein que as sciencias e a philo- 
sophia estavam entre si, e que nenhum pro resso será verda- F .  deiro se elle fôr conseguido por qualcluci- destes meios isola- 
dos. .$ tendencia positiva de algumas xcicncias, como a 
Astroiiomia, a natureza essencialmente dcductiva de outras, 
como a hlatbematica, mostram que n positividade não appa- 
receu repentinamente no nosso seculo, e que ella veiu forman- 
do-se naturalmente desde remotos tempos; que houve genios, 

h.. 
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como Aristateles, Hi pocrates, os philosophos arabes, Bacon, 
Descartes, Newton, %cke, Hume e alguns outros, que impri- 
miram uma direcqáo positiva ás sciencias. É esta a alta su- 
perioridade do Positivismo, porque lhe tira o caracter individual 
e o torna um estada de disciplina mental a que só as épocas 
de grandes riquezas scientificas podem chegar. 

A Lei dos tres gstados tem sido discutida, primeiramente 
por Littré, nas Palavras de Philosophiapositiva, e mais tarde 
por Husley, no ensaio Do Positivismo nas suas relagóes com 
a scietzcza. Nem um nem outro escriptor rejeita esta lei funda- 
mental da philosophia moderna; Littré considera-a como uma 
systematisacáo scientifica para agrupar os factos da filiaqáo 
historica, mas não phases naturaes do espirito humano, porque 
náo abrange nem o desenvolvimento industrial, moral, nem 
esthetico.' Para Littré esta pretendida lei é a expressáo 
abstracta dos factos historicos, é uma lei empirica porque 
converte os factos em principio, e precisa da comp-ovaqáo 
racional que lhe tire o caracter de explicaqáo provisoria.¶ 
Littré propoz a seguinte modificaqáo a lei dos tres estados: 
nEu concebi sob um outro ponto de vista esta mesma analyse 
mental, e estabelecendo-a como ponto de partida da analyse 
sociologica, fui levado a uma lei racional, que sem alterar a 
lei entpir-ica de Augusto Comte, lhe fornece uma interpreta- 
ção. Pelo que me parece, que a historia se divide em quatro 
edades fundamentaes: a mais antiga e aquella em que a hu- 
manidade está sob o imperio preponderante das necessidades; 
em seguida a mais antiga, oii edade das religióes, d aquella 
em que a moral desenvolvendo se suscita as primeiras crea- 
cóes civis e religiosas; a terceira. ou edildr da arte, é aquella 
em que o sentimento do bello, tornado por seu turno capaz 
de ser satisfeito, cria as construccóes e os poemas; emfim a 
quarta, ou odade da scienc.iil, ern que a razão deixando de ser 
empregada de um modo exclusivo no exercicio das tres func- 
cóes antecedentes, trabalha por si mesma, e caminha paqa a 
investigacáo da verdade abstracta., Por estas palavras se vê 

ue o espirito moderno sente a necessidade de uma ratificacáo 
!a lei dos fres estados; ii proposta de Littré não satisfaz tal 
urgencia porque deduz essa successáo de caracteristicas não 
s6 das instituiqões sociaes, como Augusto Comte, mas tam- 

1 Auguste Comte e t  la Philosophie positive, pag. 50.  
2 Fr-agm. de Philosopliie positive, pag. I rg 
3 Ibidem, loc. cit. Adiante veremos como Schiller esboçou esta mesma 

icteia. 
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bem de algumas creqões produzidas no meio social. Aqui a 
comprovaçáo deve ser toda de ordempsychologica, emquanto 
á accáo dos individuos sobre a sociedade; é este o caracter 
natural da lei, fortalecida pela continuidade historica, que é 
a accáo do meio social sobre a direccáo da actividade psycho- 
logica dos individuos. A lei dos tres estados, tal como a pro- 
poz Augusta Comte, não podia ser senão de empirismo histo- 
rico,.porque no seu tempo ainda náo existia uma psychologia 
positiva, ou os elementos para ella na physiologia e anatomia 
do s stema nervoso cerebro-spinal, que a vieram comprovar. 

d x l e y  ataca a lei dos tres estados unicamente na fórma 
como a redigiu Augusto Comte, criticando-a ((como unta ver- 
dade impe?-fiitamente comprehendida. » ' Contenta se em oppôr- 
lhe algumas contradiccóes por aproximacóes de textos trunca- 
dos de Comte, e sobre uma das fórmas mais antigas da 
redaccáo da lei dos tres estados (1825) ropóe uma modifica- 
+O, em ,que corrige a exclusiva mani .? estacáo historicn por 
uma exposicáo psychologica dos processos criticos mentaes. 
Porém Huxley traduz uma manifestacáo por outra que lhe 
parece mais proxima da verdade, sem observar sequer que são 
ambas necessarias para darem á lei empirica o caracte7 
abstracto. Huxlcy resume assim as contradiccóes que acha n i  
lei dos tres estados como Comte formúla na primeira licáo: 

«a) A intelligencia humana está submettida á lei por uma 
necessidade invariavel, o que demonstra a priori a natureza 
e a constituicáo da intelligencia; e ao mesmo tempo nós po- 
demos constatar historicamente que a intelligencia humana 
tem sempre estado submettida a esta lei.)) 

ab) Todos os ran-ios dos conhecimentos humanos passam por 
estes tres estados, comecando necessariamente pelo primeiro. a 

«c) O s  tres estados excliiem-se mutuamente por isso que 
são essencialmente differentes, e até radicalmente oppostos., 

A estes aphorismos compendiados por Huxley, contrapõe. 
lhe elle estes outros deduzidos das phrases de Comte em 
autros logares : 

«a) Com effcito a intelligencia humana náo esteve invaria- 
velmente subil-iettida á lei dos tres estados, e por consequencia 
a necessidade da lei n5o póde ser demonstrada a pri0ri.u 

cb) Um grande numero dos nossos conhecim'entos de to- 
das n s  especies náo passaram pela lei dos tres estados, e 
partisul~rmente pelo primeiro., 

' 1 Lds Sciences naturellm pag. 218. 
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«c) O estado positivo coexistiu mais ou menos com o 
estado theologico nos primeiros alvores da intelligencia huma- 
na. u 

Estas contradicqões, não provêm, comò quer Huxley, de 
uma verdade imperfeitamente comprehendida, mas sim de 
um facto incompletamente observado, as ideias concretas 
sugeridas pela accáo pratica das necessidades. Nas primeiras 
affirii~ngõcs Comte explorou apenas o campo da historia; nas 
affirninqócs da licáo 1.1, alguns pontos de vista provenientes 
da critic~i psychologic;~, e que de nenhum modo devera omittir, 
lcvaram-rio a moiiific;ir o caractcr :ibsuluto da manifestacáo 
histoi.ica, reduzindo o por esi:i mesma contradicgáo a uma 
deperidencia variavel da iiesessid~~cle. yytchologica. Como já 
observári-ios, o defeito 1150 era 171-opi-iainerite de Comte, mas 
da falta de uma psychologia pobitiva no seu tempo, circum- 
stancia que o levou a estabelecer a graiicie lei sociologica sobre 
uma exclusiva base historica. Huxley, que floresce em uma 
época mais avancada, modifica a lei dos tres estados em duas 
phases psychologicas naturacs e em uma terceira transitoria, 
que participa das duas anteriores: assim d manifesta~áo histo- 
nca chama tatdetzcia theologica, e ao phenoincno psychologico 
inierpretapío arzthroponlorphica; na segunda pl-iase, o facto 
historico é telzdencia para n scie~zcia, e o psychologico é a 
intct-pt-ettngáo y l p i c a ;  a pli~ise transitoria ou metaphysica, é 
um meio termo roduzido pela pel-sotz~ica>áo anthropomor- g phica, (oltidades. ) c pela exclusão da vontade pessoal pela 
subordinaqão ao physicisrno. . 

Esta rnodificacáo prova-nos que o proprio Huxle foi levado i' pelas ultimas licóes de Comte a procurar para a ei dos tres 
estados uma comprovnc50 psycl-iologica. De modo que o ata- 

ue contra essa lei sociologica proposta por Comte, provém 
]e núo se reconhecer as condicóes em que elle a formulou. 
O valor fundamental da lei dos tres estados só pdde ser bcm 
apreciado procurando-se a origem d'esta concepqáo tradicio- 

s a l ,  cujiis grandes deduccões philosophicas levaram Comte á 
reorganisaqáo da synthese subjectiva; assim torna-se inata- 
cave1 como base de um systema philosophica. 

Procurando as origens d'esta lei, que se vae tornando ra- 
cional á medida que surgem as comprovacões psychologicas, 
se responde As objeccões de I,ittre, mostrando que ella com- 
preliende tnmbem o desenvolvimento industrial, moral e es- 
thetiso, e que se póde determinar em muitas outras institui- 
qões sociaes. 

Por Herodoto sabe-se que os egypci s dividiam os seus 
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annaos em tres grandes cyclos ou cdades, segundo o caracter 
das instituiqões, edade dos detlses, edade dos heroes e edade 
dos konzens, a que correspondiam tres linguas, a dos hiero- 
gllphicos ou caracteres sagrados. a dos syrnbolm ou caracte- 
res heroicos, e ii dos caracteres graphicos ou demoticos, per- 
tencente ao povo.' Varráo tuinberii seguiu estes contornos ge- 
raes nas épocas cia l-iumanidade, dividindo-as em tempos obscu- 
ros ou dos deuses, tempos ~Jab?rloso.s ou dos heroes, e tempos 
historicos.' Vico, lia Sciencia ftovn, fundou sobre estas bases 
uma pliilosopliin da historia, com o defeito de uma erudicáo 
atr~izada mas subtil; no cliiarto liw-o intitulado Da 19zarcha das 
nagócs, confessa: ((Adoptamos a divisáo dos ires estados, es- 
tabelecida pelos egypcios, a saber: a cdadcl dos dezwes, dos 
,herocs, e dos homens, porque nós temos observado entre todas 
as nacões tres especies de 1i:iturezas. Estas naturezas produ- 
zem tres especies de cost~ltncs, d'onde derivam tres especies 
de Direito rtatural das rtztes, que produzem trcs estados q. civis ou de republicas. l ~1r:i se comiiiuiiicarern estas tres 
especies de cousas principaes, os homens rcunidos em socie- 
dade compozerain tres especies dr li l lg~iag~~izs,  e tres especies 
de caracteres, depois do que ci-c;iran~ tres espec2'o.s de.jz11-is- 
p r ~ ~ d ~ ~ c i a ~ ,  que precisaram para a sanc$ío de tres especics 
de auctoridndes e de Ires csprcies de 1-a;óa ou dc dii-c,ito.s, 
por meio dos quaes se formassem tres tyec ics  dejzOg~nzen- 
tos.n3 Vico interpreta, grande numero de vezcs com iinnieiisa 
felicidade, a historia atrazada para coniprovar estas divisões 
inconscientes dos maiores espiritos da antiguidade, que elle 
acceitou da trndicáo para base dc uiiia philosophi:~ da histo- 
ria. A,cornprovacáo liistorica estii a acsuniular se de dia a dia 
pelas descobertas da sciencia da linguagem, pelo ~ s t u d o  com- 
parativo dos mythos e das religiões, das const$tuicóes das 
sociedades primitivas, das fórmas da arte, do direito, da rno- 
ral, das Iitteraturas e dos factos psychologicos. Se o espirito 
de Vico niio estivesse viciado pela metaphysica, A u p s t o  Comtc 
teria mais cedo richado a base racional para a Sociologia.' 

1 V i p ,  Sciencia nova, pag. 7. 
2 J j  no seu tempo, Cicero condemnava as concep~6es cai-ncteristicas 

do c,tado theologico: rmagna stzrltitia est earuní i-erum Detisjacere 
non qirne1.ere.u Ap. D'Holhacl-i, Systeii2e de lu 

3 Vico. Scicncia nova, liv. iv, pag..3zz. Trad. fi-anccza, 18.4. 
4 ALI& i\to Comte tendo liJo a obra de Vico tm 1844, diz d'ella: 

nnada lhe rcria seri-ido \-inte annos antes para facilitar o seu caminho, 
antes por ventura o teria difficultado ou desorientado momentanea- 
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Tiirgot, na Histwia dospro ressos do espirito humano, (pag. f sgq.) procura submetter esta ivisáo tradicional a uma causa 
psycholo ica, e por isso foi elle o precursor de Comte na pro- 
posicáo d a lei dos tres estados. Eis as suas memoraveis pala- 
vras: «Antes de reconhecer a relacáo dos effeitos physicos 
entre si, nada houve de mais natural do que suppôr ue eram 
produzidos por sêres intelligentes, invisiveis e simil .$ antes a 
nós; pois com que se pareciam elles? Tzdo O que acontecia, sem 
que os homens oLfiqessem, teve um deus, ao qual o temor oil 
a esperanqa fez immediatamente prestar culto, e este culto 
foi imaginado segando as atrencóes que se podia ter para com 
os homens poderosos, porque os deuses não eram senão ho- 
mens mais poderosos e mais ou menos perfeitos conforme 
eram obra de um seculo mais ou menos esclarecido sobre as 
verdadeiras perfeicões da humanidade. Logo que nos pheno- 
menos reconheceram o absurdo 'd7estas fabulas, sem comtudo 
haverem alcancado luzes verdadeiras da liistorin natural, ima- 
gina?-am explicar as causas dos phenonzelros por- c~,rpressóes 
abstractas, conto essencias e.  faculdades; esplicacóes que com 
certeza nada esplicavam, e sobre que se raciocinava como se 
fossem sêres, novas divindades substituidas ás antigas. Se- 
guiu-se estas analogias e inultiplicou se ;1s fac~~ldades para ex- 
plicar cada etfeito. Só muito tarde observando a accão me- 
chanica que os corpos exercem uns sobre os outros, e que se 
tirou d7esta tnechanica outras hypotheses, que as mathematicas 
poderam desenvolver e a e-x-pc~i-zenci~7 1~~>1-{1icar.» 

A concepqáo de 'I'urgot é mais profunda do que a de Vico, 
porque nos reduz essas phases da humanidade a uma evolu- 
qáo psychologica; mas se abstrahirmos da tradiqáo antiga,. 
Turgot não tinha ainda no seu seculo os elementos fundamen- 
taes para formular táo claramente a successáo dos estados 
mentaes; como Husley, Turgot observa essas phases como 
successáo da interpretacso, as quaes Augusto Comte alargou 
etn outras tantas philosophias, isto e Theologias, MetapJyst- 
cas e Sciencia geral. Para o ponto de vista de Augusto Com- 
te, que era a systematisacáo de todos os elementos objectivos 
ou de positividade, a sua caracteristica bastava, porque d'essa 

1 successáo deduzia a necessidade do advento de uma Philoso- 

mente.)> Comtudo confessa a importancia cio ponto de vista de Vico: 
.a1 uns dos seus axiomas ou de*rnita preliminares parece-me indicar 
nle!e iim primeiro passo pari  u sentimento da verdadeira evolugáo so- 
Qal, posto que o seu estado de christâo ou de crente abafasse n'elle 
pmmptamente um similhante germen.. Cartas a Stuart Mill, pag. 272. 
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phia definitiva ou positiva; foi por isso que na primeira lição 
estabeleceu a antinomia radical entre os tres estados mentacs 
ou philosophicos, Schiller, nas suas Cal-tas sobre a Edtlca@o 
esthetica do Homem, tarnbem reconhece atres differentes mo- 
mentos ou gráos de desenvolvimento que o homem individuo, 
assim como a especie inteira devem transpor necessariamente 
e em ordem determinada se elles querem percorrer o circulo 
inteiro do seu destino., ( n."xxrv.) 

No r~ieio da effervescencia nletaphysiça saint-simoniana, 
Comte presentiu o alcance da theoria dos tres estados men- 
taes, que por ventura tambem náo era desconhecida de Saint- 
Simon; em uma nota á vida de Saint-Simon, Hubbard affir- 
ma : cNo numero das ideias mães, de que falla Augusto Comte, 
importa mencionar a lei do desenvolvimento de todas as 
concepcóes principaes, passuiido successivamente por tres es- 
tados, theologico ou ficticio, irietaphysico ou abstracto, scien- 
tifico ou positivo.ai Littré debalde procurou nos escriptos de 
Saint Sirnon vestigios d7essa sugestão; pela nossa parte en- 
contramos essas vagas allusóes aos differentes estados men- 
taes: ( ( 0 s  prinieiros phenomenos que os homens observaram 
de uma maneira seguida foram os phenomenos astronornicos; 
a razáo mais forte para que comecassem por elles, é porque 
são os mais simples. 'Jo comeco dos trabalhos astronomicos, 
o homem mistz~rava (syncretisavai os factos que elle observava 
com aquelles que elle i??zagiilal~n, e n'este cahos elementar 
fazia as melhores combinaqóes que podia para satisfazer as 
necessidades da prediccão; successivamente se foi desemba- 
racando dos factos creados pela sua imaginacáo, e depois de 
muitos trabalhos terminou por adoptar uma marcha certa para 
aparfeiqoar esta sciencia. » "a n'estas phrases clarões que 
sugerem mais ideias' do que as que encerram, e se porven- 
tura Augusto Comte desenvolvesse os gcnnens aqui contidos, 
daria, á lei dos tres estados uma comprovacáo psychologica. 
E frequente negar a importancia da lei dos tres estados, re- 
etindo automaticamente criticas vagabundas; porém, abstra- 

[indo da concepqáo de Comte, esta lei psychologica e histo- 
rica, acha-se formulada sob outras designaqões por philosophos 
eminentes como Blainville, Ampère e Spencer. Descrevendo 
a evolucáo do criterio humano, ,\rnpi.re chama estado auto- 
ptico, aquelle subjectivismo mental, ou syncretismo táo bem 

1 Saint-Simon, sa vie et ses tr avau.r, pag. gS, not. 
2 Saint-Simon, Deuxièine lettre d'un habitant de Geneve, ap. Hub. 

pag. 133. 



revelado historicamente no estado theologico; chama depois 
estado cryptoristico, ou da investigacáo das causas occultas, 
ao criterio que veiu a prevalecer no destino das metaphysicas; 
e finalmente sob o nome de criterio t?-oponomico, ou da ob- 
servacáo da variabilidade dos phenomenos, e etiologico ou do 
encadeamento das causas e effeitos, designa esse espirito de 
relatividade tão felizmente definido por Comtc no estado po- 
sitivo. Esta concorcianiia deriva da profunda verdade do facto 
psychologico. Pelo seu lado Herbert Spencer reorganisa a Lei 
dos tres estados sob outros nomes; a zrnanimidnde dos &no- 
rnrites, historicamente realisada nas crenqas theologicas; o 
dissetztimeltto dos izi~estigado?-es, como se vê nos problemas 
ou theorins especulativas e nas heresias; e a zlnanimidade dos 
snbios, proveniente das verificacóes experimentaes. Outros 
espiritos extranhos ás especulacóes philosophicas, chegaram 
a esta mesma concepcáo fundamental; Renan, diz que o es- 
pirito humano não comeca a sua actividade nem pela synthese, 
nem pela nnab,st, mas pela co?$wáo syncretica.' Por muito 
tempo ainda hade haver quem mantenha ~yrrllonicamente a 
negaqno da lei dos tres estados. Geoffroy Saiiit Hilaire, defi- 
nindo os progressos das sciencias naturaes, tambem accentúa 
tres periodos psychologico-historicos: o de confusão, o de 
ann<r*se ou de divisáo, e o de synthese ou de associacáo. Fe- 
uerbach, caracterisando o seu desenvolvimento psychologico 
simultaneamente com o seu systema philosophico, diz: nDezrs, 
foi o meu primeiro pensamento; a rírqão, o meu segundo; o 
homcnz, o meu terceiro e ultimo. » Lange, na Historia do Ma- 
teri~7lismo critíca estes elementos da evoluqáo mental de Fe- 
uerbacli: «Esta theoria ncrcscnta um,l .inalogia notavel com " 
a quc procurav:i estabelc:çr? pelo iiiçsiiiu tempo em Paris, o 
nobre Comte, pensador e philosopho solitario em lucta com a 
indigencia .e com a melanchoiia. » A superioridade de Comte 
está no modo como logican~ente foi levado do criterio da re- 
latividade Li fundaqáo da S~ciologia .~  Sem ousar alterar a 
fórina historica d'esses tres estados mentaes? que Augusto 
Comte .estabeleceu como base da Sociologia descriptiva, 

1 Hist. ,cénérale des Langues semitiques, p. 103.  
2 Hisr. i i l i  ~Vlaterinlisrne, t. 11, p. Sy. 
3 Feuci-bach presentia uma egucil conclusão, mas náo pôde dar-lhe 

fórma scientilica; diz elle: <(A nova Philosophia faz do homem, com- 
prehendendo n'ellc a natureza como base do homem, objecto unico, 
universal c supremo da philosophia; a anthropologia então, comprehen- 
dendo tambem a ph siologio, torna-se a sciencia universal.. Principias 
da Philusophia do Alu i -o .  
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( lbocrac ia ,  transicóes revolucionarias, e Sociocracia) vamos 
investigar a sua manifestacáo psychologica ou origem orga- 
nica: fortalecendo-a assim com a lei racional. Comeqamos pe- 
los rudimentos de toda a actividade cerebral, a sensacáo. 

O s  orgáos periphericos recebcm n impressáo bruta do mundo 
exterior ou da materia, que se re\.cla coino unia resistencia; 
essa impressáo toma um caracter particu1:lr de uma sensaqáo 
especial nos thalamos opticos, e recebe um maior ou menor 
relêvo no sensorium. D7aqui resulta,.que existe sempre uma 
differenqa entre a realidade ou a origem da impressáo, e a 
appnrc~itci~ ou sensaqáo resultante d'essa impress50. Em- 
q.urinto o cerebro náo estiver bem fornecido de nocóes empi- 
ricas para ratificar as sensacóes, hade dar-se sempre a confu- 
sáo entre a apparencia e a realidade, ou como vimos 1lil phrase 
de Saint-Simon na mistura dos factos observados com os 
factos imaginados). H u ~ l c y  antes do estado theologico de 
Comte viu uma phase nlnis geral de confusáo, a q ~ i e  chamou 
iuterpretapío a~zthroponlo~;r.lirca, mas isto é apenas um dos 
modos particulares de confùsáo de um estado mental que 
manifesta o seu syncretismo por fórmas inopinadas. Dc facto, 
o cstado theologico ex rime uma confusáo systematica, sobre- 
tudo na construcqáo p 1 ilosophica dos dogmas; a i~zterpi-etagáo 
a?ztlzropomorphica abrange fórmas da linguagem, manifestacões 
artisticas e un-i meio facil de materialisar as noqóes mais ab- 
stractas. Porkm a conf~~sáo C mais vasta, e este estado mental 
do individuo explica-nos o estado do~i~ncretis~7zo nas sociedades, 
e ao mesmo tempo a coexistencia de tendencias syncreticas 
especiaes nos individuos ainda hoje mais aperfeiqoados pelo 
regimen scientifico. 

O estado sy~tcretico comprehende a conf~isáo da realidade 
com a apparencia, emquanto á s  creacóes sentiinentaes; e a 
confusáo do abstracto c0111 O concreto, emquanto ás noqóes 
racionaes. Aqui temos todas as grandes ordens da actividade 
psychologica. A fórma sentimental cio syncretismo, tem a scien- 
cia moderna da philologia e das litteraturas attribuido as 
leis da iniaginaqáo, que ainda sc buscam, ' assim como da 
siinplificacáo do syncretismo racional se achou a lei de classi- 
ficacáo dos conhecin~entos humanos. As fórinas do syncretismo 
sentimental reduzem-se a typos fundamentaes táo bem inter- 
pretados por Vico: confusáo do inanimado com o animado, 

1 Taes sáo u cornpat-acáo por dijei-enp, comparação por analogia 
e com arapio por plni~sibdidade. expressas por meio das Fqbulas, Contos P Epop as e Parabolas. 



confus5o do similhante com o assimilhado, que produzeni 
essas manifestacóes importantes da Metaphora, d'onde se 
originaram os primeiros radicaes da linguagem, os primeiro8 
esboços dos mythos, as manifestacóes poeticas, e os primeiroa 
sentimentos da unificacão social. Tal é a importancia d'este 
estado syncretico, que a Esthetica pokitiva se tornará uma 
sciencia preliminar da Philosophia. A evolucáo mental d'esta 
phase psychologica resume-se na phrase-conversão do con- 
areto em abstracto, como vêmos nos Mythos sideraes torna- 
rem-se epopêas, legendas e contos, ou como as Ketigióes, 
que se convertem em theologias, theogonias e dramas, ou 
mesmo certas fórrnas de Arte, que se convertem em symbolos. 

Este resultado comprehende uma segunda phase mental, 
em que a 1-ealidade é subordinada á apparencia, e em que o 
abstracto prevalece sobre o concreto. Chamaremos a este 
estado, a que Augusto Comte deu o nome de meta hysico, 
o nome de estado discretico. Aqui dh-se a relagáo dá parte 
com o todo, da materia com a fórma, do determinado com 
o indeterminado; é a que os rhetoricos antigos chamaram 
Synedoche, e que Vico admiravelinente interpretou como uma 
concepcáo poetica. Na elaboracáo metaphysica do genio india- 
no o mundo foi reduzido a uma trande apparencia ou illusáo, 
(Maia)-e Berkeley dava ao mun o uma existencia subjectiva, 
e Fichte fazia-o depender do Eu. Os elementos do physicismo, 
ou leis personificadas em entidades, por seu turno destacam-se 
por essa mesma tendencia discretica, a que Conite chama 
dissoluç50 metaphysica. Alguns espiritos, em dadas ordens 
de actividade, conseguem estabelecer a relacáo entre a appa- 
rencia e a realidade, segundo as suas diferenqas e segundo 
as suas similhancas, como distinguiu Racon; as similhancas 

na s ~ r i e  ifzductiva das Sciencias, e as differenças 
submettem-se pela lei deductiva a um systema 

subjectivo ou Philosophia. A esta phase racional táo distincta, 
da mais alta civilisacáo, chamou Comte estado positivo, mas 
por isso que o trabalho mental se distingue pela conversáo do 
abstracto ein concreto, se lhe deve dar o nome significativo 
de estado coizc~-ctico. De facto a relac5o de similhanca entre 
o essencial e o accidental, entre o signal e a cousa, e a rclacáo 
de diReren~a entre o effeito e a causa, pertencem a esse es- 
tado logico do espirito tantas vezes exemplificado pelo nome 
rhetorico da Metonymia. 

Tal a comprovaqiio psychologica da lei dos tres estados, 
6s quaes podem coexistir no mesmo espirito apesar da sua 
antinomia, tornando-se a causa natural do Erro. O processo 



Iogico e a incthodologia é que estabelecem a sua separaqão; as- 
sim temos visto mathematicos catholicos, pliysicos deistas e 
monarchicos. O que se dá nos individuos reproduz-se na col- 
lectividade humana, nas sociedades, na forma e espirito das 
instituiqóes, e no intuito das crea~óes.  A lei do progresso 
sociologico, persentida por Conite, comecttndo pelo desenvol- 
vimento intellectual, causa do desenvolvin-ie~~to moral e eco- 
nornico, deduz-se. da acqáo que póde exercer sobre uma socir- 
dade a maior soniina de iio<ócs concretas, sobre o syncretisino 
das inultidóes e o discretisino pedantesco cios que 1150 têm 
educa~áo scientifica. 

Na civilisaqao iilgleza, uma grande tenctencia para conver- 
ter as absti-acqões em factos concretos fez com que a velha 
metaphysica que se conservou mais tei-i-ipo na Allcnianb, $e 
dissolvesse espontaneamente ; de todas cssas entidades ou pcr- 
sonificag6es que ficou? Apenas o facto psychologico, em toda 
a sua realidade. E por isso que o espirito positivo moderno 
na Inglaterra parte do conhecimento do Eu para o conheci- 
mento do mundo objectivo.' Isto o sepai-a do Positivismo 
francez, que segue uma ordem mais racional, porém menos 
historica, e ii'isto se reconhece a a c ~ á o  da individualidade de 
Corrite, individualidade que tem sido a causa dqs atiiclues ve- 
hementcs dos positivistas inglezes Stuart Mill, Merbert Spen- 
cer e Hrisley. Este ultimo escriptor, que discute de um modo 
dialcctico :i lei dos tres estados, acceitariclo a sob outras ca- 
racteristicas, descreve assim a passagem das pet-sontjçcagóes 
anthropoilzot-phicas, ou entidades metaphj.sicas, para o plysi- 
cismo (positiviymo): aMns com o curso dos seculos os limites 
do physicismo se alargam. O dorninio inteiro das entidades 
bastardas e annexado A scieiicia; c meimo a theologia, nas suas 
formas as mais puras, deixa de ser ;inthropomofij3Iiica, apesar 
dos seus protestos. O anthroponiorphismo refugliou-se no seu 
ultimo reducto, no proprio homem. Portanto a scicricin ataca 
de perto a praga, os philosophos preparam se para a lucta, e 
se arrojam de encontro ao maior dos probleinas especulativos, 
o problema ultiil-io: Possue a natureza huiiiaiia uin elemento 
de liberdade, uin livre arbitrio, vontades suas, elemento ver- 
dadeirainente anthropo~norpliico? ou náo c ella mais do que o 
mais curioso e o mais complicado dos mcchanismos do uni- 

1 Na Psychologia ingleza destacam-se duas escho'as, a aprioristica, 
ou subjectiva, a que pertencem Hamilton W. Wh.wel1, Mansel e Fer- 
rim, e a associonisra, tendendo para a objectividade, a que pertencem 
Stuart! Will, Bailey, Herbert Spencer, Bain e Lewis. 
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verso ? Uns, a cuja opinião me acosto, pensam que k uma ba- 
talha que hade sempre dur,ir. e, no ponto de vista das neces- 
sidades da vida, a prolong,icão dd lucta equivale praticamente 
as triumpho do anthropo~norphismo.~)~ Será essa a solucão do 

sitivismo inglez, por se embaracar premcituramente nos pro- 
&mas da psychologia; mas as questões de liberdade. de livre 
arbitrio, de finalidade humana, a medida que se forein explo- 
rando desassombradamente as leis cosmologicas, biologicas e 
sociologicas, dissolver se-h50 em transformacóes especiaes da 
energia com que comecou a mover-se o nosso planeta. 

A lei dos tres estados, presentida como syntliese por Tur-  
got, verificada pela historia em todas as civilisasóes, e ainda 
modernamente pela variacáo das concepcóes nas edades de 
cada individuo, recebeu na philosophia a sua verdadeira im- 

ortancia desde que Augusto Comte se serviu d'essa desco- 
gerta para partir d'ahi para a constituicáo do  positivismo. 
Depois de um estado ftheologico succedeu uma dissidencia men- 
tal contra as velhas explicacóes auctoritarias: essa dissidencia 
jA,?terialista ou atheista, já espiritualista e ra~ion~ilista, con- 
srituiu uma nova phase de negativismo das intelligencias, a que 
se chama estado nzetap/gli.sico; com o progresso das nocóes 
scientificas, principalmente por via da mathematica e da as- 
tronomia bastante completas na civilisac'50 grega, a intelli- 
gencia humana entrou em um estado de positividade, isto 6, 
em uma tendencia para acceitar sómente as afirmacóes veri- 
ficaveis. Só um seculo fecundo em actividade e descobertas 
scientificas é que podia reunir todos esses elementos de posi, 
rividade em uma vasta e definitiva synthese especulativa. A 

(1 a uma reuniáo d'estes elementos dispersas, fornecidos por c, d 
das sciencias do nosso seculo, chegou Augusto Comte por um 
meio directo e seguro, que foi o estabelecer a dcpendencia e 
classificacáo hierarchica das sciencias ou formar o quadro dos 
conhecimentos humanos. Sem a descoberta da Ici dos ires es- 
tados, as sciencias seriam agrupadas por meio de relacóes ex- 
teriores ou ficticias, como tentaram antes de tempo Aristotelrs, 
Sam Hoaventura, Raynlundo Lullo, Bacon, d'Alembert e Am- 
p&re; estabelecendo a hicrarchica das sciencias pelo maior ou 
menor grcio de positividade a que ellas chegaram, é que Au- 
gusto Comte fundou essa admiravel base de generalidade de- 
crescente, que torna irreprehen4vel a sua classificacáo, a qual 
coincide pelo poder da sua verdade com a marcha historica 

1 Huxley, op. cit.,  pag. 230. 



da actividade intellectual da humailidade? e com a mutua de- 
endencia dogmatica das leis fundamentaes de cada sciencia. b ma vez achada a classificacáo das sciencias pelo exame das 

suas noqóes sob o ponto de vista da lei dos tres estados, es- 
tava por uma clara deduccáo descoberto o criterio peculiar de 
ca&a ordem de phenomenos, da observa~ao, expei-ie~zcia, com- 
paragdo ejl iapío,  isto é, fundada a methodologiri da synthese 
positiva, e estabelecida a niuturi dependeilcia de complicacáo 
crescent entre os phenomenos casmologicos, biologicos e so- 
daas, es 5 avam achadas as relaqóes inseparaveis do mundo 
objectivo com o subjectivo ou o EU, e assim se toriiou uni- 
versal essa syiithese constituindo-se em uma Philosophia. 

SCHEMA DA I.EI DOS TRES ESTADOS 

cm~rçó~s  SUBJECTIVAS OU co~nrçó~s ORJE<:TIVAS OU 
PSYCHOLOGICAS HISTORICAS 

I REGIMEN I>h THEOCKACIA 

Estado thcologico : I Manimismo 
; a )  Aniinistno - Fetichismo.. . . . . . . Sabcismo 

Syncrrlismo \ iFabufaf&). Tofemismo 
( Ghtonismo 

,:$$:% $ a ~ $ ~ ~ i ( : : : ° n ( ~ ~ m c ~ ~ o ~  i) Anthromorpliisrno Polytheismo Lidemmo 
creto. (Unanimidade dos credulos). (Mylht~ca>io j . 1 Magismo .... 

Biim;ismo 
i j )  C) Eobemehsmo-hnothcismo.. . ' Jehuyjsmo 
I (Ailegorisaçdo ) . ( Cliristianismo 

Discrrtismo : 
Estado metapltysico .. 

Subordinaçáo da realidade & appa- a )  Immanencia IOnty~ogismo) 
rcncia, e do concreto ao abstracto. b) Transcendencia, (idealismo) 
(Dissmír'mçnto dos investigadores). c) Teleologia (Racionalismo) 

111 REGIMEN NORMAL DA SOCIOCRACIA 

Concretismo : 

A. Relakb critica entre a apparen- Estado positivo : 
tia e a rea1ida.de INotandas si- a, púsitiv,dade.. . . . . . , . . . . . . . . . . . 
milk@ines) i inductiva, - Sciencias. b]  Phys@mo . . . . . .... . . . . . . . . .... 
,Unmirnidade dos ewperrmenta- 

c1 Dynunismo.. . . ... . . . . . . . . . . . . . 
dork) .  

Concepç 6 e s 
baaeddas sobre 

( a verificaçáo 

I 
experimental : 

Synthese ob- 
jectiva. 

R. Conversáo do abstracto em cao- Philosophia positiva : Accordo fi- 
crerò ( N o l a n e  diJèrenciclr); nal entre a acti"idade subjectiva e j e f ~ ~ ~ s u b -  
Processo deductivo. I os dados objectivos. I 



436 SYSTEMA O E  SOCIOLOGIA 

Augusto Comte n'este trabalho, que será com certeza a maior 
creacáo do  nosso seculo, pelo seu vasto saber encyclopedico 
teve o poder mental para estabelecer precócemente esta su- 
prema deduccáo dos nuinerosos factos de positividade maili- 
festados inconscientemente por todos os que têm uma educa- 
@o scientifica. Esta philosophia náo póde tornar-se esteril 
nem estacionaria? porque os plienoineiios sociaes e scientificos 
d'onde foi deduzida dáo se e actuam intin-i:imcnte na civilisa- 
$50 moderna. Se  por acaso as applicaqócs cessassem, nem 
por isso o criterio d:i positividude deixava de progredir ainda 
que lentamente. 

A verdadeira importancia dos factos que constituen~ o do-  
minio de qualquer scieiicia, só comeqa quando entre esses fa- 
ctos isolado.., e descoi.~iicxo~~ se descobre lima relaqáo i~itiiila 
ou coordenaqáo systeinatica, que leva a formar a theoria ou 
o modo de previsáo das leis que regem esses factos. A este 
trabalho subjectivo de systematisacáo, de theoria e de deter- 
minacso de leis, meimo iia sua fórma mais restricta, dá-se o 
nome de plzilosophiu; oii inelhor, ha tiliitas philosophins quan- 
tas as ordens de phenomenos que se posi.an1 agrupar consti- 
tuindo uma sciencia; ri'este caso a philosop'riiz 2 Lima syiitliese 
particular por meio da qual se descobre a generalidade dos 

rincipios em cada scieiicia, e se deterinina o jucto limite das 
E Y  P otheses que hão de formar a tlieoria, que por seu turno 
influe na direcção das observacóes. Assiiii, o methodo pecu- 
liar de cada sciencikt é proprini.iieilte uma philosopliitt restricta, 
que domina o deseiivol\:irneiito de cada scieiicia, mas que se 
hade subordinar a u n a  syiittiese univei-.\a1 e superior, logo que 
cada ramo dos c~iiheciinentos humanos esteja dihcipliiiíido 
methoclicaniente. E por i3so que uma philo~ophia, iio sentido 
mais geral e completo d'ehta palavra, s6 poderá existir ii 'un~a 
época em que se acharem ja formadas tantas pliilosopliias, 
quantas as cathegorias fuiiilamentaes dos conhecime~~ros I-iu- 
manos. A palavra Philosophia foi inventada e usada ein uma 
época em que náo existiam os dados indispensaveis para a 
conhti,tuiqáo de uma syntliese universal; d'aqui veiu o dar-se 
o nome de philosophia á b  especulacóes cosniogoiiicas e reli- 
giosas, e ás affirma~úes individuaes de escolas qiie cirnavam 
tis sciericias. Ainda hoje é difficil cornpi-ehender-se a ideia de 
Pl-iilosophia independenteineilte das personalidades' ou das 

1 Todos aquelles que ignoram as bases da Philosophia positiva e os 
antecedentes intellectuaes e historicos que a produziram, ao critical-a 
ou para amesquinhal-a, chamam-lhe Comtismo. 
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crencas de uma época; e d'esta depei~dencia das personalida- 
des ou das crenqas vem a incerteza constante do objecto da 
philosophia, e d'aqui a falsificacão das suas syntheses geraes de- 
duzidas dos seus pontos de vista particulares. A verdadeira 
nocáo de Philosophia formou-se lenta e espontaneamente no 
espirito humano, á medida que cada sciencia particular foi pre- 
cisando os seus principios e conclusóes geraes; o seculo XIX 
herdeiro dos trabalhos scientificos do seculo xvtr e svrrt con- 
summou a synthese que Bacon, Descartes e os Encyclopedis- 
tas náo poderam fazer,. por ,não terem determinadas as leis 
scientificas indispensaveis. So depois de achada a lei de gra- 
vitaqáo na Astronomia, e de precisados os factos geraes da 
Physica na barologia, thern~ologia, optica, acustica e ,electro- 
logia; conhecidas as combinacóes chimicas e as condi~Ges es- 
senciaes á vida lia Biologia; e finalmente depois de achar a 
lei moral, na evoluqáo progressiva das sociedades humanas, 
revelada pela historia, depois de tudo isto, e $0 no nosso se- 
culo sc acharam reunidas as condiqóes para, pela prin~e'ira vez 
na vida do homem e na altura actual da sua intelligencia, se 
constit~iir Lima Philosophia geral, a qual pela precisão do seu 
methodo e dependencia dos dados objectivos se chama posi- 
t iva . 

Portanto, a philosophia no sentido re:itricto podeinos con- 
trapor a philosophia propriamente dita, definindo-a: uma Syn- 
these do universo formada sobre todas as leis verificaveis da 
ordem cosmica, biologica e moral, tendente a fortificar a con- 
sciencia humana pela separacão entre o desconhecido e o in- 
cogniscivel, e pelo accordo entre a objectividade e a subjecti- 
vidade. 

D'esta definicão resulta uma mais clara noqáo da philoso- 
phia em quanto á sua origem, objecto do conhecimento, e seu 
fim- 

Emquanto á sua origem, só póde existir uma philosophia 
geral, quando tiver havido uma actividade scientifica, que pe- 
las suas investigac6es leve a conclusóes unaniines sobre a or- 
dem physica e biologica ou do mundo exterior ou objectivo, 
e da ordem biologica e moral, ou do mundo interior ou sub- 
jectivo. E por isso é iinpossivel formar uma Philosophia ge- 
ral s ~ b r e  espcculacóes unicamente subjectivas; e para que qual- 
que r  affirmaqáo seja susceptivel de verificar-se, condiqáo sem 
a I l ~ ~ a l  não póde ser unanime, é preciso que ella se derive e 
assente sobre uma realidade; ora a realidade é propriamente 
o facto scientifico em qualquer gráo do seu conhecimento. A 
Philosophia resulta ou tira a sua origem das sciencias; e as- 
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sim como a Mathematica se constitue pela abstraccáo partindo 
da consideracáo de certas quantidades ou valores concretos, 
as sciencias com relacáo á phiiosophia são as verdades con- 
cretas que conduzem a esse estado intellectual chamado ab- 
straccão, sem o qual as sciencias não progrediriam, se assim 
como a Philosophia depencte das sciei~cias, estas náo recebes- 
sem a direccáo das descobertas syntheticas da Pliiloiophia. 

Emquanto ao seu objecto, em parte já deterininacio pelas 
condicões da origem, a Philosophia na sua influencia sobre 
as scicncias tem em vista estabelecer a justa e indispensavet 
discriininaqáo entre o desconhecido e o incognisci~,el; e na sua 
dependencia para com as sciencias, o organisar a synthese per- 
manenie sobre as descobertas successivas que alargam e fir- 
mam o conhecimento do mundo exterior ou natureza physi- 
ca, e as descobertas do mundo moral, ou o Eu, relacionando 
sempre as mutuas dependencias d'estas duas ordens de conhe- 
cimenios, trabalho que náo póde ser realisado no dominio de 
qualqiier sciencia particular. 

Kinqi.ianto ao seu.brn, a Philosophia corrigindo pela varie- 
dade dos seus methodos gcraes os processos particulares de 
cada sciencia, e relacionando estas pela solidariedade dos phe- 
nornenos que estudam, alarga as nossas forcas iritellectuaes, 
e eleva-nos a uma comprehensáo mais alta das ilo:isas relacóes 
physicas e animaes com o universo, restabelecendo essa har- 
monia de uma lei que se exerce pela fatalidade que a razão 
torna uma consciencia. Só a phiiosophia G que nos leva á con- 
vicqio da perfectibilidade indefinida do homem, e a dar aos 
seus actos um niotivo perfeitamente livre, que G o attingir a 
perfectibilidade nas suas creacóes. O fim da philosophia posi- 
tiva é de tal fórma surprehendente na sua accáo sobre o pro- 
gresso futuro da humanidade, que, não tendo existido até ao 
nosso seculo i:ina verdadeira Philosophia geral e completa, 
ainda assim, se póde afirma: que nenhum progresso humano 
foi ainda realisado por via da auctsridade, mas quanto o ho- 
mem tem avancado se deve sómente ao irnpiilso de algumas 
ideias que tiraram a forca da sua verdade da verificaqao scien- 
tifca. No dia em que as sociedades modernas receberem o en- 
sino das sciencias, não pela tutella da auctoridade, mas pelo 
regimen e organisaqáo philosophica, para que ellas caminham, 
então as sociedades realisaráo o maior progresso possivel, tor- 
nando a philosophia o legitimo poder espiritual dos sêres ra- 
cionaes, separando o facto da a~rctoridade do arbitrio indivi- 
dual, e submettendo a vontade do que governa ás necessidades 
da previsão scientifica sociologica, como está já submettida a 



CAPITULO V 439 

vontade do juiz á previsão juridica 'dos modernos codi- 
gos. 

Da verdadeira comprehensão da origem, objecto ejfint da 
philosophia, se deduz a critica das varias phases especulati- 
vas porque tem passado a intelligencia humana; e ao mesmo 
tempo se fixam as bases para a constituicáo de uma Philo- 
sophia que da impersonalidade das suas aftirmagóes tira o ca- 
racter geral positivo, e da verificaqáo scientifica ou objectiva 
e da constante elaboracão synthetica ou subjectiva tira a se- 
guran5a das suas verdades. 

Náo b'asta descrever as fórnias da.s concepqóes subjectivas 
do ehtado theologico e metaphy~ico taes coii-io se observam 
na successáo historica das sociedades, para reconhecer a sua 
conveniente dependencia das nocóes objectivas; i preciso exa- 
minar os orgáos e as funcqóes que elabora111 essas rela~óes 
superiores da vida anirnal em uma sciencia concreta e ehpecial 
chamada a Psychologia. O desenvolvimento dos orgáos e a 
coniplica~áo das funccúes intellectuaes observados nos iiidivi- 
duos, conduz a clara comprehensáo do que se passa nas dif- 
ferentes épocas da sociedade, cujo progresso G lima resultante 
de todas essas energias. H a  creaqóes intellectuaes, que nunca 
o cerebro humano poderia descobrir separado da coriente 
social, taes como a linguagem, a representac50 artisticti. o 
estabelecimento do direito, o consenso n~oral, a divisáo do tra- 
balho, en~fim as instituicóes qiie dáo ao individuo as condi- 
~ ó e s  para a plena expanGo das suas capacidades; por outro 
lado, existem ideias que impulsionam irninediatamente as so- 
ciedades, que só poderiam ser concebidas por um individuo, 
como a theoria da gravitacáo iiniversal, como o equivalente 
mechanico 'ou correlacáo das forcas. cor;io a analyse quanti- 
tativa. Esta reciprocidade de plienonienos intellectuac,, foi rd- 
conhecida por Herbart, quando propunha que o e$tiidos da 
Psychologia fossem iniciados sobre as col1ectivid:ides Iiiiii~a- 
nas; e tambem por Stuart Mili, quando considerava a Psy- 
cholbgia como condiqáo para se constituir scientificamente a 
Sociologia. Por esta reciprocidade se explicam phenomenck 
extraordinarios da histeria, e uma vez conhecida a intima 
depqndencia entre as sociedadeh e os individuos, será então 
posrivel estabelecer um accordo n7essas energias, fazendo que 
o citra/o da collectividade não influa de um modo deprimente 
sobre os individuos, nem que estes exercani um:i acqáo per- 
turbadora %obre a collectividade. Esemplifiquemos: um Galileo, 
um André Vesale, e tantos outros martyres do pensanien- 
to, são sacrificados pela f ~ r q a  da estabilidade social; ou- 
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tras vezes a hallucinacáo individual propaga-se a uma socie- 
dade inteira, como a mania dos Flagellnntes no seculo xrv, 
a dos Camisards, a das Cruzadas, a da Drmoi~omania do 
seculo xvr e XVII, o Mesmerismo do seculo xvrrr, a do Spiri- 
tismo no seculo xix, não fallando em productos morbidos que 
se fixaram como o monachismo, e os exercitos permaneutes. 
Como estabelecer o accordo entre estas energias! Conhecendo 
o seu modo de funccionamento; a Psychologia experimental 
e physiologica explica-nos esses complicados processos men- 
taes. N'estas cotidiqUes a Psychologia é uma contribuicáo es- 
sencial da Sociologia, que virá estabelecer a iiiianiinidade das 
ideias como estimulos das vontades, manifestada5 em acqóes 
conscientes. Só depois de conseguida a iiormalidade intellectual 
nos individuos, 6 que será possivel o estado normal da liuma- 
nidade: ou Sociocracia. 

O processo psychologico do conhecimento revela-se no modo 
como se adquire a consciencia da realidade do mundo exte- 
rior pela sensaqáo recebida. O conhecimento náo provim s6- 
mente da elaboracão da sensacáo, como querem os Scnsua- 
listas; muitas vezes a sensacáo illude os sentidos, ou os sentidos 
pelo seu lado sáo insensiveis ou não podeni transmittir ao ce- 
rebro dadas rnodificacóes da materia. Ha  no cerebro iim tra- 
balho especial de ratificacão dos proprios sentidos, pelo qual 
se deduz das diversas apparencias uma realidade ideal. Quer  
dizer, tão importante é o elemento objectirio como o s~rtljectiilo do 
conlieciniento para existir a con~ciencia psychologica. Os idea- 
listas conheceram o valor do elemento sztbjcctii~o do conheci- 
mento e exageram-no, convertendo a realidade do mundo ob- 
jectivo em unia grande illuiáo ou modificaqáo especial dos 
nossos sentidos. Tal era ci concepqão de Leibnitz, Berckeley 
e depois de Schelling. Os nossos sentidos sáo limitados, e o 
conhecimetito limitado á sua receptividade sensorial seria sem- 
pre plianta~tico; não podemos observar por meio d'elles o agru- 
pamento molecular, que constitue esses equilibrios que se nos 
revelam como corpos; não podemos observar os seus movi- 
mentos atomicos directamente, que nos revelam a temperatu- 
ra, o som, a cor; náo podemos notar os gráos da evolucáo 
no crescimento momentaneo do permen. E comtudo existe uma 
realidade, que náo é a que sentirrios quotidianamente, e por isso 
pareceu aos nietaphysicos ideal; essa realidade é objectiva por 
que i revelada pela experimentacão scientific:i, e é subjectiva 
porque esses meios de conhecimento vêm de um trabalho lo- 
gico de ratificacáo dos sentidos e de uma generalisaqáo. Assim 
por este progresso ultimo do conhecimento acaba o motivo 
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fundamental da Metaphysica,. que passara a ser em vez de um 
criterio um erro; e o conheciinento, por sua natureza relati- 
vo, será tanto mais proximo da realidade quanto a noqáo ob .  
jecti\,a o ~ i  natural se ratificar pela noqáo subjectiva ou scien- 
tifica.' N'estas fórrnas do conhecimento observam-se os tres 
estados mentaes : a simples nociío objectiva, produz o syncre- 
tismo da apparencia com a realidade; a exclusiva noqáo sub- 
jectiva produz o predominio da apparencia sobre a realida- 
de, como nas concepqGes metaphysicas; só pela comprova- 
cão mutua das duas noqóes objectiva e subjectiva, C que 
se adquire o conhecimento positivo, verificavel e por isso 
~ n a n i r n e . ~  E, effectivamente, o conheciinento integral que po- 
demos ter da materia funda-se na rclacáo das duas fórrnas 
por onde se nos-revela: já como uma resistcncia sentida (no- 
cão objectiva), já como equilibrios de f o r ~ a s  (nocão subiecti- 
va); e o methodo de investigaqáo apresenta a mesma relati- 
vidade no processo indcictivo e deductivo, d'onde provêm as 
duas ordens mais altas do trabalho intellectual, Sciencias e 
Philosophia. 

No desenvolvimento das Sciencias, que vieram a determi- 
nar o estado positivo da kurnaiiidade, se reflectem os tres es- 
tados, nas suas caracteristicas psychologicas. Exèmplifiquembs 
com o progresso das sciencias naturaes, çomo o definiu ad- 
miravelmente 1s. GeofTroy S~i in tHi la i re :~  

( Accumulaçáo de factos 
I. PERIODO DE CONFUSÁO 1 I~rodiicçáo de Systemas 

11. PERIODO DE ANALYSE \ t..\pecialisaqáo de fdctos 
ou DE DIVISÁO I Predominio do Methodo 

111. P n u m o  DE SYNTHESE Demonstração dos factos 
ou DE ~ s s o c i ~ ç i o  Theoria philosophicp 

A accumula~áo dos fdctos provêm das sugestóes do mundo 
exterior; a produc~áo de ysternns é uma coordeaaqáo espon- 

1 A inintclligencia com que é julgada a Philosophia Positiva é ma- 
nifesta na accusaç50 de que Augusto Comte ao esbocar a Synthese sub- 
jectiva retrogadara para a rnetaphysica! 

2 Este principio é a base da critica da razão por IQant, pervertido 
pelos seus discipulos nas fórmulas da unidade do object'vo e do subje- 
ctivo e lia celebre petitio prii~ripii, da un~dade d o  sêr e 40 pensamento. 
Lange, Hist. du .Ifaterialisme, t .  11, " 9 .  

3 Hist. naturelle generale, t .  I, p. 120. 
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tanea e necessaria d'essas sugestões, para fixar o conhecimento 
do facto que mais interessa especialzsa~zdo-o. Da especialisa- 
çáo do facto resulta a critica dos diversos systemas arbitrarios 
ou hypotheticos, e assim a creaqão de um systema definido e 
geral ou o Methodo. Uma vez estabelecido o Methodo, está 
achado o caminho mais breve para a denzonstracáo do facto 
ou deducqrio da lei n'elle implicita, e reunidos os elqmentos 
para iim coi-ihecimento mais prof~indo ou a theoria. E n'esta 
altura, que as Sciencias se tornam capitulas essenciaes de uma 
Philosophia, unificando-se conio o presentiu Condillac, e mo- 
dernamente a coiicep~áo monistica.' 

O estudo da Psychologia não se faz exclusivamente nos or- 
gáos sensoriaes e relacionadores do iridividuo, mas nos seus 
processos de exame e systeniatisacáo dos phenonienos por onde 
se nos revela a materia. Sáo outras tantas excitacóes virtuaes 
d'essa matricidade chamada cot~sciei-icia. A determinacáo d'es- 
ses objectos de conhecimento só phde operar-se pelas Scien- 
cias, e sob um t'al aspecto a Class$icacáo dos canhecimen- 
tos humanos será sempre uma parte da Psychologia posi- 
tiva, em que se estuda o Eu pensante como modificado pela 
phenornenalidade do mundo exterior. As classificaqóes preco- 
ces tentadas por Aristotelcs, Sam Boaventúra, Lullo, Sam 
Thomaz, Bacon, d'Alembert e Diderot, em tpocas em que a 
philosophia era pura psychologia, resultaram da con~prehen- 
SRO d'esta nnalyse indirecta da intellectualidade. As bases que 
os philosophos anti$os e modernos tornaram para a Classifi- 
cacio dos co~zh~citnoztos hutncrnos ou das sciencias, explicam 
por si a causa da sua imperfeiqáo, e como G que chegou a rea- 
lisar-se de um modo definitivo na systematisaqúo hierarcl-iica 
de Comte; os phenomenos do mundo exterior foram classifi- 
cados sob um ponto de vista subjectivo, segundo as faculda- 

1 preciso não esquecer, que ha 96 uma sciencia propriamente, c 
se nós conhecemos verdades que n o s  parecem desligadas umas das ou- 
tras, é porque ignoramos o nexo que as reune em um todo.>$ Condil- 
lac, Art de raisonner, intr. Este nexo é o que constitue o scopo da 
synthese subjectiva, a que obedecem os evolucionistas e os monista., 
desconhecendo a sua s i tua~áo  mental para com o Estado positivo. 



des que os recebiam e relacionavam, e só muito tarde sob O 
ponto de vista objectivo, ou conforme a gei-ieralidade e depen- 
dencia dos phenomenos que constituem as sçiencias. Seguindo 
a primeira base, as classificaq6es foram arbitrarias e sempre 
incompletas. Foi preciso que Descartes fundasse o Metlzodo, 

ara que o principio matheseolo~ico viesse impor-se como 
gase d e  classiíicaqáo;: esse principio ficou longo tempo infru- 
ctifero, por causa do subjectivisrno baconiano e pelo atra7.0 
em que estava a chimica e a biologia, mas vciu a inspirar em 
1795 os organihadores do Instituto nacional, de Franqa, e as 
divisóes fundaiiientaes da niateria em corpos brutos e coipos 
o?- -anisados, adinittidas por Bichat (i801 j e por Lamarck 
(L~OI)  Pela adopqio da base ubcctiva, qiie prevalecia na 
sciencia, Augusto Comte, servindo-se das sciencias novamente 
constituidas, organisou a classiiicaqGo definitiva; G possivel 
que desconhecesse que realisava o pensamento de Descartes, 
mas obedecia a marcha da intellijiencia impulsionada por elle.2 

Não sendo posbivel conhecernios mais do que relacóes, esta 
condiqáo psychologica obriga-nos : I .O a agi-~pal- as, como 
ccunstituiqáo scientifica dos conhecimentos do n~undo objectivo; 
2 . O  formando series distinctas, conforme a sua complicac6@ 
crescente e estabelecendo assiin a teclinica meilt;81 ou artificio 
logicg para dcdi.izir a verdade. 

I .O - L ~ ~ ~ ~ 1 3 ' r c i ~ A í ~  SCIENTIFICA DOS CONHECIMENTOS DO MUNDO 
OBJECTIVO. 

Ainda que a philosophia se limitasse á antiga divisa moral 
- Conhece-2e a ti mesmo, tornando o homem o iinico objecto 
das suas especulacóes, (base tradicional do positiviiino inglez) 
de certo chegaria um tempo em que a dependencia em que o 
homem e>tá para C O I ~  O meio ein que vive havia de Lornar 
indispeilsa\~el o estiiclo d'cssc ~neio;  o conhcciinento da influen - 
cia dos climas na:, raqas humanas, e das disposiqóes geogra- 
phicas nas f6rilias sociaes e nacionalidades, e do atavismo nas 
qualidades moraes, isto bastava para fazer sentir a necessidade 
de comeqar toda e qualquer especiilaqáo philosopliica da nossa 
natureza subjectiva por u m  conhecimento preparatorio da 
natureza physics ou objectiva. O niundo exterior é a nicsolo- 

1 (,on ]\te em: -elevarmenos pouco a pouco, como por gráos, dos 
objectos i i l ~ i s  \imples e mais faceis de conhecer at6 ao conhecimcnto dos 
mais com 3ostoi.~ Discurso sobre o Methodo. 

2 1s. keofTroy Saint Hihire, H& i~iuurelle generals,~ t i. p. 138. 
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gia dentro da qual se opéram todos os actos da vida e da 
consciencia humana na solidariedade a mais indissoluvel; é 
elile que modifica e limita as aspiracóes da nossa liberdade, e 
que em parte provoca uma grande actividade das nossas for- 
p s ,  e nos proporciona as condicóes para o exercicio e desen- 
volvimento das nossas faculdades. O conhecimento d'esta me- 
sologia humana fez-se por necessidade pratica, a medida que 
o homem foi procurando na natureza o conhecimento das leis 
que lhe aproveitavani, como a gravidade na sua fórma de 
equilibrio, a impenetrabilidade, a thermologia, etc., ou o conhe- 
cimento dos seus productos de que podia aproveitar-se e do  
modo de os produzir dispondo voluntariamente as condiqGes 
em que lhe appareceram. E coherente com este estado rudi- 
mentar a concepqáo antbropocentrica do mundo, como tendo 
sido creado para o homem, como o affirmam algumas cosmo- 
g ~ n i a s .  D'esta concep~áo theologica até á coinprehensáo da 
importancia mesologica que o mundo tem para o estudo do 
Eu, vae um longo percurso, em que o homem teve de perder 
muitas illusóes /ideias imaginadas) e de achar na realidade as 
intimas compeiisaqóes da descoberta da verdade, (ideias obser- 
~ a d a s l .  %mente depois que o homem pode exercer material- 
mente a sua actividade sobre os productos do mundo exterior 
pelo. traballzo, e transformar esses productos adaptando-os á 
satisfacáo das suas necessidades pela itzdzutria, e que conseguiu 
simplificar e racionalisar os seus processos tradicionaes trans- 
missiveis pela arte, foi então que se elevoii a considerar esses 
productos independentemente das vantagens ou fins particula- 
res; esta nova ordem de trabalho, puramente de especiilaqáo 
abstracta, levou a procurar a constituiqáo intima, e s o b ~ e  a 
maior ou mais perfeita seguranca de processos mentaes, se 
chegou a uma concep+ío particular e restricta, chamada scien- 
cia. Como o unico processo seguro para adquirirmos o 
conhecimento do mundo objectivo é a sciencia, nenhuma 
Philosophia podia operar sobre esta mesologia sem que se 
houvesse chegado a esse aiancadissimo estado mental do re- 
gimen scientifico; este e5tado G muito moderno na historia do 
homem, e por isso quasi todas as philosophias despresaram 
o conhecimento do mundo exterior, ou falsificaram as suas 
conclusGes por se basearem nas erradas concepc0es do senti- 
mento tradicional. D'aqui resultaram as variedades de esco- 
las e de syhternas ptiilosophicos; só depois que as sciencias 
chegaram a um certo numero de leis que explicam unanime- 
mente o coti2o das manifestaqóes da natureza physica, i que 
se póde fundar uma Philosophia geral e definitiva destinada 
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a acabar com todos os systemas individuaes. Além d'esta 
importancia da mesologia natural, ella vem d a r á  philosophia 
a maxima seguranqa nas suas especulacões det~rminando-lhe 
de uma maneira experin~ental a extensáo do  &sconhecido e 
onde come+ o iízcognfici~.~~l, e por ultimo, vem collocar sdb 
um novo ponto de vista, niais claro e verdadeiro, o problema 
do  E u ,  ou da natureza subjecti\:a. 0 est~ido da  sciencia devie 
preceder na pedagogia a dixciyliiia philosophica emquanto k 
synthehe geral, mas deve ser acoiiipanliado simultaneamente 
por elln em quanto ao inethodo,, que G Lima philosophia es- 
pecial inlierente a cada scieiicia. E por cste ineio que as scieq- 
cias attingirão a unidade philo~ophica, emquanto aos prq- 
cessos de invcstiga<ao da natureza c einquanto ao fim d'essh 
iiivestigaqáo, i.Syizthesc, o+jci.tiva! por isso que todas collabo- 
ram para a f"orina~5o de uma.synthese superior, (Synthese 
subjectiva) e correlativamente a Philosophia adquirirá um cara- 
cter positivo, de ~iiiainirnidade e verificaqáo, porque todos os 
elementos geraes sobre que operar terão o valor de uma ge- 
neralidade scientifica. Esta mutua dependencia entre 3.5 Scien- 
cias e a Pliilosoptiia é urn dos caracteristicos do estado de 
positividade a que chegou a intelligeiicia humana. Provada 
importaiicia e necessidade do  conhecimento do  mundo exte- 
rior como base e disciplina para o trabalho philosophico, 
vejamos como esse coiiheciinrnto .;e constitiiiii sciciitificamente. 
Este longo trabalho náo foi obr<i iiidiviiiii:il, i-nas collectiva; 
realisoii-se Icntanieiite e em periodos qiie ultr:ipas.;arn os nossos 
limites de observa~áo,  e é por isso que o ci iterio historico 
vem supprir aqrii a fraqileza e limitaqáo da intelligenciu do 
individuo, que !,e amplia na liutnaiiidade. O criterio historico 
n5o é eqse luso de apparato erudito de um banal encyclope, 
dismo; e, a l t r n  d'isso, o criterio hihtorico não pertence somente ' 
aos factos humanos: toda a observaqáo do  que , é  mutavel e 
succcs~ivo, e que excede os limites de uma vida &ria inipossi- 
vel se náo houvesse a perpetuidade da  existcncia na humani- 
dade; esta pe ipe t~ idade  C que é propriamente o interesse da 
histeria. As épocas geologicas, as revolucUes sidericas, xs 
cre:ic&s de evolcicão sociologica ultrapassam a vida de muitas 
e mujtas geracúes, e cointudo o individuo phde observal-as. 
Qlinndo na philosophia positiva se analysam as pl-iases diver- 
sas porque passou a intelligencia humana, e se determina a lei 
dos me-; estados em theologico, mefaphrysico e positivo, como 
já vin~os, ficou dererminnda a disciplina rigorosa do criterio 
historico e de  um modo verificavel até nos mininios acciden- 
tes. 
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