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BIBUOTHECA PED;IGOGICA BRASILEIRA 
SOB .\ DIRECÇ.\O DE F E.R~,\:-;'00 DE AZEVEDO 

\'OLU:\IES PUBLICADOS: 
l - 8:'l. pt l !J l !l. Pcrelr.1. : Fli::nrn 11 ,10 

lnlJ><-' tlo o.• ,.. ,1l rPH ,, nsn to .. - 2 . • 
<:tll<;:lo. 

2 - P:1111.ll:\ C:ilogcrn 1;. : o ;,fnr,,urz 
llt- l h1rl1<1l·tnn ~ !!, • cdl <:l'i t:l. 

3- A !cltlC:-!1 G c ntU: .\11 J,lc,n ,. ,lc 
A l h c r1u 1 ' n r t l' " (!!)"nt l, cs e com 
l n d l c c r emls.'11\'<l) , 

~ - O ! !v elr;i. V l ;i. n n::i, : n ni.:n e A,._ 
.. 1m ll 11t;nn - 3. • ~e1llç;'\o ( :i ugmen. 
l;'lda ) . 

:; - .·\u i::;1111 10 de ~al llt• l[ l l.i l r l': 
SCJ::1JU1l 11 , · 1n ,c:1· 111 ,l o lllu 11<· ,ln. 
ne lr .. ,, .,11 .,11,. c: .. .-nc.11 ~ i,. s . rn n 
l o o -.::::) ·rr:id. e p r c c. <I r 
~\Hon<:u d e t::: . T;, u n:iy. 

Ci - n a ri t 's t.1 Pci·c! ra : , ·ulf m• ., 
c,, 1 .. ,. ,11,.,. <10 n r n .. n. 

7 - I3,'!. flt! :\t ;i. 1-'crelr:,: nlrl'1·tr1,,... .. 
,lc llu >' llnrl,<>1<11 - (!S,,~u rnl n 
tcXtO '! CS CC"l hld\l~ ). 

·l - Ollvdr:1 \ ' l:U1n;1; Populn,:,;,.,. 
• l'll i·r ltllon ai•,c ,l u tr r,.,,ll - ·1.• 

ctlli: ' o . 
9 - X ln :i n o ,1:- i i:-u l' .~ : º " .\fr1t•n

" "" .,,. 11.-,. .. 11 - (Hc,·!i,., o e pr,:· 
t ;LC!O tk H o mcr-0 f' lt'r-:,, ). I'rOÍLI• 
,inm cntc !11'1>1\r:1.do - :! .• c cll i; /1.o. 

10 - O! h•c \ r n. Yl:1nn n : E,·11 h 1,-,10 
· ,1,. l"o , ·o n r1,11llt'l r o - l .• 1.'tlJ . 

,:!ío ( l l ' u~tr:tÔ~). 

j ~ c,,.!:i':.',: };, .. c~n\~~1. c~1~~1~~1:~t1~~ 
&2 - "":1n tl c r l cy T'l1,ho: Cnrfn,. ,lo 

J n 11H' r n •l " r 1'rth·u li "" lln r i\o 
ele Cu lC'i.;-l pc - Vol , lll u st r rulo. 

!'3 - v·c,..ntc L\('ln lo C -i n l o ~o . A' 
111or11: l' m 11•1 111><1urhl cio llrn ... JI, 

f 4 - P•:l? ro c.,hn o ri : 111, t nr ln <1 11 

~G ~:·.~j~~:'1:u~I;i~~~~.]~1:~ i\::; 
volum e (il:i. !;(irlc .. Hcl t1 ~.:0c3 F.:,; · 
tcrr or c~ t1 o Ilr:rnll" ). 

;..."'t - A tb,.rt c To rr es : A Ori.;-n nh:u-

J~eoA~~~o.::~~·ni .orrc ~: O l' r ohl L' rn t• 
_l.~ nrlunnl D rmnlclro. 

.,_"!-'.,. - Y !!!cnn d l' ·r.~u11a y: r ,·,t r " li , 

19 - A í íc,n:=o <'lc =-:. T:i.un;i.y· "\-"hl. 
ln11l l'>< do Drn• ll Culu nlnl (Sec, 

X VI-XVlll). 
20 - A lb ert o d e F êl. T!:i.: .\Toud (com 

trcs !llu str.it'1ie!I ror:, do tc '.'Cto). 
21 - B:i.ptls t n. P e r c lr n : J 'eln D rn· 

.. 11 :'llnln r, 
2~ - I::. TioquC l lc-P!nt n: l'=luu:alo• 

al C Ant hrnpoJui.;: ln llrn•lldrn. 
2:J - T-; \·a r l:sto d e ;\ lo r .1. c !I: .'\ c- ,u;:- r n

•·l,l íl ,1 nfrl rnnn 1111 llrm•II, 
21 - f' :"l ncll:\ C:i. l 'JJ:•·1·.1. ~ : l'r u /1lc m 1u 

,lt· ,\,Jmluh,trm:n n , 
2;; - :'\l :i. rlo :\l;1rroc1 ulm : ,\. Jh11,."'\ln 

,l v ., ..-r,1.-~1.-. 
2r.. - ,\11,<:r ro na nc cl : n,11.,011 c 

l'c- r .~1wr1l,·'1 11, 
2; - , \lfl' o'.' <.ln EU!!! J uni or: Po11u· 

Jn,;,1 \·" Pon l l. .. 1n ... 
:" S - G,·n .:r,11 Couto di: ::i.tag:i. lhêi. cR: 

"\'l n~rm n n Aro i;"Un J"u - 4.• o.: d . 
2:J - .l o~u(· 11., c :,~t r-0 : o 1,ro1,1 .. r,,n 

,t ; , 11 llu1 .. nl n<;11o no nrn • l l - P rc
f :, ~- n do 1,r~,r. f>,. , lro P.~"11 t1 c ro. 

:1 0 - 1..::i.r,. F re d • rio.: u A. H on<lon: 
l'• ·!o llrnHII Crntrn l - Btl lç~ o 
l ll u ~tmcb.. 

:n -- ,\7.~\'Cllo A m nra l : O lltn • II n n 
rr \,.~· n,· lunl, 

:i ~ - C. dc :-.1cl10 -Lc lt ,lo: '\' h l tnn, 
trN ,lo l'r h ,. i.,l r o lu11wrfn - r-cl. 
1. ltt•H r:id:i, (c o m U r1i::: u r nsJ. 

:I J - .l. ele s .. 1rn r1;i. ln F crr:i.z: :\te-
1,·nr .. 1 .. ,::111 nrnN ll r l r11. 

,H - ,\Tif; ) ' OOC CO!St:"I: ln(r,1th1ecí'l.n 
fl ,\rt'l,cnlu,::l n llrn,. l klrn - Ecl. 
ll!mttr:i.d:i.. 

1 j - ,\, .T. S:1.1np:1 !0· 1•1,,- 10,::c, n 
i:;rn1, b ln •h• llm .. 11 - •~<llC:lo 11• 
lu~t r :idtt. 

Jíi - .\ líro.:clo F.:11!!! J u \lo r : O n nn
•lo.:!rh,1110 l'nu ll ,cl n ~· v Rl'cu n tio 
:11,•rh1Jn111, - :! .• c,llr.110. 

:!'1 - J. F. \lC ,\ l ni t• hfa l' r:ido: I'r1· 
n11·1ro,c r .. , ·on,lort ,. ,l o lltu<ell - · 
( f;tl l,: ilo 11lu.11rnt.! :. J. 

.1 S - lluy I;:, n,o s:i : .'focld n,lr e Ex l
llo (í'..nr t :,.~ 1nc1Htn~. t' r C!."\c!nd:'l~ 
1• .,11 1w t 1otl ,t J1 1101· \m !' r lc-o Jnto · 
l rlln l.:, ,·')11\ b •· } - .l::d . Jllu9tr :uJn . 



!!l - E . RoQ.Ucttc-Pl nto: nnnJ nnln G9 - Aur,-uHo de Snlnt-l:Jlla.1 r e: 
- :J. • cd !çlo (.:iucmcn/ :21.l :i I.' 11- , · 111.i:-,·m r, rroT ln c tn ,lc S nn to 
l us tr .:,da ). <:u1 lu ,rl ll 11 Cl9~0) - Tr:i.tlnc<:ã,o 

40 - f'cllro C:ilmo11: l l lMl11"C"ln ~"· Uc C:lr i o,; U:i. Co,;t:,. P r rc lr:'1 . 
cln l ,lo Drn1dl - l.• Tomo - :.:> - Al ír<!J o Elll.!j Junior : º" rrr~· 
E•r,lrlto do. Soc k .Jnllc Ccolonlnl mclrOM "•rro11cnM r null~ l u"' e u 
- :?.• cdlçi'.o llhutr:ul :i. (<:;:om Cru7,f'l n11:·n10 V.uro 4 ,\1 ,. ,· rl ,·n 110. 
13 ~r.,vur:is ). CO - E m ll -0 n tv:u:;~·:111: .'li. -., r.111 tlo .. 

11 - Jo!'L /:• M'l r í."I. Dc llo: A 1111 c Jfl. l t111l11..i G ,111,- ,•urlí .. - E 1ll c:io !l-
1,tenr-ln ,1,. nrn.,11. I U'l tr:,.U.,. 

i 2 - Pantll;\ C:if,oi:;cr ri s: 1,·or11,<1cllo li1 - Cond.:- <l'Eu: , ·1nA:"1•u1 mUlln .r 
J ll,Uo1'1Cn iln nr n .. 11 - 3.• c d lç:io "" R ln íõrnn•h • ,l n ~ui CT.> r t' f ;-iclo 
(com J m.1pp:u ror,1 do fri.:t -o >. o H• c:i.rt :-.s do l'rlncl \" ' tl 'Or-

4 3 1- A. S:tboyr,. Llm:i. : ,\llu!?" t n Tor• ]e,,:,ns, commC'nt:i.ol:111 110:- :'\I :t :i.: 
• UH e 11un u11rn, Plc!uss) - E tl l,:iio 1Jl1111trl\d!!., 

!4 - Eslc\'Go Pi nto: o,. tni11,:('ull" GZ. - A1;cn0r Aui:;11 s 10 1lc :\t l1·.'\n1b: 
olo !'l,'ord t MII! {c on, 1:; i:; 1·:,.vura!i O lllu Si\n l~i-:ant:1.,cu - Edlci-.o 
e m.:1 r, p:i9} - 1." ,·olumc. 11\U:'1:lr:ula. 

45 - n:i.sll lo de :\l !!. i;:1lhii C":<: l·:,i: 1,,.n- C3 - H:-1ym u 11do )(Or!!.l·K : ~ 11 1•1 1111 1-
111!\u CC'oi.: rn11lill·n ,1,. l lr n .,;11 C<1· c•lc• ,\111>o:r.,111lf·o - ~-· ('dlr,.õo. 
t«nlrol , G-1 -- C:llhC'r10 Frl·~·rc: """ r " 1lnM 1• 

1C - ncn:-.to :",Ccndo•c t;:i'. ., 1nflu<'11• .'h """'""" - Dcc.,1l,·11 d :1 pa· 
('Iro fl hl cn11 n nn 1m r 111.:m·1: ,lo tr l:-1rr h al rural n,o Ilr:il'I II - l':d l-
llrn .. 11 - .Cd. \J lot .,lr·,d:'J. t;:'10 - 11 11 :< t t·:ith . 

47 - '.\tanocl nom!l n1: o llrn><II - cr, - .ro:: o norn.111 Fil h o: ~11 ,·11 
Com u rn,'\. nota ,:::,;,1Jll o,:i.t lV.'\ 1.h• J 11 r1llln. 
C:irlos M:'lul. GG - l'n111 !1i,·n )to:u:Y r : A l 1t•tn1,·-

48 - Urbh10 V !:'lnn:1 : Tl :u11h ·lrn ... C' ~i\1.> \• " l m11rrlo {Sul,i.l ,J J-.,-. J>:1.· 
1,Cr l on l,.;10M tin h t:ioo~. r a a J1 !s11lrí<1 d,, t•1ltJ1:.1c.io no 

4::1 - C11st.1\' o Dari·oijo: 111 .. 1.,rlu Dr ., ,. !! ) - lS:!3- l S~~ - 1.~ \'O· 
~lllll nr ,1u Jlrn >< II - t,;lJ, 111\o!><"· 111 1110'. 
trruh (co:n e.o 1-:r:i.vu r ati e nw I'l- e; - l ' :1 nd l.'1 C:doi.:c r:ia : l ' ruhh-nm ..: 
Jl:'lS). ,h· 1; 0 , r- r,.,. - ::.~ 1'<1 1,:,io. 

''. K~jfi;[~if;~;:2: .. ~·r:~1:: !8
09 P,;?i~~:·~f[{\~I);i~(~J 

51 - Ocl:\vlo d e Pr('ll/1iot: Unt,11; 11" J •C!• _ l 'r:tclh -:,Jnl :t: ,\ lm,,·, . ,I ;\ 111,.~ 

" ?;tif }.:s:?:·:~;·;~:-.:~~~;;- ·:: tr}:{{:t::'.:~;:E~:·:1-:: .'.·.::::·;: 
li3 ·- ,\ , J . ile S:i,111 11 !0 : nlui.:('n . . \ i.:;rlr ul r11r11 11n Jfr:,,,;J ,,,. Sn·11-

a:;n 11'1'1n 1l )·1onmfru. I•• XV I - ({',::squ!,;:,s ,. C'011tl'I· 
!i•J - ,\nton!u C:onl/Ju d~ C:in':'l · 1, 11 1,:;:;,·:i) 

lho : C 11htJ;e1"ro... ;:? _ Aui;u:. to de S:\ h1t-t l Lb !rc -
li5 - H ll<khr:uulo .\c(')o)y: O Jtc•. s,·..:un,111 , ·Jni.:;rt11 "" ln lc- r ln?" 1l u 

conhc- 1· l ,a10, n1,. ,ln Jlr11>'II ,, .-111,. llrn" II - "I::s1•lrHn ~ ;,n to" -
E ,0( 11,\<11• 11 , ,1,1 .... ,ln .\,11r-rl1•.1, Tr:1'1 11c,: r10 elo, c,1rlos :O.l :11klra . 

;(iC - C ha fl cs EsT1 11ly ; :'llulh('r,·11 1· ;3 - r .. ucl:t )IIJ,ud-l'ctcll':t - .,rn. 
CuMfUnl<'M •lo Hr1111 II - 't'r:i.Uuc· r-hn111, ,1 ,, ,\,.. ,. , .. - (I~l!t1tclo Cl'I· 
ç:,u, prt• f:ic to t' 11•,t~,:< ti., (: :1s- t!n i-Ul<:11.; 1· :;q,J1i ,·o) - l::',t t,;:l.Q IJ. 
t;l.o J'c n:t h · :i.. 1t1st racl:\. 

ü7 - Ff:11 11:l no r..,111·J~ u c.<1 Y:dl .. ; :,1 - l':intll .'t C;aln~,·r., ~ - 1,; .. 1v.'"" 
E lc mc1U uM ri u l"utk-lurc m U>tlt: r,1 lthclu rl~·oM t'.' l'ull11,·u,. - {l~:s 
D tn•lldro>. :-. 1,:<l1·:1 .. ) - :.!. • <, t}lr;.l o. 



75 - A Cton ."to A. 1lc Fro!t:i:, : 'Tr.- 1 
('a hlll nrl<> ~- b (' r 11 ~11tO (\'cl' ll :\Cll • 
ll .: ;1110 pdn p <irl11:.:111•7. f :11:t<lo , m 
S. f':tu l o ) - LiTIJ,:'Ha 'l'ufl}°•itu:: • 
r:'ITI)", (c,:,m J l] l u)l l r a•;üc,i f(jr:, 
do lcxlo). 

7C - C 1,l'll.1vo D:i.rro,o : n1,.1or l1, .. r . 
<" r C'ln ,li, ll n , .. 11- 1.• p ,\rl•·: "!)o, 
tlesc,1hi-!m1'11ln t, :'lbillc:i,::.lf) tk 
Ptllro 1· - l·:dl,;:io ! llu:,i \t:1<h. 

77 - C. d e :'\fc l!o.L~l t .io: 7.ooln
J:: lo ll1• Urn .. 11 - E d t,;.io lllu!>· 
cr:toJn. 

·7S - Augni:.to ik ~ :tln l · ll llrdrc: 
, · 1n..::C'1,1 r,,. nnNc1•11i., .. ,,., 11 10 ~ n .. 
Fr11 »,•l o, r n e P<'l11 l'.l"u , ·l11 t' ln ,lr. 
Gu, ·1u•. - 2.~ 101no - Tr:11.h1cr,.io 
e uot :i.~ ik Cl:t tJ o nll,dro ,t ,• L•·i<s:i. . 

7!'.l - Cr.u ·rl r t> Cost:i: O , · 1~roml<' 

::::1,~11::'.~:"'\;~l ~o\~11:~a \\'~/;.,,:·,.~~i1''~ 1 
H~0-1ll~!I. 1 

SO ~,1~~~-17,'.~lo - Rf:d1?.;~t':\11~~\':',\~:1• 
~ t ;:;,1~ t ·1.;: ~:11~~~1;~. (;i',:::.i;·;;~. ~ j 
s:: ~"'t C~t·\~1•!~-ll.~\,,'.;~u:;f,11,:,:i-1 

1<i l v1 ,,. , ,. l'do " h t~ h ·:,.,·..-. 

S :J - r ..., ,lrn <":;1 h n •1n : 11 1 .. 1urh1 .'!o
c lul ,!., lhw, 11 - ~." T i. 1,10 - I ,'< • 
11irl flf ,J,. :,õu,•ir,l :i ,1 ,· l m 1w rl :,I, 

IH - Orh1ulo ~T. Ca ,·,·a lhu: l'rt>
l,l1·n1u" F1 111 ,)Hnu •uln 1·~ ,r., "nu1-
(' lr•ln - F., l h;:i.1> lll11 ,. tr;1,l :1. 

S~ - \\':i.nih-rl~r Pinhu : Co h ·~t ,,., ,, 
><CU 'l 'rmp1, - r::,I. !Jl11.;tr;1d,1. 

SG - ,\ nrdlo l' :n h d,..'>: ,\. ' ,\ J~r
a.::1•u, ,1 ., .\ t u ll>." rt n'I - J·:t.1 1,::,,. 11· 
l\ll! ll· :t(l ;i. 

:;;; - l •rtml•i, , , )Jr,:t,·~·r: ,\ l 11-.1 r111·· 
•; il" 1• " ll u111•r 10 - l l'-uh 1,1 ,,:-
1,:11"1 a l ll'<( n ri :t ,l, l·:rl u, ·:i,•;,,, 11 ,, 
B1':t'II I) - !! .·• \·11h11w• - 1::1· í• 'I· 
m;1•; ilo ,·u~IIHt lloõ!;,t.J l!S~. 

SS - 11.-tl.., L ohn: l '. 11 Yn,,,,. ,t:o 
ll <' 1u1l , l l r n1 J.'1•run1·,1<• 1,., ,, ... 

S:>-r.vron,•J ,\. I ,rn, ri,·a l •l··)l.,11 · 
t· :i: " " l·"<> r ,:n .. . \ ruu,, ln'< ,, "u,,,., 
t i11 u Jli"fur!ru 1t,, ll r;,,. il. 

!10 - ,\Ht·Nlu 1-:lll'< .lun i,. r ; .\ 1:,·0-1 
!',',';';!" c::~1,',.,1:·:··"~'i'.:',~1. ~;i::~·/~,::t.:,.·· 

!11 - 011;111,lu ;\l. 1;.p·,·;1l hv : O lll n 
, ln l / 111,11111~ :\' l1t•lu u n l : O "'•1<1 
l ·' r r1 11(' l,<I.'<>, 

:l:! ~ ~\lni lr:i.ntc Antonio Ah•cs Ca.
mar:i.: l~u ~n lQ Sohrt· n,. Cu u •-
1 r 11,,,:J\r ... '.\'11,·:1("" l mlli.::•'Jm• d o 
ll r ;"<II - ~.• N l !<;:'10 'l l n~l :·aila. 

:,:; - S,·l';lJ)h !m I-<' lt(''. J •u,.;hu,M d~ 
ll lslo r l :1 11" n,n,.11. 

!H - ~.110111:io tl to \'asc- n11ccllos: o 
J';,.., - :"11 •1 0,. •· "" :"th,c lTnN d a 
lr,d,·1u•,,.1 .. 11 ,·i11 - t:,I. lllU!t\n.d::t.. 

!!.", - l.11 11. ,\;::l. ~'<17. ,. F.lt,:.3UMh C:l• 
r~· A g :i,.,; lz : "\ llli. •• 111 no llrn .. 11-
n::r.:.- 1/.liG - T r:,tl. de I:11~;,.r 
.'5ii.'iS<'ld n t! de ;\IC'ndo n,::i - Sd l
<; ,1o llh1:ot r:icl .1 , 

'J C - Oi<nr!o tl :i. no1.·ha Dln l.:. : A 
:r,,llt k n rr u r c-r,n ,·f',u :\u lh:11111 . 

!li - Ll m :,. Fl ~ 11cl rt'•l n ; o,••tr r11-
r ,1 n:1•·11 ,,· - r d' ,:i',,, 1:! n,. tr:iil:'t. 

!}<;. - J,"1.·r11:1n,!o ,l i' ,\~.-,·~do : .\. r:t1u
,.,u,,l,. l ' nhlh·n , ·m ii:fi ro r :tulu -

:?::1·::;:~;\~ ;':'. .... ,~1':1~t·x; J.1·~~\i: 
1,.- ,,11 JnG). 

!1!1 - C. tl{' )ldln-t,.·hà10 .• \ nlnln
;,;iu "" ll rn '<II . 

lful - /: ,•ht'l'IO S•1•l!ll1f:~' 11 : l ll• fo rln 
E,, .. ., ,., ,1\1•11 cl n 11,,. .. 11 - l~•l. !11U!ól• 
t ,·a1b ,• rn ~ lnmn~ - lf•O ,. 101) -A. 

,,.1 - 11,.1·1,~·t lh ' ,ln~ : r-: 11 ... :, r., .. '' " 
1;1 , , 11 ,,1., a,; fn ll r :1 .. l l1•lr:, - I·:11 1-
,;:,r. 111 11 ~ 1·,,l .,, 

1\1:! - :-:. F,·o·"• ,\hr•·u: .\ rl •111 t"za 
mht<•f':, I ,Jn ll r rt~JI - J·: •ll r.io !J· 
1'1-<lr: .. 1:i. · 

101-~•111 .\ C11•·11..tr1,: i;:,· 11.,, .. . \rrl
N n1<, .. ,.,., llr:,,.11 . - r,;,1 , i1\11~tr:1.tln. 

11•·1 - ,\ ranJn l, lm., - .\rnn ,,nnln.. 
,\ '1'1· r r11 , . ., IJ .,111,•m - (Tnlro· 
(! 111•<;,IO :'l ~\ 11tltrllllO(;'C'O/;r:'t j>hln.) 
- :: • 1'(}!,:.1n. 

10.~ - ,,. C. T:t.,·a1·,~ U:1sto11; ,\ l' ro-
1·i. ,..1 :, - ~. · , 1lh;:in, · 

1!11: - , \ . t· 1'.n;q·<·:; 1-:,, .. l ,.!I : o \ ' 11 1-
1,, ,h, .,,,. ,,,.,.u .. ..-- ::'.• .r- ill •;.i o. 

n,; - L 11!;,; ,\ , r•.11:\:i r·, <::11"•· 111\0: O 
:"llu r ,1111· ·,. ti<" Ollml :a ,. """ n·m t>'• 
(l';:•:l -1/'>';ll) - 1:, 1. ill11"ll.,lla . 

IIIS - P:ill n· ,\ 111 .,n:o Y lc:ra; J'nr 
llr .. ..-11 ,. rorti,r,,ul - ~,·nnÜt'll 
n1111m••n 1:11\r'>.'I 1un· l'~•,hti C~l n1o n . 

11,<1 - r.rorr'"I" 1::,r1lrr,•: H . r ,• ,h·n 
li ,. n r,,..,1 ,, rl r 1: uJ,h,.•:1 11 (Cor 
r• :.:p,•1i.l•·11,·i 1i,,•tl'l;i ). 

li" - :-.111:l 1t•,d r:;;1w:<. ,\ i-i m t tH 
h11m:,11:i ..; ,. :, r •·~l'""l" " l•l1hl n ,I<' 
,., · , 1111 " " ll r,,, 11 - Co 111 u111 <'li • 
1,111,, ,.: .. l"or .. ,~1.11110 l'~h:0 10 . 



iit - Wnshlni:: t<>n L u iz : Cnpl!nn l n 
~e s o o rnolo - Governo tlc Ho
<lrlgo Ccsar d o "1c11cz C'.!I - 2.• 
cd l<:11.0. 

112 - E9lOvllo P into: 010 l 111lli:;:cnn ,. 
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Dcs, ·a nccc-mc sobremaneira a honra de di zer algumas 
pa lavr.is para a sc~urn.la edição do '' PROI3LE~1A NA
ClONAL BRASILEIRO". 

Outros o far iam com mais autoridade e mais brilho. 
i\fas poucos, entre tantos que conhecem e admiram a obra 
<lo gra nCe pensador ílumincnse, sentem ma is pro fun<l.1 e 
si11ccrar.1cmc a glo riosa i11tcgr.1ção el a :ma. obra com as mais 

altas fina:i<laclcs nacionacs. E foi por isso q11c nfio recusei, 

por um sentimento ele insufficici:c ia, a honra qt1c me Ou· 

largou a fami lia el e All>crto Torres. 

O Jgranele brasileiro deixou obras que são um j usto 
titu lo ele orgulho para o intellectu:ilismo e para o pcns:i
mcnro brasileiro. In teressou-se pe1o problema universal ela 
Paz e concebeu estes monumentos de pc rspicaci.i., ele saber 

µhilosophico, hi storico e de an.Jlysc, que são ~cus livros 
" VERS LA PAIX" e " LE PROBLtlvlE 1!0NDIAL". 

De todas as obras de Alberto Torres, as que, cntre
ta11to, mais in t i111an1cnte nos interessam são; "O PRO· 
BLE"IA NACIONAL IlRASILEJRO", a "ORGANI-



ZAÇAO XACIO~AL" e as ' 'FONTES DJ\ VI DA NO 
BR1\ S!L". 

Nesse.,; tra lJalbos re\"elou-~e Alberto Torres a nossa 

mais complcLa organização de soc iologo e <lc pensador. 

Como o l,ra constructor:1 e obra naciomdist::i. tem um 
b:-iJho, uma uti :i<la<lc e nm , ·::i.l or inc:ompnrav~is ; são c:omo 
c:ito:ismo.,; po!iticos o udc se comem tudo o que é ele mil 
con:o compn.:hcn::;ão do nosso pass.i.do t ..:0 1110 perspectiva 

para o futuro. 
i\ing:ucm, até hoje, fa loL1 da no5s i\. histor ia, dos nossos 

problemas, <lo;; no~sos erros, das· nossas virtmlcs e dos nos
sos dcYercs com !anta sup<!rioridadc <le cnlc:1din1c11to e 
com ta nta fo rça de pcrsuasfLO. 

Alberto Tor res ntlo fnln1i11on o homem co:n o anathc

ma <la Sl1,1 pcqucnc;.;, 11cm cx,dtou a natureza <.-Om :i ,1ifir· 
rno.ção dclir,11Hc <la sua pujauc;:-. como tão commumcutc 
i;rocc<lc o pcssim:smo 11ac io-1i.:tl . H 11rn:ino e bem , r:n:iod
na<l')r e: philo::.01,ho, co111prd 1t:1:dcn que l'5S:.L du,di cbdc Llc 

a ,;p i.:c tos n{Lo pt:rlr! r.cin some nte ;, no~sa h is toria, mas se 



cnqnac.lra,·a nas leis <JtH! regem a vida do3 homens e e.las 
coi!:;is; procurou b::i.nnoui z:t:·:15, npprnxim:m cJo.as, compa
rauc!o·as, condt1i mlo, aco11sclhancJo. 

O Jin o "O l'ROBLE.\1.·\ :-,;,\( JONAL IlRAS!LE[
llO", <JUC nüo omitle n:t<l:'1. Lo (} li<.! se refi ra t~s grande~ nc· 
ccssidac.lcs [b 11 0.:;;:.:i. pnlria C, por essa rnz:io, um li \•ro que 
anima, que fon .i.lccc, que cngr:li;tlccc 11oss:i.:. cm:rglas e tlis
cipli11a nO:iSO ilcscjo <lc p rogrc:dir. E só a mtru<lLu.:~ão a 
esse livro, cheio todo de t1 rnn grande sincer itladc, basta parn 
c.:nkYar o i'ilnis indificrcntc :!Spi ri to. Esta sinccrid.tdc é o 
ç;1rnctcr <loini11an tc cm tod~ .t sua obra, dcsclc c:t1amlo o au
tor <lcnnncia e co111halc o " cspiri lo roma mico e comc:inpla
tiro" :.i rasile iro, tüo inuti l no nosso esforço de con:.lrnr.:çiio 
suci:i.! e polit ica, .1.ll! qt;<rntlo <l cd:ira que " 11:i. :; fin:'l11ças. na 
aclministr:içfto, tló\ justiç.i , nó\ ordem pol itica, r:a !lt<Jrafüladc 
.:iJ111inist rativa, 11:1. iusl rn ci;:i.o, o <lecliuio L! manifesto~·. 

E cs '.~ sinceridade é que o k , ·ava a :'lppcl lnr p.ira os 
homens. pnblicos par:-i que ksscm os seus tr:i.lâhos e dis
cu tissclll as !l.U :l:5 idéas. 



E J. p roposito, é signif iC.'.lti vo o trecho segttintc de uma 
ca rt:i ele A lberto Torres a Pedro Lessa, datada de Feve

rei ro de 1915, quanclo se pensou n,, revi são const itucional. 
D izia o l\lcstrc: 
" O nosso paiz, que nunca se consoliclou cm 11 .içf10 e 

cm soc:c<lacle, ~ presa de uma elas ma is cscantlalo,;:,s :m:ir

chias, clc que ha exemplo ; e, pa ra o simples critcrio juri

c~ic:o, nada mais íacil do que dcrnonstrar qne muitas das 

t :tl\Sas clcssa anarchi,, resultam, não ele se não praticar a 

Constit uiç3o, mas <la imlo!e e do cspirito elas s ntts institl1i
çõcs, ,·isinln1entc rcpugn.intcs ao nosso tcmpcril 1ncnto per 

litico. Ness;i serie ele clcso rckns a que· se ch,,nia, entre nús , 

r ol itíca - exhihicão fl:ig:rant e e supcrl.ili va ela vcrdaclc <lc 
que a ,·ida i11 s1i1uclo11al dos povos contcrnpora ncos é :iinda 

a mesma íó r ma de cxp!oraç5.o dos postos <lc <li rcc,ão pu
blica, como b11ti11s dn lut,1. social - os con flic tos que se rc
procl uzcm .,nn ualmcntc dcmo11st ram a it1sn fí ic ie:1cia ela lei 
ile 24 de Fc\'crciro. i\ las isto C apenas a prova icita pelos 

ltvc<los da cspunia, agitada na supcrficic pol itil'::t. pela 



excitação das ambições e d:is paixões - estimulo quasi ex
clusivo da:i k1ctas par tida.rias. Abaixo disso, a nossa p::i.tr:ia 
i: um colosso cm dissol ução, - nessa ~pocha cm qut: se está. 
pleiteando a grande concurrenc ia mundia l entre os povos 
110 terreno ela syncrgia orga11i2ac!ora. Permita que lhe diga 
com. sinceric.ladc a causa psycholo,;ica da S!l;i opin ião: a sua 
educação mcnt,1! é, ncstc5 assmnptos, l11 n:t cducaçáo jurista, 
e como jurista, seguindo, aliás, os mcthoclos dns nossas c:s
colas, - de applícador e <lc interprete da lei e do Direito. 
fa ltam-ll1c o habito da. obscn ·açio politic.1 e o criterio da 
organização. Es:;c é o immcnso mal do nosso paiz, onde 
.is intdligcncias uâo s.,Lcm manter, sobre todas as cousas, 
s<:n."io a. atti tu<lc cri tica e a de <l ilc tnntismo lilcrario, quan
do o que se 1ios cst:·1 impondo t! a corag-c111 da iniciativa e 
da rcsponsabilüt;-ide de solver. Se o seu espirita se appl i
c:1sse ao exame da anarchia qnc por ahi vac, a si mples con
sideração da dcsag~rcgação (\este p~iz - onde catla regulo 
de aldci;1 é mais soberano do que a t1ação, qliC tem vinte 
Estados de um~ fedcraçi'lo de cautl ilhagcm e 1150 tem o 



Esla<lo nac:onal - bastnrfo. para provJ r-lhc que cst,1 fór
ma de governo, que vem compromctten<lo a nossa sorte, 
com ~ susten tação de uma sociedade 2c parasitas mant idos 
r,e:los cofres publicoS ou vivendo á rnst.1 <los interesses ille
f:"! timos crcados pela org.1niz.1ção anti ·social da nossa po
lit ica, e com essa ostcn:ação mcgalomaniac:i. de luxos, tlr! 
.,_-ai<la<les e de gr,1ncJcz:ls, s<:m go5, to e s<:m cultura , (J\lC se 
cxhi bt'! n:1s nossas cidades, ao passo que a pro<lucÇ:ão pcr
n1J.necc cm eterna crise, e q1.1c não formamos ainda econo
mia n:i.ciona!, nem para o s!mplcs d feito a!imcn t,1 r - não 
pode dcix.tr de ser su1Jsti !n ida por uma verdadeira orga
nização politic:i.. 

Os livres que lhe m:inclc i 5âo o c!.pclho desta rcalid.t
<l c e contêm o rcmcd io para esta anarchia . Tenha paClcn
ci.t, 111cn caro Lcssa, leia e mc<litc esses meus trabalhos; 
é o appc!lo que foz ao seu alto cspi rito e ao seu rccto ca
racter um BrnsiJciro qnc cst,i cst11dan<lo as cousas <lo seu 
tempo e cJa sua terr::i. com a attcnção e. o cui<l.1. clo pra tico 
<l <.: lJJtt capitão de nnYio cm acção e p:i. ra n. acção. 



Leia alll:ntamcntc esses meus trabalhos, mas leia-os 
na terra e na. ,·ida, e n5o cle c~1111oro tc cl e thcatro, seja do 
lhcat ro comico, <lramat i<.:o ou trng-ico ; e se ti\'cr cluvidas e 

<1hj t.:cçücs , <lê-me a honra. <.:e \'ir conversar co1 11migo. Dcs
L'.11ipc a fórma clc5tc ;:i,ppd lo, c.Jo homem modes to e isolado 
- o n1ais fraco e o 111:iis esquecido <los seus pat ricios, o 
mais ahandon:ulo d os tr;1l,a\hadorcs mcntacs dcsla terra, 

que rnmprc <.k\'c rcs de 1.:011 ~:-i '!nc ia , e não tlc\'e rcs de ca rgo, 
e não c:0111:.1, p::ira coinpcns:lç:10 cl.i alma, <lo sangue e <los 
11cr vos1 que põe cm seus tra '..lillho:1, senão com a consol:1dora 
a11im.-1çi:o, puramente 111orat da sua divisa: l n poslrruw. 
111<1i to ,· . .--cordc - ALBERTO TORRES. 

Jnf,~ lizmcntc toda a obra nm~niiica e authc 11 tic:11ncn1c· 
~rantlc de Alhcno Torres não tc,·c repercussão cm vi<la 
do seu :mt·1r. 

E<l ii icnmc sarcasmo este el a in<liiícrcnç.1 patricia para 
t.:()lll o maxin:o cxcg:cti do seu car.1c tcr, e C.:,1s suas indolcs 
lii storico-soci:i.cs ! 

E cslc sa rc.:l.smo foi tal\'cz ;t m:i ior a111arg:llr,'l que fe
rira :\ 1111.:nta li d.:nlc de Alberto Torres. Ellc mor rctt sem \'C r 



n sua palavra doutrin::iria e sincera ouvida pelos dirig-cntcs 
e pelos leg isladores brasileiro:;. 

H umberto ele C.lmpos escrevcn recentemente que "Al
berto Tor res teve, de facto, a previsão ele totlns as cala
midac:cs que tombariam, dentro ele vinte annos, sobre o 
pniz, e ch:1111011 para cllas a <1tte11ção <los homens publicQs. 
Das eminencias tm que pairas;,. o 5eu cspirito, cllc \·iu e 
a nnunciou as nnvcns sinistras que se acastclbvam no ho
r izonte. Dnniel, cm Babyloni;i., decifrou a Ilalthazar a ver
cfo.é e das palavras mystcriOs:ts. Os gcncr:i.cs e f idalgos a:-.
syrios !:iOr rirar., , porém, da amc.1ça do Ct:0 , E o resultado 
~hi está: a anarchia politic:i., a anGrch ia cconornicil, a :tn;i r
chia soci31, o cdii icio de um paiz "º"º dcsm:tn tc:l:rndo 
como as ninas <lc um impcrio orienta l ". 

E concluc o Lrilhantc e:;criptor : 

" D urJ.ntc t rcs lustros o Brasil esqueceu esse graitclc 

homc111 que dc\'ia ter sido o palin\\rO <la 11{1u virgi liana. do s 
seus go,·crnos. 



":N'ing 11cm acrcc!itíl.va. nns suas prcdic<;õcs. Até que '1$ 

acontccirncntos, co11íirma11do o que cllc predissera , o im
puzcram á :uhni ra<;fio das gcrac:õcs 11ov:.i.s, que inicia ram, 
finahncntc , ngo \'a, para a .:i<l miraçfl.o publica, a rcsurrcição 
t.la sua obr.1 e cio seu nome. 1lorto ha <lc;,;cs!scis annos, Al
hcr:..o T orre:, cs.1[1 hoje mais viyo tio que na vespcr;i. da sua 
morte. As vcrd:\(.k!', <Jl lC cllc tlissc , k\'antam-sc, :i.gora, tio 
~ru tumulo. Como o cajado tle E lia:-, a pedra de 11ma se
pultu ra rc;i.liZl o mi lagre que não fe:!, sol,rc a terra, o ho

mem que ~o b clla <forme. 

" Eslc gr J. ndc homem morto é. na ,·crtlade, nesta hora, 
o mdhor ge nera l p,1, ra. os Yi,·os'' . 

Sente-se, ele Íilc!O, que ,1 obra elo pe11sador fluminen
!ie vac viver com o sopro animador dos homens vindouros. 
E' que a cultura s;i.dia do seu espirita procuro u criar a 
lOnscícncia política da 11acionalidade. 

S AB01A LIMA 





Algumas palavras 

de introducção 





Dos trabalhos aqui reunidos, é o primeiro 
inte iramente inédito; compõe-se o segundo de um 
estudo publicado cm 1912 no Jornal do Com.111cr
cio sob o titulo "Channan", de trechos do discurso 
que pronunciei, no mesmo anno, perante o Instí
tuto H istor ico c Geographico Brasileiro, ao to
mar posse do lugar de socio honorario desta ins ti
tuição, e mais um longo desenvolvimento inédito; 
,, os dous ultimas, de estudos publicados tarnbem 
rm 1912 no mesmo jornal, o penultimo com o tí
tulo "Nação ou Colonia", e o ultimo com o de 
"N.:cionalismo", que conserva. Estes dous ulti
mas receberam alguns additamentos, e todos os 
cscriptos já publicados soffrera m as alterações de 
forma imposta, pda d iversidade dos f ins que têm 
cm vista. 

Representavam os escriptos já publicados an
tec ipações impostas pela urgencia dos aconteci
mentos, de estudos comprehendidos para trabalhos 
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definitivos, sem a fórma de combate que os factos 
me impuzeram. 

Ainda uma vez ficou aqui den:onstrado que 
a maior independencia moral é garantia fragi lima 
á f irmeza de projectos e á segurança de planos. 
U ma sociedade perturbada, aos azares do desgo
verno, não deixa livre a mais solida vontade. Se 
T ennyson tinha razão quando escreveu: "I arn a 
part of all I ha vc scen'', a vida parece toda con
certada para nos convencer que, mnito mais que 
fracções das cousas que temos visto, somos pen
nas e flocos de neve, á mercê de todos os ventos 
que varrem a sociedade. 

E se um proposito forte e tenaz vence, por 
vezes, os estimules do interesse e da ambição, e 
as proprias solicitações da saúde, não ha resisten
cia possivel ao commando do patriotismo, quan
do nos aponta o cumprimento ele um dever, inscri
pto na alma, como voto de apostolado, desde a eda
de primaveri l cm que, lançando-nos á vida, abri
mos á fecundação dos ideaes a flor do nosso espi
ri to .... 

Meus estudos eram o reatamento de uma vi
da intellectual e moral, nascida com as primeiras 
inspirações da mocidade, que os azares da ex is
tencia e, principalmente, os da politic.1, haviam per-
turbado. · 
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A viela dos homens que atravessam crises re
volucionarias é toda feita, egualmente, de revolu
ções pesscaes. Só' quem haja acompanhado, dos 
primeiros mo\•imentos a seus ultimas reflu.-...::os, os 
torvelinhos de urna época critica, poderá conhecer 
e avalia r os abalos que a desordem geral vem pro
duzindo cm nossos destinos. 

D os homens que fazem as revoluções, conse
guem c1ominar n. onda os que são col hidos pelas 
primeiras Yagas1 jft def initiYamente consagrados, 
conqui stando uma victoria pessoal, cuja efficacia, 
" bem das idéas, fica dependendo da maturidade 
cla reforma que promoveram e do seu preparo pa
ra consummal-as. 

Os que as rc\'oluçõcs produzem, nem são, cm 
rcgr.:1, expoentes das idéa.s que el1as representam, 
nem instrumentos de suas obras. Rebeldes á tra
cl ição e extranhos ás aspirações, sem linhagem po
füica no passado, e sem solidariedade com as ten
('cncías da C:poca, prolongam para o fu tur o o im
,ulso e o espírito da desordem. Bonaparte foi, em 

sua obra política, o producto mais legitimo da Re
volução Francezn. 

Quem atravessa uma crise revolucionar ia, 
sem temperamento rcvolucionario, é victima de to
dos os seus embates. Tal . foi a minha sorte, du
rante os vinte e qu;it ro annos cm que a Republica 
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tem·procurado appl icar ao Brasil a fórma adopti
va com que foi concebida. Duas aspirações viviam 
em combate em meu espirita, durante todo este 
tempo: servir ao meu pa1z e:. ao regímen relmbli
cano, e completar a minha formação mental, que 
o advento da Republica interrompera. 

Dos meus serviços, prestados com desprendi
mento que resgata seus erros provaveis, nem to
dos aprove itaram, porque a Rcpublic,1 foi sempre 
voluvel, e não f undou glori.1 s e reputações senão 
sobre as ruinas de suas obras. 

Não foi sem certo contentamento que accci
tei, assim, com a inactividade na ultima das mi
nhas funcçõe s publicas, a liberdade de trabalhar, 
para repôr minha carrei ra no ponto cm que a dei
xara, quando entrei em actividade política. 

Es tudos desordenados me tinham feito cntre
vêr a tremenda confusão dns idéas cm nossa épo
ca. Instibmísso ao despotismo mental da auctori
dadc, formar conscicncia prop ria sobre os proble
mas que me interessava!n, corno homem e como 
brasileiro, foi a ardente aspiração que me domi
nou; e, abandonando systemas, ca tegorias e divi
sões de conheci1nentos; despreoccupado de ser phi
Josopho, sociologo, econornista1 ou cultor de qual
quer ou tra sc: icncia, abri caminho ás minhas pcs~ 
quisas politicas e sociacs, tomando por guias os 
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primeiros ideaes da minha vida e a ambição de 
cooperar pratica.mente por sua rculização, at ravés 
de sciencias l! de: systemas, mas, principalmente, 
através das realidades e dos factos, á proporção 
que as interrogações se iam formulando cm meu 
tspirito. Esclarecendo a intelligencia, e resolven
do as duvidas, cu ia chega ndo, assi rn1 a formar 
juizo meu e a educar o critcrio, para solver com 
os dado$ cor rentes ela \·ida os problemas <la 
pratica. 

Foi um preparo essencialmente "humanista'\ 
o que me cl ispuz a realizar, mas "humanista" num 
<.los sentidos con tcmporancos da palavra, corno cx
pres:.flo de mna phi losophia da Y'.da e dos factos, 
capaz de t1bri r e de illuminar os ofüos, a toda a luz 
d;1 cla r idade, para os horizontes do futn ro. 

Formar consdc ucia 1:ão s'.gnlilcava, para 
mim, cnclv: r a memor ia com a iguns n1il hnrcs dos 
rnilhücs de conceitos e ,·crcbdcs, cm circulação nns 
scll:nci~s, nas letras e na. politica; nflo síg nifica.va1 

tanibcm, ata r o discernimento ao poste de mn sys
l1..·ma; mas, au em YCZ de atupctar o espiri ta com 
1ormulas e normas, d ilntal~o e aLril-o, largamen
te, á fr an ca H!uminaçfw <.b percepção, da ;malysc 
".! dc1 synthesc. 

A intdlig-encia contcmporane<l. a tr,1vcssa a 
crise de rn,1is anarchia a que jamais chegou o es-
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pirito humano. Em nenhuma outra phasc da 
1-Iistoria é m;i, is apparente a impressão de que a 
marcha elo homem se tem realizado I)Or cyclos, 
com voltas frcqt1entcs a uns tantos pali tos, firma
dos pelo habito. Raro tendo chegado a conclu
sões prat icas, o espirita humano c11ccrrou sempre 
o 1abor de suas inves tigações, regressando a espe
ranças e crenças antes abandonadas. Resultado 
da confusão <los problemas da realidade humana 
com problemas rnctaphysicos, da iotcn·cução de 
ckmcntos t ransccn<lcnlcs nas operações de sua so
lução, e, p rincipalmente, <lo <lcsak:nto e fra<Jt1c1.a 
<los pcnsaclorcs1 ante a falta de influencia cffrcti
va e de acção cfficaz na socitclade - ,·c11cidos pda 
impossibilidade de rtalizar as soluções <1uc npo11-
tam, quando 11ão tol hidos pelo temor das vcrclacks 
que en~c rgam. 

Foi 110 trabalho ~\e reunir os rcst1!t:.1dos de 
meus estudos, pa rn obras ddiniti\'as, que :t crise 
que atravessa a 11ossa Patria me \"C io cncontr;tr. 
Não tinham os estudos, então publicados, a prc~ 
k11ç5.o <le assentar conclusões gcr..1es clcíiniti\'aS. 
F ormava1n, ent retanto, os principios ;-il1i sustc1il;1-
dos certezas bastante firmc:s para serem ex pos tas 
sc.m receio á critica, traduzindo os mais puro~, o :; 
mais praticas, os mais VÍY OS inttrcsscs das nacio
n.al i<la<lcs e do proprio f uturo da nossa cspc.:cic. 
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A s idéas destes trabalhos convergem para 
uma conclusão fi nal, que deve representar

1 
como 

conquist.n. do progresso contcmporaneo, um prin
cipio jurídico da Humanidade culta ; é a sua dou
tr ina geral: 

A civilização tem o dever de conservar as ri
quezas inexploradas da Terra, reservas destinadas 
ás gerações futuras, e de defender as que estão cm 
pro<lucção, contra a exploração irnprcvi<lente, a s-
5im como o de proteg er todas as raças e naciona
li<ladcs contra as fórmas <le concurrencia que pos
sam importar ameaça a seus interesses vitacs, bem 
corno á SC'gt1rnnça, propriedac!c e prosperidade de 
suas dcso.:mlcuci.is. 

O Br.1sil tem os interesses organicos da su.1 
socictlade e os da sua economia, não simplesanen
k ame;içaclos1 sc11ão e ifccti\·amcntc atacados pela 
sua anarchia social e politica, e pelas impruden tes 
aventu ras f inanceiras que se estão praticando na 
Amcrica do Sul. P a ra dar idéa da justi ça de sua 
caus;i., b:1staria lembrar que, segundo um princi
pio a ind.1 vigente entre as nações cultas1 os go
vernos recusam-se a s11bmettcr á decisão arbitral 
os Ii t igios que toc:un ;i, seus "inkresscs vitacs". 
Invocar o mesmo principio, não contra ,1 serena e 
alta .:n1ctoridack d;1 justiça arbitr.11, mas contra a 
cxploraçfto colonial da su;1 ter ra e da Sl1a ge nte, 
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vale por invocar o mais limpido1 o mais cer to dos 
direitos. 

Este programma começa. a ser prestigiado 
pela opinião cm todo o paiz, e ha de ter por si a 
sympc1thia ele todos os espí r it os bt.:m intencionados 
e reilectidos. 

No que toca ~ subordina ção social e econo
rn ica <las nações sul-americanas - í ór ma aguda 
e superlatl\'a ele sua <lcsorg<tnização - nqui re
p;isto as opiniões tlc tres da s mais alta.s per sona
lidades dos Estados Unidos, profundamente ex
pressivas. 

Em discurso rcccntcmer:te pronu nciado, pro
fe riu o Sr. "\Voodrow W ilson, que á auctoridadc 
de P residente dos Estados U nidos junta a ele ser 
um <los mais notav~is publicistas e hi storiadores 
contemporancus, as seguintes pctlaYras : 

"O que esses estados (os da 1\ me rica. do Sul ) 
estão procurando real izitr é emanci par -se da su
bordi naçfl oi que foi incvi t tLvcl, a empresas cstn~n
gei ras. Não tenho senão nwtivos para me con~ 
g ratular com a perspccti \·a de que consigam levar 
a effei to essa cma11cipação, e considero meu dever 
ser o prime iro a tomar lugar entre os qt1c os auxi
liam a lcvalra a termo". 

A esta~ pal:1 vras, accrcscc11tou o Sr. VVill iam 
Jc:mings Bryan, secretario de Estaclo elo Presi-
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dentC' "\Vilson, ca ndidato, cm mais de uma eleição, 
ú Prcsi<lcnci;l. <la Republica, e fig-u ra muito popu
lar cm seu pa iz, por seu ta lento oratorio e pelo 
ardor de: suas opiniões dcmoc raticas : 

"E' uma política es ta que toma o lugar da 
do/lar diplouwc')', O capitalista estrangeiro fo i 
muitas vezes um cic111e11to perturbador na Amcri
ca Latina". 

D t:;lub da pala,·ra dos chefes do partido de
mocra ta. actualmt:ntc no po<l<:r, els a pala\·ra <lc 
urna das mais i!lust rcs figuras do partido republi
cano: o Sr. E lihti Root, ex-minis tro e.lo Sr. Thco
clor Roosc\·clt, e, in11cg.1 \·elmcnte, o homem de 
maior cap,J. cidade cm :icu partido: 

" U rna íalsa cu11ccpção da dou t rina de :Mon
roe, do que cl!a prcscrc,·c e do que clla justifica, 
ele sn1 esccipo e de seus limites, i:wa<liu a jmprcn
sa e affcctou n; opinião pn L,Jic;1, JJcstcs ultimas an
nos. Grandiosos planos <lc cxpéi.11são nacional in
,·ocam a doutrina de !\:Jon roc. Intcrt:sscs por obri
gar os paizes da Amcrlca Central e do Sul a fa
zer m, dci:x.i.r ele fa zer qualquer cous:t de que cida
dãos amcric~nos possam ti r:tr pro\·eito, in\'O
c~m a doutrina de Ivlonroc. Ambições de gloria 
naciona l, aiimcntacl:ls por ccrcbros muito vasios 
para apprchcndcrcm, cm seu conjuncto1 o senso 
do dc\·c:· nacivna!, invocam a doutrina de fiíon-
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roe. A pretensão intolerante de e.xc rccr essa cs
pecic de supcrintcmlcncia sobre a con<lucta e as 
opiniões <lc outros povos que é <la cssrncla da ty
rannia, in\"oca a doutrina de l\Ion roc. l ndi\'iduos 
irrcflect idos que não \·êcm a diffcrença entre a 
cicção legal e a 'força physlca, sustentam c1nc a 
doutrina ele Monroe é um titulo ele intervenção 
nos negocios internos das nações mais ·fracas do 
1~0\·o m undo. Contra estas suppostas doutrinas, 
mu itos protestos têm siclo lc\·tu1ta<los, tanto nos 
Estados Unidos como na Amcr ica <lo Su l. Estes 
1;rotcstos nfio têm npplicação á ve rdadeira dout ri
na de rdonroc". 

A t ranscripçfto de stes t rechos tem o al to va
lor de dar a o nosso pniz a imagc111, cla ra e inillu
d ivcl, elo pensamento pol ítico dos americanos, ex
presso pelo org:ão ck; seus mais cmim~ntcs esta
dis tas. 

Como succcdc com todos os pensamentos no
vos, surprchenclcu este~ cm começo, a nossa opi
n ião, habituada a ter por dogmas i<léas correntes, 
e a acloptar por cr itcr io, ele julgamento e de acção, 
conceitos gcracs e fór mubs vagas. Em nosso 
paíz, mais que cm qualquer outro, a força dessas 
gcncralida<lcs e abst racções é a.inda poderosís
sima. 
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,\ necessidade de capitaes e de braços estran
geiros era um dos a:i rigos a que se tinham aco
Jhi<lo ;1 nossa inclolcncia e o 11osso clcsprcparo, cm 
face dos problemas ela nossa economia, que, não 
sabendo soh'cr, illm'. iamas nor essa fórma. Esse 
appcllo não tem por 5; o a Poio de nenhuma thco
ria. ~ingnem concebeu j ftmais o/ credi to como 
meio <lc solução ús crises de pro<ligaliclaclc e ela 
desorgnnizaçfio eco1101:1ica, nem a importação de 
gente, Íl s ela desorganização dd trabalho: é um 
simples rc:cnrso protclatorio, explorado por inter
mediar ias que Yivcm nas capitacs e cercam os go
\'Crnos, e implorado pela necessidade sequiosa da 
producção, cm eterna fallcJ1cia, cmquanto os cl iri
g"l:nlcs, sem c.:1pacidadc par~1 cl:u soluções praticas, 
conti11uarn a compromettcr os povos nos riscos de 
suas concepções phantasist :as. 

Nossa historia é toda fe ita dessas succcssi
\·as peregrinações cm prol .de idéas a rbitrariamen
te conccbicbs - para as qtmes caminhamos ás ce
gas, pensando rca.liza!-r.s ele impro\'iso e objccti 
Yando-as com o mesmo olhar ingenuo do homem 
rustko que fosse colloca<lo cleantc da t éla1 onde ti
vesse de piular uma paisagem. E nem são sem~ 
prc .:is;piraçõcs iclcalistic.is que assim nos <list racm. 
Já cm outro trabalho t ive occasião de me r eferir 
ás utopias retrogradas, invocadas, cm todos os 
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tempos, pelo cspirito rcaccionario, sob auctoridn
de ele pr incipias tão f icticios como os rnais arro
jndos sonhos de reform adores. A 1-Iuman icladc 
vive <lc ha muito a te r ça r ar 111as por causas que, 
não comprchcn<ic e que nada diz<.: m a seus fins, · 
seus destinos defraudados sob flam111 t1las que in
vocam preconceitos e fl amnmlas que proclamam 
illusõcs. E' tempo de a f a1.c r descer iL te r ra, p,1r:1 
cuidar de s i e cio seu patrimonio physico. de que 
1cm sido tão dcsctti<laclo e ingrato gestor. 

Nenhum 011tro po\·o tem ti<lo, até hoje, vida 
mais descuidada <lo que o nosso. O espiritu bra
si leiro é aind:i um espi rita romantico e contem
plat ivo, ingenuo e si mples. cm meio ele seus pala
cios e de suas ,n-cnidas, ele suas bibliothcca::; e ele 
~cus mostruarius de efcgancias e de vag-os ickalis
mos. Com uma ci\'ilização de <.:idades ostcntosas 
e de roupagens, ele id~as dccoraclas, de encaderna
ção e de f órmas, não possuimos nem economia, 
nem opínião, nem consci cncia dos nossos interes
ses pratices, nem juizo proprio sobre as cousas 
ma is simples da viela social. 

A affirrnação des ta ,·crdark é, de habito, re
cebida, entre nós, como signa l de pessimismo, e 
até, por YC7.CS, de despeito. Por optimismo -
termo que, entre parenth csis, bem merece a cen
sura elo bom senso - entendemos essa a ttitude ele 
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accci tação e de applauso, senão de cxt;'lsis e de 
,.dmíração, dcantc dns nossas apregoadas mar~l\· i
lhas, com f!UC estamos ankllosando o cri tcrio e cul
tivando a si 11 1plcza, ao passo que nos desforramos 
do dever de pensar e de agi r. 

Quanto á Republica e ás suas obras, a in to
lcranda partidaria nunca pcrmittiu, nem a advcr
~arios nem a confrades, negar os beneficias e pro
gressos, q11c .i tt ribuc ao regimcn. A simples ob
scn·.1ção da dcc.i dcncia: a que: descemos, nos cos
tumes clci torncs - base do systcma rcprcscnta
ti,·o e titulo dos governos democra ticos - bas ta
r ia pa ra pro\"ar aos mais zelosos defensores da 
fama c.!a 110,· a "fórrna de governo" , que \'Cm de 
azedo pessimismo o desgosto com ctne muitos re
publicanos dcsconlicccm, n.:1s instituições dominan
tes, a R epublica que haviam sonhado. 

Nas finanças, na adm inist ração, na justiça1 

11a ordem pol it icn, na moralidade administrativa, 
na instracçfw, o dccl inio é manifesto; e só se com
prchendc que o contestem, justamente, porque o 
habito da ,·ida cm desordem nos está \'ar rendo dos 
cspir ilos os critcr íos, que fo rmavam a base ela nos
sa consciencia social, e, com d les, a propria since
r idade - vir tude profunda e ingcnita cm nossos 
maiores. 
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Na. cultura, a dccaclcncia da sociedade nacio
nal é evidente. K unca chegamos a possuir cul
tura. propria, nem mesmo 11111:1 cultur;1. geral. As · 
duns primeiras gerações que se seguiram á Indc
pcn<lencia eram, entretanto, formadas de cspiritos 
a que o conjuncto e equilíbrio do preparo da\'am 
certa solidez e firmeza. ~·Iais ,·ariada1 e mu ito 
mais vasta, a nossa illustração é, hoje, vaga, flui
da, sem as·scnto, não ,1 dominnrnlo nenhum inte
resse por habilitar os espíritos a formar juiz.os e 
H inspirar actos. No nivel gera l <la sociccla<lc, e 
com respe ito ás fórmas superiores do espirita, o 
dilcttantismo, a super ficial i<la<lc, a clia lcctica1 o 
floreio da linguagem, o gosto por phrascs orna
mcntaes, por conceitos consagrados pela notorie
dade ou pelo uni,.,:o prestigio da nuctoridacle, subs
tituiu a. a mbição de formar a conscienci,1 mental 
para dirigir a conclucta. O npplauso e a approva
çfio, as satisfações da vaidade e do amor proprio, 
fazem toda ;i, ambição dos cspiritos: attingir a vcr
<la<lc, ser capaz <lc uma solução, formar a mente e 
0 caracter para resolver e para agir, são cousas 
alheias a nossos esti:nulos. 

Nosso paiz está hoje transformado et11 vasto 
scenario onde se agita 1m 1 povo que não sabe ca
minhar, conduzidos uns pela moda, out ros pela 
ambição de effcitos literarios, jornalisticos e de 
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tribuna; pela ela popularidade, terceiros; pela au
to-admlr;:,.ção e cultura <lc estcrcis virtuC:cs passi
vas e severas intransigcncias pcssoacs, alguns 
mais. Preparando-se aquclles par:i o céo, estes pa
ra a gloria, outros para o .1pplauso, pa rn a ad mira
ção, ou para a sympnthia1 rcmmcia ram todos á as
piração d.1 efficicncia, pcia utilidade das id~as e 
dos actos. 

Niio temos opin ião e não temos di recção 
mental. 

Na economia - c i5 uma \-crdaclc ffUC n5.o 
temo submcttcr á contra-prova elas mais - rigoro
sas e profundas invcstiga<;õcs da es t:1 tist1Ca e da 
nnalysc social - toda a nossa apparentc \·italicla
dc cons ta, de extremo a extremo do p:iiz, de cx
tracç~o de producto:; e de lim itado esforço de ex
ploração extensiva, em que a nossa tcrn:t Yac ce
dendo tudo quanto possuc cm riqueza nntnrill, ao 
;,lcünce da m5.o on de n:dimcntarissimos proces
sos de trabalho, com Vertiginosa des \'aloriza.ção, 
a inda não :i. tt ingida - a nfw ser no vallc da 11e
sopotamia - cm regiões j it exploradas ha muitas 
dezenas ele sccLtlos. Kcsta terra, assim saqueada, 
o commcrcio, o trabalho estran~ciro e o -credito 
de usura que 110ssuimos, drenam, cm capital, para 
o est rangeiro, quasi todo o producto dessa incons
ciente e bruta l des truição, dando-nos, cm troco, 
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generos e objcctos, que, muitissimo longe de r e
presentar o preço da r11ina de que resultam, não 
deixam: entre nós, cm obras ~ bens voh\l)t\!nrioc:.1 

senão f racção mim ma de seu va lor. 
O augmcnto das nossas exportações e impor

tações não traduz senão a expressão da troca dos 
productos e dos proprics elementos e forças pro
ductivas das nossas ter ras vi rgens, por cousas 
futeis, solicitadas pela 11ossa vaicl;,,.dc, ou que se fa
zem n ccessarias justamente por causa da nossa in
cur ia. E' um facto que se pôde dar, e que se dft, 
na exploração ele qualquer tcrritorio selvagem por 
feitorias estrangeiras. Toda a nossa ficticia 
circulação cconomica é obra, ,1ssi1n1 de uma fc~ 
<!eração <lt- feitorias, q:1c, desde as ver~.das do in
ter ior· até ás casas de importaç.ão e de exportação, 
as estradas ele frrrv, as fabricas, o commercio in
termcdia r io e os !la11cos - em mãos, quJsi total
mente, de estrangeiros - 1.15.o fa.zcm senão remct
ter para o exterior, em próductos, lucros commer
ciacs, industriacs e bancar ias, rendas de varb.s na
turezas, :t quasi lotnlicbdc dos fn1ctos ela nos:,a 
terra. As duas ve bas da cx11ort.t<;ão e ela impor
tação equ ivalem parn a nossa economia a ver bas 
de passivo, e <le um passivo colossalmentc prcca
rio, cnormissimamentc lesivo. E' isto, e só isto, 
que está cm. progresso, entre nós, acarretando, com 
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immensa perda para a terra, e com o abatimento 
e a dcsmoral iz:;:..ção do povo, o prolongamento, na 
vidrt n1urn.l iaf, da corrente <le phcnoucnos quc 1 ha
vendo dado ca usa á s guerras e re\'o!uções <lo pas
sado, prO\'OC~~rão d'aqui por <leantc, se não forem 
tolhidos, ainda maiores e mais desastrosos confli
ctos. 

Synthcses e.lo estudo s incero das nossas cou
sas, estas v~rdadcs devem servi r ele base a toda 
acção patriotica, fu11dada. !la un ica forma legiti
ma do optimismo: o opti mismo fi rmado 11a con
fiança e na esperança, que começa por apurar a 
verdade, para cumprir o dever de agir 1 não se con
tenta ndo cr>m se forrar, alimentando e propagando 
illusõcs, da obrigação de adverti r , de emendar. de 
mell1on1r. 

Assim cxgottando a tcrrn1 cleixamos, tam
ben1, de formar a nação. Abandonando a terra, 
e não cuidando da nação, abandonamos a P atr ia, 
porque a Patr ia é a ter ra, como habitat, mas pritt
cipalme:1tc, pa ra o sentimento e para a razão, n 
naçã o, isto é1 ,'1 gente. Fóra dis to, a pa.Javra. "Pa
tr ia" não exprime senão uma imagem supersticio
sa - como as de qualquer culto fc: it ichis ta - ou 
nma falsidade convencional. 

O dcscn\'olvimcnto destes trabalhos con tém a 
melho r das licçõcs de optimismo, conduzindo, de-
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pois de consignar e de comprovar a verdade, a 
estas out ras conclusões animadoras; que este nos
so estado não resulta 1~c111 de uma inferior idade 
cthn ica, nem de uma degcncraçfto, da nossa gente; 
e;, apontando as causas physícas .. sociacs e histori
cas, que c:-.::plicam, não só as nossas crises, como 
as razões ela apparcn tc supcrioricla<lc de outros po
vos, propõe, depois do es tudo critico, os meios ele 
restabelecer a nossa marcha evolutiva. 

No que respeita ás raças, o problema fica de
finitivamen te di rimid o com estas razões, que syn
thetizam os resultados destes estudos. Scjn-sc 
monogenista Oll polygcnistai é <lc necessidade re
conhecer que os facto res mcsoJogicos são dete rmi
nantes dos caracteres ctlmicos: or iginncs, · na sc
gm1Ja hypothcsc, <lc var ia~5.o, na pr imeira. Pro
óuzidos pelos meios physicos, es tes caracteres as
signalam, cm cada um de!lcs, os typos "mais aptos" 
para ahi viverem : os "typos superiores", por con
sequcnc..:ia, para esses meios. D ~ parte a questão 
da capacidade destas raças pa ra o aperfeiçoamen
to, a conclusão que resultaria, do phenomcno da 
selecção natural mcsologica, é que as raças au
toch tones tenderiam, po r na tureza, a for talece r-se, 
e as outras a dccahir; mns, como a perfectibilida
de daquellas raças está demonstrada pelos factos, 
uma outra conclusão se impõe: se o "meio ar ti-
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ficiaP', formado pelas condições da vida no csta<ld 
de civilização, pcrmi t tc a aclap tnçüo de in<l!\'i<luos 
de outras raças em meios naturacs extranhos, o 
conjnncto clc.stas condições, cooperanclo cmn os fa
ctorcs mcsologicos na tur.:1.cs, de\'c fa\'orccer par
ticularmente as raças incligcnas. Ora, a nossa 
vopuiação, contendo, infelizmente, fracção pcquc
n~ elos antigos po\·oaclorcs do sólo, mas podendo 
aproYcitar a inda muito elas tr ibns cm estado sct
vag-cm, con ta grande numero de typo;; de raças 
oriundas de meios ic1cnticos: os negros; e consta, 
cm .suas c:1111aclas superiores, de descendentes <las 
ra<::ts mcditerraneas, raças do "mcio-cl ia" europeu, 
riuas i t ropicaes, cm cll jo sangue se encont ra g ran
e!<.: mescla elo sangue das raças trigueiras <lo Orien
te e do Norte ela Africa. 

Nfio ha m otiYo para crêr, por antro lado, na 
clcg·c11crc1ção das nossas poi>ulaçõcs. Physicamen
te, o conjuncto do nosso povo não tem feição me
nos robusta que a dos japonczcs, de francczes do 
sul e elas cicla.dcs, de hcspanhocs, de portuguczes 
elo continente) ou dos ch inczcs 1 que, emigrados, por 
exemplo, para as Phi lippinas, fo r ma.Ill a aristocra
ci:1 <la população, tendo o mesmo caracter ethnico 
<los japonczcs. Nos g randes centro europeus não 
é raro que o ;1spccto elos individuas impressione 
pela fraqueza do cor po e pela morbidez das phy-
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sionomias, sendo commrnn verem-se figuras evi
dentemente Lcgcncradas. 

Se, com estas razões, se lc\'ar mais cm contn 
que os critcrios contcmporancos ele avaliação d:t 
saúde são ainda cmpiricos, bascaclos cm conceitos 
da saúde e da molestia incluzi <los de observações 
mui lim itadns, no tempo e no espaço: que a refle
xão sobre os plicnomeuos da his toria 11osologica 
da nossa cspccic e sobre os cln heredi tariedade 
mostra que as raç.is actuacs, contando sccu lo5 de 
vida cm sociedade - nas classicas civilizações que 
conl-:eccmos, onde a cu ltura elos cspi ritos e a ele
vação de arte florescera m a par do 1:1 ;1.is comple
to desmazelo, no que toca it hygicnc e ao confor to, 
---:- devem ter, cm circulação no san gue, gcrmens 
de quasi todos os males que assolara1:1 a humani
dade, não ha motiYO p,~ra duvid ar da média da 
saúde do nosso povo e <la po.c;sivcl r cstau rnção de 
suas furças. Quanto aos c:1.radcrcs psychicos, as 
nossas raças são consti tuicbs, cm sua natureza in
di\·idual, de seres dotaclos das melhores tendcncias 
humanas. 

A tudo isto, sobre1eva, porém, razão melhor 
para que confiemos no ú 1turo da nossa ilíOgcnic. 
Se a crise da adaptação cl ima tc rica não podia dei
xar de provocar, nos in dividuas imm igra<lo.s e na 
prole da princ ipal raça que po,·oou o Brasil, ver-
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<ladeiras revoluções organicas, a falta de adapta
ção ao meio pbysico. 11crturba n<lo a nutrição, e a 
falta de organização soc ial e cconomica, impedin
do a formaç;"10 das instituições e dos cos tumes de 
conscn·ação e de aperfeiçoamen to, ain da mais nos 
desviaram du ct1rsu normal (:a formação progres
siva de todas as nat.:ionali<ladcs. 

Estes phc11omc11os estão demonstrados, nes
tes tr.1halhos, de fórina rigorosamente convincen
te, para dissipar, de vez. o sccptlcismo do nosso 
desalento e da nossa mt:ia scicncia de cmprcstimo. 

As causas das noss.is crises e do nosso en
ci cmico estado de dissolução ahi estão demonstra
das com illaçõcs e interpretações iminzicb s di re
ctamcnte dos phcnomenos histor icos, gcographicos 
,~ sociacs cio nosso paiz, e não fundadas - com0 
sóc aco11tcccr, Il(lS cstmlos atC hoje icitos, - so
bre infcrcncias analogicas e associações de conti
guidade ou de semelhança, ou por dcducções de 
id<:as e d011trinas de sociologos e pbilosophos es
trangeiros. 

V crdadcs tiradas do concreto e do Yivo, as 
que aqui se encontram são s11periores a di\'crgen
cias de escola, ck orientação e de systema: são f a
ctos; e, como factos, impõem consequencias. que 
~ força acceitar. 
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O nosso paiz prcci~n, de uma vez por todas1 

formar um espirita e uma dircctriz pratica, que o 
conduza, Sc'\lvanclo-o do atr~.vancamcnto <las opi
niões e dng tenclenci~s pa.rticularistas e systcma
ticas, cm que cstú di\'idido, a organizar e pôr crn 
mo\·imcnto as suas p roprias forças. 

Tal é a base das co11clusões destes estudos. 
E stas causa,;; podem ser resumidas cm pou

cas li1:has. As idéas c111 que: se baseiam os estu
dos socines e poli ticos atC hojt.: feitos sobre é! nos
sa vida, partem de postulados e dados, a11alyticos 
ou synthcticos, inferidos da ,·ida e ela evolução de 
povos ele cxistcncia multi-sccu!ar, e de seu pro· 
grcssi\'O dcscn\•olvimcnto c1;1 regiões clcnsamcntc 
povoaclns, sob acçfto <los fac1orcs ordinarios C:a 
:formação e <lcsc1n·ol\'imento cb s velhas ~ociecla
clcs e civili7.açõcs. Estas i<léas· nf10 têm :i.pplica
ção' il inter pretação dos p lu:1~omcnos dos paizes, 
como o nosso, creaclos por · descobrimento, com so
ciedades for madas por colonização, - nem ú so
lução de seus problemas. 

A cvoluçfio dt::s tcs paiz.es, crcados por acto cio 
homem, on resulta de uma sncccssão ele outras 
cre:u;ões, tambcm conscien tes e deliberadas, ou é 
reflexo de acti ,·idade dos outros povos, - neces
sariamente dominantes, graças ás vantngeus elo 
avanço e da força - sernpre coutran·a ao úiteressr! 
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dos /'ovos 11ovos, cujo dcsenvoi,·imento tende a ser 
obstado, desviado, ou esmagado, por força de suas 
cor rentes, muito mais poderosas. 

1\s causas apontadas nestes trabal hos expli
c...am inteiramente a nossa desorganização: o dcs
cobrirncnto e o poYoamcnto por uma nação de qua
lidades fortes por natureza mas fraquissima pela 
estreiteza de seu territorio .. <JUC, comprimida entre 
r:s migrações e guerras do continente e a concur
rcncia e as luctas <lo oceano, ent rou, por isso, logo 
depois elo descobrimento, cm longo estad:o de su
bordinação e <lccl inio, conccntr:tdas todas as suas 
energias num heroico, e, em grande parte, irnpro
ficuo, esforço defensivo; a dispa r idnde <la ter ra 
colonizada com a terra elos colonizadores, apresen
tando problemas de adaptação e de cultura, até 
::gora não soh·iclos; a syncopc da c,·olt1ção poli
tica, com a vinda da casa de Bragança. Sem con
tar outras causas, de natureza social e politica, pe
culiares algumas, tambem, no nosso meio, mais de 
nma, porém, commum ú historia de outros povos 
de organ ização politica e progressos mais appa
rcntcs que rcacs, são estas tres bastantes para dissi
par todas as duvidas sobre os antecedentes da nos-
5a organização. 

No Brasil, o rescccamento das terras e do ar, 
as seccas periodicas, cada vez mais prolongadas, 
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a alteração e írrcgularídadc das cstaçéícs - facto 
ordinario cm vastissima.s regiões do tcrritorio, e 
j ú patente em outras onde for am outr 'ora a lmn
dantes as <t g un?, mani fcs tando-se no atrnzo das 
)rimavcras, relegadas, com quasi certo sacri ficio 
das semcadn ras,. para o começo do estio, na quasi 
esterilização das pastagens e falta de forragens, 
durante longo pcriodo do anno1 fruc to principal 
das nossas de\'astações e da politica colonial que 
temos frito - j ú se mán ifestam aos proprios olhos 
distrahidos das afortt1n;i.das popnlaçücs das gran
des cidades, com as cri ses dn '·fo.I ta d'agu:i", de 
anno para anno maís penosas. 

Dc:;tas causas ha um;:i que merece especial 
des taque. Pertence ao numero das mais pcrlgosâ.s 
i!lusões da nossn imaginação, .1 d.t riqucz;i. do nos
so paiz. O Brasi l possuc, tal\'t:7., ainda mu ita s 
z icr.1c2as; mas estas riquezas 011 não são de fa cil 
cxp!oração, ou a sun cxploraçf10 nf10 correspoi1clc, 
actt1almente, ;ias interesses politicos ela nossa na
ciona lidade, tenc~cndo, como ;i da mctallurgia, a 
perpetrar a applicação de actividades e capí tacs, 
mui to provavelmente est r:mgciros , cm industrias 
improprias á consolidação da economia nacional, 
ou não correspo·1derá. tambcm, em breve, tão in
tensamente como até hoje, pelo menos - o que 
succederá, provavelmente, dentro em pouco, á pro-



O PROBLEMA NACIONAL BRASILEIRO 49 

pria metallurgia - aos interesses e necess idades 
da nossa éra. 

Em abs tracto, a questão da ri<1ucza ou pobre· 
za <lo nosso tcrritorio é um problema sem interes
se, pela si mples razão de que, na pratica, a nossa 
krra é pobre para a sua gente. 

De parte a riqueza mineral, que não sabemos 
explorar, - e que não convém explorar, por inop
portuno, no interesse ela c:::onsti tuição nacional, -
kmos, como todos os paizes intcrtropic:::acs, uma 
natureza contraria á exploração agric:::ola, pelos 
prüccssos europeus. Sem contar as forças e os 
c:frmc11tos naturncs inacccssivcis á acção humana, 
tacs como os phenomcnos <la gravi tação, <lo calor, 
cfa lt1r.1 elas correntes mari ti mas e elos \·cn tos, as 
regiões intr.: rtropit;'lcs tên\ contra a sua explora
c;ão, o J)(.' rcalço climaterico ela falta das gelei r as e 
das nc,·cs. 

Se as montanhas, os rios e as f lorestas são, 
e: m toda a partc, fontes e depositas de fertilidade 
-! ele p roch1cção, e, portanto, de vida, estes elemen
tos assumem, nas zonas intertropicaes, um valor 
cxtrao rclinario, como tm icos man:mciacs, que são, 
de ng·uas correntes, ele chuvas e ele humidn<lc 
a lmosphcr ica. 

Não tendo estudado os meios <lc conservar e 
de reparar tão prec:::iosas riquezas do nosso solo ; 
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desbaratando-as, pelo contrario, com as nossas au
daciosas devastações, precisamos, d'agora por 
dcante, não só poupar as que nos restam cm esta
do virgen1, senão repara r e restabelecer as que já 
estã o compromcttidas. 

O cspir íto humano não aprendeu ainda a 
aproveita r as licçõcs da I-I istoria. E ' singular a 
lc,·cza. com que n imaginação e a intelligenci:1 do 
lmmem repetem os mesmos erros, as mesm:is etcr
n<1s causas de seus n1nle s e sof frímentos, csqm.:ccn
<lo e perdendo os ensinarnc ntos que os pcrmitti ri:i.m 
evitar. 

En t re nós, a ina<lvcrtcncin attingc a propor
ções ck:scomc<li<las con1 o uoS!:iO <lesen voh·irnento 
i.-i tellcctual. Vive-mos a commcttcr perpetuamen
te as mesm as imprudencias - e não só as repe
timos, como imrroviza m os outra s cguaes, absor
vidos, a cada passo, por prcoccupnçõc:s alheias á 
rcalidnde 1 exnggeran<lo porme:norcs, incidentes e 
.1 spcctos supcrfidacs da vida publica, ao pas!:i'.o que 
rcinc iclc m

1 
rcprodt1zcm-sc, mult ipl ic:1m-se e nvol11-

mam-se, as c:ausns da nossa deca<lencia. 

Os nossos eternos deficits, as nossas emis
sões ele papcl-moecln, as nossas Caixas ele Co11ver
sâo1 as nossas vnloriznçõcs1 os nossos cmpresti,nos 
á lavoura, os nossos protcccion ismos, toclas as 
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ph.:1ntasias <lo inflacionismo, e da cspccubçrto, 
as nossas eternas luctas, acrcas e cstcrcis, <lc par
tida rismo, e nfto mc1H1S frequentes agi tações poli
ticas, sem ol>jccth·o, por doutr inas e. idcacs sem 
base real, são cx:-icricncias que nos passam pcfos 
t.:spiritos sem deixar a menor impressão cd11-
c:1ti\'a. 

Da i11capacidarlc para observar e adquirir a 
cxper icnci.i do~ factos tb.mos pro\'a 11,1. simplicicla
<lc com que i11sistimos na. politica dc colonização, 
••pe~ar da pro,·a e,·idcntc <lc scns desastroso~ resul
tados, dada pcla Bossa obsen·,u;ão, e até da licçfio 
politil:,1 de outros go,·crnos, como por exemplo, a 
cio g-ovcrno it.:1. li~mo. Depois elas famosas rccla
m;1çõcs qw.: deram lugar 5. cclchrc (tuc.stão clu5 pro
tocollo!;. <la rc:;istcncia cio g"O\'erno italiano ú cmi
,;;raç~o para o Drasil, e ela mis!oãO, cm 11o~so paiz, 
cio ministro Antonclli - o mesmo eminente: dip1o
li?:tta r1uc h,·n·ia iniciado. na .'\byssinia, ~1 poJitica 
ck L·xpans5.o colonial da Ttalia - tinh~11110!\ dados 
b;1$l,11Hcs para comprebcndcr qttc ao interesse que 
lt \'J.\'a ~t Italia a funclar estas posscssÜ<..'s corrcs
i:011<1ia idcntico in~eressc nos.;o cm evitar a pcrpc
ltmção do ~ystcm;t colonial, na orga11i1.ação do tra-
1:,:iJho agricola. 

1\ssim tambcm deixo.mos de ,·cr, na applica
ç~o que fc, o go,·crno dos Estados Unidos da lei 
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Shcrman a.os nossos dcposítos ele caí é cm t crri to
r!o americano, evidentemente offonsiyos dos pre
cei tos dessa lei geral contra os .iç.ambarc;u ncr. tos 
commcrcíacs, além de um acto perfeitamente. ju
ric.lico, uma coopcraç[to amig-avcl desse governo, na 
defesa <los nossos \·crclaclciros e Icgilirnos interes
ses. 

Não nos dc\'cmos illu<lir, quanto ,1. gravida.de 
<lestas crises, que se nos revelam gravlssimas, j11s
tamcnte no momento cm que tod,t a socic<laclc hu
mnnn p.,1 rccc estar sendo sttbmctt ida ús mais se
veras provas <lc c:tp:tcid.1<le e de energia; é pre
ciso qnc cuc.n. rcmos, com rcc ti clão e animo sere
no, a feição dos nossos problemas . Se a Pnt ria 
é, antes de tudo, a naçfio, isto ~. a gente, o mo
mento propr io para dcfc nc.l c:l-a não será ncrodlc cm 
que qualquer in imigo, mais aud:iz qt1c corajoso e 
sensato, se <lisp\lzcr. a nos faze r a conquista mntc
rial, rnauu. militari, do tcrritor io, mas nqucllc cm 
qt1c o cspcctaculo da nossa derrotn, nos processos 
<ln selccçflO socinl e economica, se nos apresenta 
com as fórmas flngrantc3 de nnm positiva subor
dinaçfw e de um jú scusivd nbalimcnto cm amp:as 
camadas d.1 população. 

A' politicn, q11c não pôde, a princip1o, e ú qual 
Eão occorrcu, depois, .'.cudir .aos interesses e rccla-
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n;os da nação, ctimpre repara r, hoje, o esquecimen
to e abandono cm que a deixou. Em face desta si
tuação, nossos cuidados e trabalhos pela organizn
~ão e defesa mil ita r parecem - como aliás, mui
tas outras empresas hum anas - ycr<ladciros pas
s,1- tcmpos de crcanças ba rb.1.das. U m~ nação, vcn
c.i<la no diutu rno comba te da Ylda, progressivamen
te dcspojmla da gestão d a sua economia e da sua 
influencia social, onde cada geração pódc lêr, na 
Yida de seus coévos, os documentos do anniquila.
mento da sua est irpe, só entra cm combate para 
rcpell ir, ele armas na 11150 e com r isco ela vida, o 
inimigo aggrcssor! por força <la rnesma fatalidade 
mcclmnica, ou cio mesmo impulso a nimal, com que 
todos os povos, inclu sive os sc'.va.gcns e barbaras, 
lnctam cgualrncnte pela conscrração e pelos objc
ctos mc1is fri\'olos e rid iculos. 

O nosso problema vital é o problema cio nos
s;1 orga nização; e a pr im eira coragem de que nos 
cumpre da r proYaS, é n de longa, mascn!a e pa
ciente tenacidade, ncccssnf ia para cmprchcndc r e;: 

sustentar, com vigor e intcll igencia, o esforço mu\
tiplo e vagt1roso <la cm1s t1 ucção da noss:1 socicda
<le:. E' uma obra de a rc!Jitcct urn. polit ica, mas de 
t:nia arcbitcctura desHnaca a ed ificar um colossal 
e singula r ccl ificio, que deve viver, mover-se, cres
cer e prog redir, - a que incumbe á nossa geração. 
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O Estado é, no Brasi l, um factor de dissolu
ção. A influencia clcJetcria dos interesses anti-so
ci.i.es1 creados e alimentados (: l ?l torno elo pcdcr (Ht

Hico, desde os nmn icipios até .i União, sobre a vi
da brasileira, é um facto cujo alcance não foi ain
da attingldo pelos obscrvc1dorcs das nossas cousas 
publ icas. Este rcgimen dc\·c ser subsli tuido por 
cutro, c;.qmz de levar a termo o enca rgo ela gcra
çflo pre~cnte pa ra com o futuro do Brasil. 

E o povo brasileiro - é a minha inteira e vi
\'a convicçf10 - é cnpaz de~tc esforço. 

Rio de Ja neiro, Jnnho de 1914. 

AT. 



Senso, Consciencia e 

Caracter Nacional 





"Não fc, ·ás deuses c.strnngciros deantc de 
mim!u, disse o Senhor a fifoys ~s 21 0 !\fonte Si· 
nai ( 1) . 

J cweh era o deus unico de um po,·o unico -
unice pc]a origem, pela raça e pela lingua, e, ain· 
da hoje, unico pel a rcsistcncia á dissolução, por 
secu!os de luctas e de soffri,nento, de traba lhos 
e de perseguições, ser.-; terra, sem 1ci e sem goverp 
n o, en tre gen te adversa. 

De J aveh dr. I srael nasceram dous deuses, 
cujos destinos seguiram rotas, vicissitu<les e glo· 
rias disti nctas: o Deus de Israel - deus ambulante 
<lc uma raça pe regrina de mercadores - seguiu a 
sor te dos filhos, expulsos do solo natal, e não se 
inst~llou na a ra das synagogas, scnâo depois que 
a força do caracter hebreu - forjado, por esses 

( l) E:-todo, XX, 2. 
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tempos, cm que a lucta cr ua era lei da vida 1 nas 
~ng ustias dos cxodos e nos fiagicios <ln dôr phy
sica - con~cguiu compra r, a ~leso ele ouro, nos ba l
cões das ca .. ~1s <lc credito, o dire ito Ít Yida , á libcr
cladc e á segurança, ela conscic.:ncia e do lar. O 
out ro, o Deus Christão, perdeu, tran$portado para 
Roma, na ampla a tmosphcrn. que conqu is tou e no 
carinho ele a lmas de todas as roças - n fei ção na
cionali [)ara tor na r-se o D c:us do amor, no coração 
dos apostolas cio Christianismo, e o Deus do lm
pcr io espir itual, 110 ccrcUro ele seus politicos. 

i\fas D eus, ser ideal, absoluto e in finito, cs
scncia e íin1 das cousas, foi um dos primeiros so
nhos espcculat lvl)s ela alma humana, ao se 1hr des
pontar a conscicnc in do proprio ser, como pa rcella 
de um uni \·crso cní ci.xado no :unhito <lo horizonte, 
e de uma sociedade, confina da na \' leia grcgarla do 
ba ndo. 

Deus e r.1 , mais qnc tudo, p:1 ra os primeiros 
homens - seres ai nda c m tr.:i nsmütação, dns fór 
n:a s grosse iras do instincto para ~s ff) rmas ll~ci
picntcs da consc icncía, en tre a nH.:i;i noite da !1ll i-
111a n11 imnlídadc e o primeiro minllto da vida ra
cional - o Pac eterno d:1 cstirpe1 seu creador , seu 
protcctor, seu che fe e seu gu ia. O ser super ior 
e eterno, cn ti<l :1.clc un iversal e ublqua , symboliz.ada 
no sol que trazia a luz, no at:ima.l, o n na a r vore, 
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cuja presença, ou cuja \'ista, provoc::t\'a a ger a
ção, cu rava as moles lias, dnvn a saúde e a vida, 
e gttia,·a os passos - csta,·a i11dissol1fvclmc11tc li 
,çado ás duas ma iores realidades nttingidas pelo 
olhar mais amplo do espirita selvagem: o horizon
te, cnccrranclo todo o espaço e o bando, exprimin
do a solidarir.:d:1clc entre a Yida de cada urn e as v i
das que o interessavam. Deus, o espaço e a g reÍ 
con fundiam-se nos cspiritos. Estirpe e ba11do : aso
ciedade de iutcrctsc ·uital, cm gestação. 

Por que? Não era Deus que interessava a.'o 
homem. No mundo physico, o que 6 interessava 
ern o sol1 a chuvn, a luz, a te rra, as plantas, os 
outros ani111acs ; no mund o social, os seres que lhe 
eram cguacs e semelhantes cm !1abi tos . 11as o 
co~mos e n sociedade não se mostra n un ao homem 
senão por sensações e apparencias grosseiras; a 
eter na pergunta sobre a realidade, ainda hoje in
solvicla, atormcnta.\'a-o - não si.) como explicação 
das cousas, mas, até 1 c:omo ínstrumcnto da aci;ão 
huma na sobre as cousas, e entre os demais seres. 
Onde, então, o cha vc da verdade: a explicação do 
senso, a origem cln razão, o impulso do mov irnen :
to e <ln vontn<lc? 

Deus. As synthescs humanas são tanto mais 
vnst.ts e arrojadas, quando mais arbitrarias; Deus
Universo e: Deus-Nação, Dens-crca<lor e Deus-
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protcctor1 Deus-lei das cousas e 1ci elas pessoas, 
Deus-origem, e Deus-fim, Deus-principio, e D cus
cJestino. 

Na vida social, a imagem ele Deus ficou, eles
de logo, ligada á idéa, fundamental cm todo agru
pamento, de protccção, de amparo, ele assistcncia, 
ele soccorro e de guarda: protecção e soccorro, con
tra o estranho; amparo e assistencia, dentro do 
grupo. A primeira lei de todas as sociedades é a 
lei religiosa: lei a un1 tempo moral, politica, e ci
vil, revela e manifesta a sociedade unida por von
tade de Deus. 

E ste laço inicial de união, incxpresso no gru
po grega.r io, desponta ndo rnl tr ibu e 110 c/011~ en
g loba, com a "nação", diversos clcrncntos eon
fluentcs : a raça ; e, por forç.1. da raça, a lingua; 
um tcrritorio, a tradição oral de uma lenda, uma 
religião já complicada de dogmas, myt!tos e litur
gia, obra da imaginação e·da consciencia de aucto
ridadc, do feiticeiro .. . 

Deus defende o homem dos males inacccssi
veis do mundo cosmico, e. na sociedade, dos ma
les, imprevistos e occultos, que não alcança e não 
póde combater. 

O espirita da "nação" forma-se, assim, como 
um se11tido collcctivo de protccção, de amparo, de 
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assistcncia e de soccorro, praticos e effcctivos, 
contra riscos conhecidos e experimentados, entre 
homens e familias c1uc vh·cm jnntos, tendo inte
resse$ com:mms, e sabendo <la cxistencia de outros 
brupos, com O$ mesmos caracteres, e ligados pelos 
mesmos interesses, contrarias, ou alheios, aos dos 
seus, e promptos a sacrifical-os, a bem da gente 
<lc seu sa.ng11c. 

O .. Deus estrangei ro" dos "gentios'\ in imi
gos dos I :lhos <lc Israel, não hesitaria cm massa
crar as t rihus judaicas, <la mesma fórma que :Mi
ner va, nos poemas home ricos, dava todas as ener
gias da sua divin,1 coragem ao braço dos hcllenicos 
contra as forças troyanas. 

A '1 nação'\ fórma cm que culminou a com
posiç~o social dos g rupos <la mesma r;1.ça, da rnes
rna ling-n<1 e da mesma rd igião, <lcscnvo1vcu-sc, 
;unpliou-sc, compli cou-se, entrelaçando-se com o 
'"Pair.", a 1'Patria", o "Estado". Seus attributos 
~Ite raram-se e mnlt iplicaram-sc; seu c:i.racter mo~ 
dificot1-sc. Roma foi, cgualmcntc, "nação'\ cm
quanto simples f usão tri bal dos Hamnianos, dos 
Titias e <los Lucc rcs; quando conquistou, depois, 
toda a ltalia, e quando clominou, afinal, sob a ég i
de imperial, o "orbis roma11 us''. A propria "ci
vitas" <li1aton-3e até as margens do Tibre, as 
areias <lo Saha ra, a Bri tannia, as fronteiras lon-
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g inquas ela Gcrmania. l\'las o cspirito da na<;ão 
permaneceu sempre o mesmo, dentro dos muros de 
Roma, on, sob a am.:to ricladc dos prefeitos, nas pro
vincias i111pcriacs e nas scnatoriacs. 

A 11ação cm a sociedade de todas ;iqucl\as 
"gentes", congrcgac\as á força pelas ltg iõcs roma
nas, mantidas, depois, cm discipl ina, por amor á 
paz e no iutcrcsst: ela segurança e ela viela cm com
n1um: da ordem, cm summa, f un<lad;, sobre a con
fio.nça na protccção, no amparo, na assistcncia. 

Feudal, na ctladc mécli:1, imperia l, durante ns 
grandes mornnrchias modernas, a idéa de "nação" 
rca c\riu irc, por a lgum tempo, cm mais recente pc
riodo, ao infl uxo de duutr in.is Jibcr:ws, o \-c1ho sc n
ticlo de socicdac.l<.: ct l111 ica, com a dcnominnção ele 
"naciúna lidadc", mas crysta llir.a-sc, por fim, no 
consenso g<.!ral 1 applicacla ús gr;111clcs di\"isljes pu
liticas1 no sen tido de "povos!J - sociccla<les dos 
habitantes <lc um paiz, comprchcnckndo t0cla a sua 
vida: a vida memorial dos antc:p;1ss:ulos e a \°ida 

. cffcctint da gcraç5.o prCsentc. 
1\ "nncão brasileira" <', assim - num primL·i

ro sc 11 tido ~upcrficial - a associaciio dos i11dfr1i
duos e familias que habitam o Brasil com animo 
de pcrma.11c:ncia, protegidos pelo co11jt1ncto dos or
gãos d <1 sua pol itica: o "Esü1clo''; formando. so
bre seu habitat ter r itorial; o "Paiz,,, graças á con-
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scícncia ele uma continui<lade historica de heran
ças mor~es e matcriaes e de uma sympathia e com
munid adc entre os vivos, nma aggrcmiação fun
<ía<la sobre a confiança em certas condições prati
cas de tran()uill idadc e ele scg-urança, su periores á 
'\·ontac!c <.: ao poder de cada um de seus mc:nbros: 
- uma "Patria". 

O J.1ço ele protccção, de amp,1.ro1 <lc :1ssistc11-
cia1 e, por <lCcr<.:ção moral - clcscnvolvimcnto lo
gico elos moveis r,r imi tivos - de amor e de solida
r iedade, abrange, assim, no tempo, o p;issa<lo1 o 
presente e o futuro, e, no espaço, toda n socieda
de - e, pois que ~ terra <.: ., base <la \· ida socitd, 
fon~e de sua prosperidade e dcsc11Yolvimc:1to, o 
sent imento nacion. 11 t ransporta- se, do seu objccto 
vi yo, 1mra o patrimonio material cl:t n;-çfio - ber
ço d ;:. sua cxistcnci n, s<.:clc ela sna a.cção. recinto da 
:-;11a viela, pai:::::a,!;·cm ele suas clõrcs e de suas nlc
p: r ias. i\las o patriot ismo terr ito rial só é, por isso 
mesmo, um sentimento rc:1.l, corno rcf lc:xü elo scn
timc.:n lo a f icct ivo cn l re: n gente. 

A sensação r,crmancntc c.kst:1 conrnmnhã.o é 
<i que for!lla o " senso nacionar·; mas, c1ssim como 
a natureza ela 1'nação" \'ariou, nos longos pcrio
<los de seu curso historico, e d i\·crg·c entre varias 
typos c!c 1n1izcs, o 11 scnso cacíonal" não póc.lc ser 
ic.lentico para. todo:; os povos. O "senso nacional'' 



64 A L B E R T O T O R R E S 

dos judeus liga individuas sem patrin, espalhados 
pela superfície da terra; o dos fra ncczcs liga ho
mens e familias, co:1grcgaelos com a mesma li11 -
gua1 numa fusão, rclati\·amcnlc uniforme, de ra
ças - ciosos de conscn-ar o caracter e os brios de 
uma traclic;:ão ~ o senso nacional do a llcmfto, distin
ctissimo, hoje, elo senso do gcrmanico1 e, até, elo 
senso dos cocYos ele Kant e de Frederico, o Gran
de, inspira a ardo rosa ambição, commcrcial e ex
pansionista, ele uma geração conquistadora, Cl1jo 
impulso psychico se rcn!la num intrcpido e pttjan
tr. impulso para as victorias da força. e da vontade. 
O senso do a nglo-saxonio dos E s tados Unidos 
está para o do anglo-saxonio da Inglaterra, como 
o do allcmão para o do francc:~ : sedentos de ini
ciath·a, e a rden tes ele amlaci:1, :tqrn::Jlcs, tentando 
explorações e cmprchcnclimcntos, :mciando por 
engrandecer; Yaga rosos e scgnros, os antros, ab
sorvidos no zelo e nos cuidados da conservação, da 
cx11cricncia, do a per fciçoatnento. O a11glo-saxouio 
d:i. 1\nst ral ia e da No\-a Zt:landia clir-sc- hia um 
zintipocla do seu antcpaSsado bri tannico. Admira
vcl prova da fals idade ela base cthnica elas civili
zações e tcn<lcncias dos povos! 

A raça é, de todos os clc111c11tos da 11acionali
clacJe, ta lvez o menos activo. Nenhum dos povos 
contcmporancos é formado de uma raça homoge-
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nca; alguns compõem-se de raças dístinctas. A 
Su issa, com a sua população ,·ariac:a, clc origem 
f ranccza, gc:rma11ica, itJ li ,ma e romaica, contém 
ram s, ainda. hoje raclicalm::ntc destacados, dos 
trcs grandes typos ctlmicos europeus : o typo nor
clico, o mccli tcrranco e o brachycephalo central. Os 
Estados Unidos reunem representantes de todas as 
c.--sti rpcs cthnic.1.s; a população austro-hm1gara for
ma um n:rdadciro mosa ico de variedades hunm
nas, desde os tentos até os descendentes, magya
i-cs1 dos hunos. Nenhum destes povos deixa de 
íorma r uma " naçfw''i mora l, política e sociahncn
tc. A Suiss.:1 c: os Est:--.dos Unidos, paizcs fc clcra
<los, s;io nações ele iorte e vigorosa nnidadc, no 
sentime:1to1 110 espirita <; na harmonia elos interes
ses. O B rasil conta exemplares de raças extre
mas, 111;1:,; só um cuidadoso estudo ethnologico au
ctorizaria a classificação de cada allcmão ele Blu-
1111.:natt como gcr111anico, e ele cada italia1101 hes
p:111ilol on por tugucz, de S. Paulo, de :Minas e do 
Rio de Jauciro, corno latino. 

Es~a clt.:11ominação 11opular de "latino" é das 
meno!:I caradcrist icas1 como cxprcss;10 ele paren
ksco cthnico; tradt12 1 de prcfcrcncia, sob vaga rc
minisccncia ele rcmot.1. proximidade ele origens, 
muito confundidas e cli'.t1idas 110 bul ício das mi· 
graçücs, um certo sentimento de sy mpath ia mo-
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1·nl, e, sobretudo, intcllcctnnl, que a semelhança das 
linguas gerou. 1\ s11pposição de nm n. herança 
!atina, sendo um erro cthnico e um prcjnizo ele 
culturn, pódc tornar-se tlcrigoso g-uia politico -
<leque carecemos emancipar-nos, sem para isso aí
frouxar os laços que nos prendem aos po\·os <.les
se nome. 

Da cr~nça de que a origem la tina importa 
uma iclcntid:tdc de t<.:111pcr,1111cnto e certa sympa
hia mais intima, n.:sulta a a<lopçã.o de uma aff i

i:ida<lc: que entra no cspirito nacional como vchi
~ulo de <li ssolm;fi o, desnaturando sentimentos 
rcaes, no contacto ele um:i ti.ffciç5o fict. icia - de 
mera suggcst:lo litcraria ~ e como impu lso ccn
trif ugo, rcpcllin<lo outras sympathías munciiaes. 
ProYém <lahi a imitação do typo intellcctt1al e <los 
moldes do prnsalJlento e da mtc, <los costumes e 
do gosto, <los f rancczcs e, principalmcnk, <lc Pa
ris, c.1pital moderna do .mn11do !atino. 

As civilizações cnropéas chamadas latinas 
não cstflo em phasc de actividaclc, 11cm <lc ,·igor; 
trabalh.1~sc, hoje, mais intensa e energicamente, 
na J\llcrnanha, nos Estados Unidos e na Jngbtcr
ra. A nossa curiosidade intcllcctu<J.l e o nosso in
teresse por assimilar producçõcs e estudos alhcios1 

,, nossa aspiração cle fusão na sociccla<lt.! mental ela 



O PROB LEMA NACIONAL BRASILEIRO 67 

nossa épocha, <levem conduzi r-n os a d ilatar o cir
culo das nossas colheitas de saber, subst ituindo a 
att itudc pasSÍ\'a, que nos tem t razido a receber as 
idéas que nos cxpÕrta o acaso, ou o instincto po
litico, de outros povos, por um trabalho autono
mo de escolha e ele selecção consciente. Aprender 
com a llcmães, com ame ricanos, com fra11cczes, 
com lng kzes, e com brasilei ro~, ql1:tn<I0 fór possi
YC), a ser l>r.1s ilci ros: eis a fónnula ideai do no:;
sc cosmopolitismo menta l. 

JlJ ll losoph ia, scicncia, arte e politica, são sys
lcnms ck abstracções e de conce itos, qnc nada di
zcm e nada n :alizam, quando se nf10 adaptam, e 
1.~1 0 :-;e \'Í t;d iz.im, como elementos motOrL"S d~t \- icl :L 

real - ncn·os e sang ue, ela nut r ição e ela vonta
de ,;e um po\·o. ~a pra tica, cada te r ra e cada 
t~O\'O tt.: in a sua philosoplli.:!, a sua scic11ci;t, ;1 Sl1a 

arll', a sua puli lica, que não altcr,1111 as icléas gc
r:u.!S, aliús limitaclissimas, do ::;abcr humano, mas 
fn:uk1m r..: <ksc,woh-crn fúrma s e procc:;:;os antono-
1110:; c\c \" i \'C T. 

A i<l~a de ''raça'' C uma das mais abusin111ll'n
lc em1,rcga<las entre nó:;. A \'aça é um typo bio
k•g-ico, e, part icul..irmcntc, mor pholog;ico, da cspc
cic humana. Para que :-.e possa <l e: knn i11ar d is
t i11cçfü) cthnica, é mi~kr <Jlle se cncu: lt n.:m cara
clcrcs physicos e p:;ychico:5 1 d istinctamcntc ma rca-
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c!os, ele identidade en tre gr;'lndc massa de in<liv i
<luos, e ele cli,·crgcncia destes com outros grupos. 
Onde t1m• ou alguns destes carac teres estiverem 
í1-Pagados ou coníundidos, deixa de se dar a fi gura. 
caractcri sti ca tla wç.a., para surgir uma varicdaC:e 
compusita, q ue se pódc estender a uin.1 tribu1 a uma 
classe, a uma nação, ou a unm sub-raça. O mnuero 
<la s raças puras t Jimitadissimo, sendo poucos, cm 
nossos dias, os exemplares <lc ycrdade iros s pcci
mcns <lc raças, vi rgens de. mescla. No 11cgro i111-
portaclo p,1ra o Brasil, o olhar instruido ci o cthno
Iogistn pódc encontrar, além da estampa da raça 
<:th iope, de , lnmcnbach, ou ncgroi<lc, c.1c Huxlcy, 
traços de malaios e arabes1 i11t"r0<b2iclos na Afri
c:a, ctn var ias épochas ele migração. Todos os ty
pos mc:clitcrraneos, a que pertencem os nossos co
lonos nnt ig·os e modernos, ::ião mestiços. 

E', assim, cl iffici!in10 g·c11craliz.1r juizos so
bre a cnpacid:tdc especifica das dircrsas raças : .1. 

confusão lcm olJ! itcrado os ca raclL: rc s cthnicos ; os 
tram ites da CYO!ttção nacio·1:tl (! poJitica. rcaJça r.:tm, 
por forç,1 dos costumes e <las in stituições, os fo.
ctore, 1n1ra111cnte sociacs <lc selecção. 

J\ idéa que nos cmnprc assc:itar e consoiidar 
no cspirito, c:m Jogar da noção inconsc ien te e pue
ril cm Yoga, ~ a clcst:i. profu nda e g r.L,· c sc11tc11~a 
<lc R;itzcl: " 1\ differcnç;i de civilização, <, nlrc dous 
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grupos da humanidade, nõo tem relação com a dif
fcrcnça de seus dotes (2 )". 

No conflícto elo::; c:iractcrcs cthnicos com os 
factores rncsologicos e sociacs que operam sobre os 
di\·crsos typos humano;-, n victoria cabe [t ultima 
destas influencias. O homem moderno resulta, 
mt1ito mais cl ircct.i.mcntc, do meio <1uc h;1bita, e, 
principalmente, da socicclnclc qnc o cerca, que dos 
impulsos congcnitos <la sua est irpe. E' o c:i.so do 
índ io civilizado - hontc111 sch·ngc111 e an thropo~ 
ph:i.go, hoje christf10 e 111oraliz.:1do, e do preto. 

Brasileiros, o nosso affecto pntriotico dc \·c 
abrang·cr, m1m<, cg·unl e completa cord ia lidade, os 
clcsc~ndcntcs dos 110rtug-r:czcs, dos negros, dos in
c~ios, <los italianos, <los hcspanhocs. dos s l;t,·os. ele 
allemãcs, de todos os ou tros poYos, ')UC fon nam a 
nossa nação. F óra <lestes, não temos que recouhe
ccr senão lto111c11s, sc11Cl0 scmclha11tcs, seres <la 
mesma. nnturcza. e cio 111cs1110 cspirito, para qnem o 
nosso paiz teve sempre abertas, com urbnni<laclc e 
fra nqueza ta lvcr. inegualadas, e com \·i,·os trans
portes <le hospi tn li<ladc, casas e :tlmas. 

Ent re 1JS pntricios é que cumpre estimular e 
cultivar o :-iffccto que, .,;;cm o perceber, e contra 
o que <lc habito dizemos, sentimos intim:i e sincc-

(t) RI\TH::1. - Thc his1ory uf mrnkiml. 



70 A L B E R T O T O R R E S 

ran1ente, não lhe dando. por faltn de consciencia 
e de corag·cm cidca, toda a cxtcrioriznção concre
ta. Transparece .. ai ndn aqui , a fluidez da nossa 
mentalid;ide - levian:i e voluYcl, por fa lta de fe i
tio e ele modelação socia l. Questão de con,·ivio 
nos salões, n parte, e de relações intimas, pessoacs 
ou sociaes - impuisos csthcticos e de c<luc.ição, 
nntu raes, não ra ro exaggcrnclos, porétn, por Yni
c!ade, com adopção de preconceitos alheios - pou
cos serão, cm nosso paiz, os que sintam rcpug11an
ci n .. ou desprezo. pelo negro e pelo indio. Pelo 
preto, todo bras! ldro da gcra~ão que testemunhou 
os costumes <la cscnwi<lfw, sente a ternura com
n10Yida que liga a imagem do servidor Ic::i l e bom 
d esses tempos ,i lcmbrnnçn elas emoções da nossa 
a11t iga \·id~ domestica, tão encantadora cm sua 
conlial simplicicla<lc, e <la nossn Yida do c;unpo, 
bizarra.mente poetizada pelo consorcio da alma 
portug11cz:i, um:1 dns m;iis lyricas dentre os poYos 
modernos, com a meiga ingenuidade do .1frlcano. 
Pelo índio. se a raridade ·c1c seus typos cultos não 
nos pcrmi t te obscn·nção muito ;1111 pl~1. não 11.1 in
dicio de qu;il<jucr lairn de prejuí zo ou de antipa
th ia. Ninguem sente, no Brasil, const rangimen
to, ou desgosto, no tocar a mão e contemplar « 
·face de um c.1boclo ;i.u thcntico, vi rgem de s.1ng12e 
branco. O typo do c«l.,oclo não tem, cnt rct;into, 
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vantagem esthetica sobre o do negro; alguns dos 
traços primitivos ela raça são a té mais grossei
ros. 

O con tras te entre o nosso inteiro dcsprecon
ceito pa ra com o caboclo e o dcsclem que se affc
cta pelo negro, cm certos meios, illttmina a feição 
literaria e convencional ele alguns dos nossos sen
timentos sociaes. 

F óra dos annacs da colonização, onde os en
contros en tre brancos e indigcnas não passararn 
quasi de t rag;cdias <lc morticínio e de cxtermina
çfio, o scl\'agem não tem historia )iteraria senão 
cm livros c:c ,·iajantcs curiosos e 1103 estudos mo
clcrnos, e jit menos prcycni<los, de anthropologis
tas. Ce rtas ccnc<.:pçõi:s iclyllicas do homem pri rni
t i ,·o e do :-ch·icola, de que o ' 1contrac to social'\ 
de Rousseau, é uma \·crsão poli tica, clccoram-lllc, 
mesmo, o typo com fulgores pocticos : a mi ragem 
lla Hccla<lc de ou ro'\ as lendas ele hcroes e scmi 
<lcu:-es, o culto pagão dos antepass,'l<lo~ 1 as alte~o
rias de Homero, dos poemas brahm;-inicos, dos sa
gas scarnlinavos, a fascinação cxtatica de N ietzsche. 
o prin:cvismo, heroico e scntimenta1, de Alen
car .. 

Jii nas relações com o preto, é diffcrentc o 
a tt it udc exterior de muita gente. 
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O neg ro é, c!e ha muito, urna ela s ca1·icaturas 
do humorismo litcrJrio. Unico cscr..l\'O cios tem
pos 111odcrnos, r ec:::beu1 ainda m:1is, sobre o~ hom
bros, toda a carga dos lab~os ela cscra \·lc\5.o. A cs
cra\'idão - sorte ele \"Cllciclos e conunutaçâo da 
111orte, para po,·os inermes, c:m que cahiam, cgual
mcntc, raças incultas e po,·os abatidos, como os 
gregos que iam, c:ntrctanto, ensinar a r tes, letras,, 
::iciencias e philosophia, a seus poderosos scnhore~ 
romanos - é ele unw. das instituições ;1111.'.lldiçoa
clas pela mag istr~.tura cri tica. 

O narrador dos nossos coslt1mes sociaes \·iu 
a escr a\"idão, através deste prisma litcrario. 

A escra\·idão foi, entretanto, uma. das poucas 
cousas com visos ele org.:u1i1.açf10, q ne este pa iz ja
mai~ possuiu; nas acreas inst itu içCes poli ticas, qm: 
temos tido, as boas in tenções ·c10 s~gundo Jllonar
cha, a honestidade e o saber ele seus ministros, não 
conseguiram fazer descer para Ó uin:I dos factos 
a nuvem luminosa elas doutrinas ac:opta<las; a Rc 
pub'.ica Yae sendo um jogo f loral de thcorias, so
bre mn campo de miscn·imas rcaliclacles. Social 
e economicamente, a escravidão clcu-nos, por 101!
g os annos, todo o esforço c toda:. ordem que então 
possuiamos, e fundou toda a p roducção mater ial 
que ainda tem os. A moral dos seus costumes foi 
s uperio r [t das rcl;,,ções, <lcsapicdadamente · cruas, 
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dos anglo-s~xonios cotn os pretos e indigenas, nos 
Estados Unidos. -

Toda a operosidade dcs\c paiz, tudo r1uanto 
nellc se cdificott como fonte de r iqueza e de tra
balho, o pouco que já poss1,i1nos em estabilidade 
social C d'j'll011ris1110 orgmtico progrcssi~o, asse!lta 
sobre a labuta elo preto e sob re o esforço do se
nhor, porque - e eis aqui um ponto capital a as

·signa.lar - o SC:llhor de cscrt1.YOS - o das primei 
. rns gc r.1ções colonizadoras, cm rc:alcc ( cousa de 
cru.e, no correr destes estudos . se encontrará a cx
pfic.,çfio) - ioi u111 cxplornclor da terra ignoran
te e dcs:wisado. mas incansaYchncntc [aborioso. 
::--Ja viela propri:\· cio interior, a gente qlle, na "fa
z.e•1cla' 'i forrn;\\";i a nossa fom i/ia rustica, era oc
<..Hpada e acti\·a como a <lc qualquer outro po\·o 
ag ricol«. 

Os qt1c conhecem, por obscrvaçflo <l irecta, os 
nossos antigos costumes, sabem que, na roça, c 11-

frc os que.: It~ se conservavam, e, nas cidades, ent re 
úS qll<.! mantinham os habi tas ;ili a<l<1ui ri<los, a viela 
domc::stica era occupada, e os homens esforçavam
se por 1> ro<luzír. 

Onde o nosso caso mostra as causas especifi 
cas cJ.i. ft1t t1 r a d issolução, t nos contactos ela vida 
u rbana com a do campo, na interpenet ração da 
â,,iti=ação, q ttc iamos fazendo, com a cconomfa 
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que possu iamos : na fusão dos costumes das cida
des, com os cost umes <la roça. 

As praias, os portos, as fronteiras, as cicla
dcs â bci ra-mar e cosmopolitas, os povo;iclos :'.i mar
gem das grandes vias de conmmnicaçfto - poisos 
de marujos 1 de a Ycnturciros e de \'Íajanlcs cm jor
nada s de amb~çf10, e em íédas, pelo mcnos, ele 
disciplina social - sfto, cm toda a pa r te, zonas 
mixtas de difíu::tão e clcsag·g- rcgação social, ~n~as 
cJc invasão de costumes fa ccis e de pcn·c rsão dos 
caracteres. Antes das i11Y:tsõcs gucrn::ir.ts dos 
barbaros, Roma estava clissoh·ida por suas mig ra
ções pacif icas; o P ireu i11frctou Athcnas; phcni
cios e carthag-inescs eram, na antig uidade, prop;i
gadorcs de vidas e auctorcs elos cri lllcs os mais 
õ;mlar.cs; nas ilhas da Occan ia, as populações scl
\':i.gens das costas corrompem-se, pcrre rtcnH;c e 
ann i<1uilam-sc ao contacto ~os colonizadores euro-
1,cu.s1 ao pnsso r111c os aborigencs isoJaclos nas cos
tns mais altas tlas montanhas conscn.1111, com a. 
robustez physica, os caracteres da rac;a. No con
fl icto entre. o exemplo elos colonos or cli nar ios e as 
s11.;:-gcstões c?a catccbcsc1 definha o typo incligcna, 
que se entrega, ancmico e scrYil, quando não se 
c:,.:tinguc toda a raça, {t fal!1a dos scn-iços baixos 
dos civiliza<los. 
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Em nosso pa iz, onde tudo, apesar do nosso ex
tenso tcrr itor io, se dirin regulado parn snbmctter 
as populações á <licta<lura mental dn Corte - o 
que, com a propria rastidão, passou n ser L1ma cau
rn cl issolrent<:; onde os cspiritos não receberam se-
1,ão o prepa ro para copiar e imita r cousas, homens, 
icl ~as e costumes estrangeiros, todo o mundo 
aprend eu a vh·cr, a senti r e a pensar, conforme o 
que se lhe dara, no Rio, por typo e JlOr modelo. O 
primeiro cuidado rios pac:::, :i. r1ue111 sorria a fort11-
11.1 . era m,mdar os iilhos para os internatos ela ci
dade ; os faze ndeiros rcpousa,·am dos labores da 
fazenda. nos hoh.:is elegantes, nas palestras da rll .'.1 

do Ü\l\·idor, no L yrico e nos t~1 ca tros aleg res : era 
distincto cita r os nomes cm roga no Cliiudo e 110s 
bo11ICT:ards. Alguns ,·crsos ele 11octas afomaclos. 
1,lil'a~cs ele orado res e publ icistas, intrig·as ele ro-
111Hnces scntimcntacs e croticos1 mislt1ravam·sc, 
nos ccrebros de bacharcis e dou tores, a proYcrbio:; 
popula res e trechos de compcmlio.s. E assim se fi-
7.cram a philo~ophia e. a or ien tação politica, qt1e 
<ii spuzcram, cl tirítntc qnasi todo O scculo XIX, da 
sorte deste paiz. 

O romanti smo e o demagogismo da França -
crt:do de mcinncolia e de sccpticismo, um, e sim
ples anhclo de cntlrnsiasmo rc:formador1 o outro, 
foram, subitc, deslocados pelo realismo e pela con-
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fusão scientifica, philosophica e política espalhada 
pelo surto do C\·olucionismo e do positivismo e pelo 
estudo e cri tica das theorias Jiberaes. Ao positivisw 
mo, forte pela união, e pela integridade de 
conscicncia que suggerc aos cspiritos, as outras 
escolas não juntaram nenhuma fundação cstavel. 
Tudo isto clen ás intciligc:ncias, quasi cm branco,_ 
do nosso paiz sem cultnr.:t, essa attiin<lc de crtt· 
<l ição vacillante e ele dialcctos negativa, sempre c!c 
objccção em r iste, r:m qi.:c idCas philosopli icas e leis 
scic1:.tificas , t hemas de a r tigos e Uisc:rr sos, coit
fundem-sc nas memorias com proverbias e noções 
popuhrcs, correntes corno as moedas de troco, e 
factos, cousas e dados concretos, baralha m-se com 
,1 nccdota.s, imagens e ficções. Conser vadores e: 
cathoiicos .-igiam por se11time11to, e co11quistav.1m 
por actos. Só de recente data surgiu um movimen
to de proscJytismo intci lec tJ.tal, na Eg-rcja. A in
fluencia men tal da França faz ia-nos repetir, por 
symbolos da nossa "psychose" (3), e alvo das nos
sas ;ispirações, a ;i,ngustia e as duvidas de 11111 po
vo, dC'sorde·::i..do pela ruina ele in~thniçõcs secula
r es, e inclcciso na escolha ele novas fó r111;1s. O libe
ralismo, per ito na dcs tn üção, não tinha aprendido 

(J) Esta pala.na está aqui cm prcg:ida cm seu ~cntido nor
mal úe "processo psychico ''. 
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a organizar; doutr inarios a rch itectavam systemas 
e planos definitiYos <le construcção social1 só com 
isto desprestigiados no juízo de espíritos praticas ; 
por estas razões, e 1>orc1uc os rcnccionarios d ispu
nham dos instn1111é11tos d e uma h~tl>iJidadc fina
mente cducacla e da cliscipli 11a1 contando com a 
vantagem da tradição e de instituições conhecidas, 
!latnralmc11tc sympathicas ú ignorancia e ao com
modis1110 das maiorias, a nossa tutora mental, 
oscíllando entre os extremos ele suas rc\'oluçõcs e 
reacções, não nos cnsiml\·a a caminhar~ e nós 
i:m1os praticando, como \'ida normal ele sociedade 
culta, uma cxistcncia de c0lonia moral e intc}
lccttml, mo<lc1acla pelos agentes dessa occupação de 
cspiritos com séde no Akazar, 11as livrarias e nas 
c;;1s.1s ele modas, ao pas:;o q ue ou t1·os, francczcs e 
de outras nações, íazi:11n-11os sua colonia cconomi
c:i, nos bancos e nos :trmazcns <lo commcrcio in
ternacional. 

Por tugal, por sua vez, pass;i.n<lo por duas pha
scs brillmntissirnas. ele activi<la<lc intdlcctual, no 
Ecculo X I X - bastante, c:tdn uma, para firmar 
o prestigio de uma nação intcllcctunl - foi cm 
ambas agitado pelas cr ises, d in~rsas, mas todas 
violentas, da paixflo ele um povo, que, ha,·cndo 
co11smnmado obras ele raro n1 lto historico, sentiu 
prcniaturmucntc tolhidas as energias com as fa-
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digas da secular reacção contra a pressão, quasi 
csn:agadora, das luctas mig .. a.torias e dynnsticas 
do continente, e a co11cn rrcncia e a amt!aça co11s· 
lante, e.. depois, prcdom ini o das ::tmbiçÕC's imp:.:· 
rantcs 11 0 oceano. Destas crises, se a primeira 
ioi desanimada e dolente - abatido s os cspiritos 
Ho peso dos "a$peros dc.c;cnganos'', que, no dizer 
<;e Herculano, os isol:1,•nm nns retiros, onde, "co· 
mo no desabar do Jmpc rio romano, tantas alma,; 
severas e encrgicas, desesperando do Í!ttllrO de 
Roma, iam buscar os crmosn - foi a outra .t111ar
g-a e nc,-rotíca1 audaz sem co11finnçn e rcYoltada 
sem poder. Exporton-nos, esta, a literatura <p11.: 
nos nfigurnv.t ;~ sodcd:tdc dos uossos con traparl'll 
tcs como un:a cafi la de dcl i<JtH.:~ccnlc5, peida de 
musculos na rotina, e c:1xo,·alh~1da na 11bcrlina
ge:n. 

1\ Frml~.i, sob <1. pr oprla inilt1c11cia elo 11atu ra
lis1110. conta,·a com Jll"l'sl i~.(o baslantc fortl' : :-õl'llS 

c:scriptorc . ..; \1 ;l\· iam sahido boh1r zclo-;amcntc a 
Pntria das penas de :>Lia s (\bscnaçõcs de biolouia 
e p,;yrhvlo.<Jia social. p;i.ra lhe mantl.'r ;1 fama de 
pai:.: :-ião: condc1mlélndo seus patricios, os Jittratu;:; 
ele Lisbo:1 e do Porln co11ckmnar:.1 n1-11os tambcm. 
e- h;1bituarar:1-n0s mais a g·uimlar cm ~cntcnça:; ,lc 
crit ic.n. social, hisb!!hoticc:-i ele csqt1in.:i e ele caf~s 
- a J1syclwlo9ia- dos romances 1m111dnno:;, onde se 
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julgam povos pelos cscanclalos da rua, e as pe5soas, 
pela moral <la pon ta <lc ling11a : o nnico juiz ex.pe
di to, talvcz1 no mundo inteiro. 

E m c1t'.t1 t1to rcccbi~:mos de Po rtugal a lite
ratura romantica, <la p:·imcira phase, e, renovando 
o impulso de autonomia i ntcllcctual, iniciado nos 
tempos da colonia, tcntavamos, com J oaquim i\'la
nocl de )daccclo, Bernardo Guimarães, Luiz Gui
marãt:s J unior 1 José d1.: .-\11.:ncar, e, depois, com 
iviachado de Assis, rd k ctir a propria imagem e 
a emoção da nossa terra e das nossas almas nas 
c.,bras literar iitS, não aprendemos a maldizer das 
nossas cousas; mns, quando o naturalismo fr an
Cl:Z e port:1~ucz Cun1cçou a drc11lar, e, impotcn lc5, 
quasi todos, par:t .:issimil:tr a grave phi losopliin 
emancipada do sccnlo, CúllH:çjm os a ingeri r-lhe os 
bosquejes e in tcrprctaçücs, c1m~ nos suppriam jor
nacs e rc\·istas~ ass im como philosophias bizarras e 
destru idoras, o contagio pessim ista aci r rou a sc
ycridadc dos cscri pto:-es, excitada pc~a consc.:icn
cia elo rc;:1kc intd lcctuai n uma socieda clc quasi in
culta, c..: 111 sentenças ele c.ks<:spcro e incxora\·cl con
<lemnação. Estii 1w logica elas cousa$ que a lllus
tração npplique, cm a rdor e in tens iclack de crit ica 
e ele combate, as energias q ue não d ispõem ele ma
t<:riaés proprlos para cons t rui r. E as phr:i.scs scc-
11t icas elas lih.: ralnr~,s es trangeiras to1naram mas-
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caras de juizcs sobre as nossas cousas. Nada es
capou él.O nrdor puniti\·o: os costumes, o cspir ito, 
a moraJ, a raça; com esta, os ~l\"Ós; e, como não 
era c~;>e rac.lo que a execução cb sen tença recebes
se embargos, tambcm a sorte elos descendentes foi 
incluicla, nessa partilha cspontanea, cm \·icJa, dos 
clcspo jos dcst~ nação. 

Tudo isto não passa, comtudo. de li teratu ra; 
e:s tá no caracte r dos cspiritos j11\·l'.n is f;u~cr de tu
do literatura: das cous:ts, das pessoas, elos fa ctos , 
e elas ic.Jéas : faxL"r, até ela propria \"ida, li te ratura 
ctn acção; e, se se nfw t ivesse clado qne, cm falta 
dt: philosophia e de poliLica, tal li teratura invadiu
nos os habitas e installott·SC como palavra ofíicial 
do nosso pcnsamc nlo, nada han::r ia a temer. C11m
pre, porém, arranc<lr toda cst.1. ,·egetação maligna 
cio cerebro deste po,·o, jú bastante aturdido pelos 
p roblemas e cluddas de mna existe ncia arrastada 
entre os segrcclos, nfw <lcsYcn<lados, de umri. na tu-
1 cz<i estranha, e a ignorancia da gente que lhe 
p re tende ensinar a vida, sobre esta terra <jll..! nin
g ncm es tudou. 

E, neste problema da vida, es tão o HucJco 
e a essencia ela Philosoi>hi;i e ela Política -
scicncia e arte pra:ica, esta t1l t;ma, a que hão de 
af inal convergir toda , as c.spcculaçUcs e pcsqu i-
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sas, se quizcrcm cont inuar a n:crccer a attcnção 
e a re fl exão humanas. T ot:a a nossa biologia e 
psycho logia podem, em summa, rt:sumir-sc nesta 
ultima synthese: o homem é o ser cn1 quem o phe
nomen o da vida r ctrniu as condi çües e propried a
des mais complexas ela " adaptati\·idaclc". In<lole, 
tcn<lcncias, foculdac.lcs, sen tidos, ins tinctos, poten
cialidades, tudo quanto, cm summa, nas investi
gações analyticas ele ca<la aspecto <lo organ ismo, 
r,a recc crystallizar l: t ra<luzi r caracteres, physicos 
ou psych icos, do m(ido de ser a que se chama "na
tureza humana", defini r pendores, inclinações, li
mites e <list incções, q nc pn:<letcrminem, encami
nhem, fi xem e g uiem., n or icntação elos nossos pas
sos e do n osso espiri ta, tudo resume-se nessa pala
, ·rt1. - affirmação da gcneralicla<lc indefinida <lo 
~nosso poder de <lesrm·oJy imento, sem limi tes e sem 
1<listincções subjecti vas, tn lvez, mas fronteira, ao 
~rn<:smo tempo, de su:! extensão, fi xada .. no que é 
\ter reno, não por incapncidaclc do nosso poclcr or
'g;,.nico - susccpti\·cl, tah·ez, de imprevis tos e ex
tremos alcances - mas por uma necessidade geral 
ele cqu il ibrio e de harmonia ela~ cousas~ a que se 
.llão pó<le furta r , na relatividade conti ngente do 
1

nnu1c:o cosmlco e do fi ni to, no tempo e no espaço, 
)1t:m mesmo esse assombroso phc.nomcno complexo 
c<lo espirita humano. 
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E ste problema da vida é a interrogação in
conscientemente posta pelo homem, em todas as 
perguntas feitas sobre os mais transcendentes 
objectos ela especulação. Mas o problema da Yicla 
concreta, cm suas realidades immccliatas e par
ciacs, não se lhe fazia sentir cm fórma abst racta 
- como problema intcllcctual. A satis fação im
me<liata ela. fome, a necessidade de abrigo e de cn
lor, as priincíras cxígencías <lc conforto, não fo
ram os problemas que p1·coccuparam o espirita hu
man o. 

Cada necessidade isolada e cada interesse 
particular encontrava-se solvido, por obra de um 
dos muitos processos continuas pelos quacs o con
tinuo da mente vac solvendo o con tinuo da e;..: is
tencia. A viela desenrolou-se, assim, por um pro
gresso lento de conquistas infinitcsimacs, <lcscn
volven<lo a primeira sensação affcctiva, que, 
combinada não se sabe .com que força natural, a 
fe z surgi r - por series <lc sensações idcnticas e 
de memorizações 1·cpctidas e multiplica<las, tor~ 
nanclo-sc habitas automaticos, instinctos, impul
sos iinn1c<lia tos, quc1 só cm estado mui to a<lcan
tado ela cspccic1 apresen ta ram as fórmas superio
r es do cui<lado permanente pela cxistcncin, na 
fórrna geral do problema da co11scn·açf10, <la se
gurança, do "plano de vicla''i e, afinal, ela ambi-
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ção. A vida concreta é, para o animal e para o 
homem primitivo, um problema encarado e solvi
do an jour /e jour. Cada appctitc instinctivo não 
era. um problema para :t ncccs!)idade do instincto; 
cad:t satisfação não era uma solução. Mas, assim 
como a <J L1estão mctaphysica do "ser" rcflccte a 
curiosidade do homem pela sua relação com o uni
\·crso, o mundo propunha ao cspi rito de nossos an
tepassados a qucstfto de sua vida, cm face da 
grandeza e do poder 111)'Stcrioso elas cousas colos
:-acs c1uc o ccn.:<wam~ que produziam ch uvas e tor
rentes, accickntcs e wortes, e que lhe oppunham, 
da p:i.r tc dos outros animncs e dos outros homens, 
tantas ameaças e tanto~ perigos á sua scgurançn 
e: intq~:·idade1 ta nlo:; obstaculos, dcscugnnos e cont
batcs :t st1a s einprcsus. 

O problema da Yi<l~ apresentou-se ao ho mem 
anccs tr ~\I com esta feição pratica, nos primordios 
da sua acth·idadc menta1 consciente. Um espirito 
d~ it:ndcncia tdcologica diria que esta noção é re
flexo da conscicncia <la "funcç;'io11

, sobre os 1110-

n :is, apparcntcmcn tc lin·cs, elo pensamento; ma s 
o pensamento, só por si, explica toda :t sua causa
lidaclc e toda a sua rdatividade. 

A's perguntas <lo homem sobre ·seu destino, 
cm meio ús cous,1s, rrspondi.i o soccorro de Javch; 
lll:t!\ ;'t pcrglmta sobre os perigo:; que vinham cios 



84 A L B E R T O T O R lt E S 

homens e dos outros a nimaes, quem respondia era 
o companheiro da CélYcrna_. e, depois, o parente ela 
tribu. Para os perigos elas cousas, o soccorro d.! 
D eus: para o perigo dos inimig<?s, o soccor ro da 
" nação". Religião e politica nasciam, assim, como 
r oteiros ú esperança e ao temor humanos, nos aza
res e nas Ilcnas do dest ino. 

Deus era invocado se mpre, sem chtvida ; mas 
5. propria alma cn1c\·ncla dos apostolas, nas cansa:; 
humanas da paz e ela gucrr.1, cl!c falava e agia 
pelas boccas e pelos braços da nação. 

Para o homem inculto1 a cxistcncia cksc.:
nhava-sc como um plano horizontal no tempo; e 
a sociedade parava, na éra contcmporanca, como 
f echada por uma secção vertical no espaço. 

No passado, vivia a lenda, poct izacl;1 1 tr:i.i:6-
ca ou di\· ina, olyrnpica ou dcmonincn ; J a\'ch ou 
J upiter1 Ptah ou T hor, foi 1 por muito tempo, o 
1naior <los avós, o a vô cng°r.indcci<lo até ao pmkr 
.colossal do commando das forças p hysicas; o f11-
turo era ignorado por clle, parn quem a yc11csis 
estacava com sua propria cxistcncia e o desti no 
não comprehendia senão seu ser e os seres que o 
cercavam. Deus e os viventes resumiam a philo
sophia e a politica, fazia1n a ordem no universo 
e a policia na tribu - mas isso para a d<la e no 
interesse de cada um. 
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T od:t a historia synthetiza.se, então, nesse es· 
forço <lo homem por a ssentar e amparar a· scgu· 
rança da sua cxistcncia; perplexo entre os intercs· 
ses irnrnc<liatos, sua timiclcz não lhe permittia 
scrg1er formul.:1 r o prublt:mn do folu ro. Quando o 
amor pelos seus lhe suggcria, porventura, \·agos 
cuidados por uma hora um pouco mais avançada, 
cllc solvia a difficulcladc, transportando o poder 
ele Deus, do mundo s idcrco, para os tempos aclcan· 
te: tcrgiYcrsa,·a, porqu e não era essa a solução cluc 
dlc .se d:t\·a, para os interesses proximos; e a con
scicncia dormia, .whrc ;i tr;mquillidadc dessa pro
tecç5.o, tf10 poclcros.1, que fazia cahi r o raio sobre 
7'. an·orc proxiina p:ira nfto deixar fe rir a c.reatn
ra , e a rrccla,·a as a\".:;. lanches p~rn os a.bysrnos do 
vallc. 

E assim se installot1 1 por scculos1 o fat.ilismo, 
providencial e depo is sccptico, que enccrrot1 o hO· 
rizonte dos problemas e ele ca<la indi\'icluo e de ca
C.a geração dentro do alcance da cxistcncia. 

Nos limites do presente, religião e politka 
sabiam, comtudo, que a \' ida tinha sua segurança 
e seu destino pendentes ela nação, não só por for~ 
ça da policia e da justiça que clla crcara, desde as 
suas fórmas rudimentares, mas porque a ordem 
social da ·nação organizava a s11bsistencia e o cxito 
de todos. A nação, prolongamento, a prlncipío, 
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da estirpe, foi, dcµoís, uma união de est irpes, ac.;. 
commodadas num rcgimen ele paz1 crn prol elo in
teresse de todos. Do "parinn ao rei, todos sabian1 
que a defesa de suas Yiclns cnntra o inimigo csta\·a 
sob a guard:i da nnção, e que tinham .1 sorte con
fiada aos meios de vida., cstn.bclccí<los pela socie
dade e por clln rcgulac\os; a fort unn elo individuo 
era fortuna da nação: n fortu na da 11:1ção1 fortu n.1 
do individuo. 

No que respeita ao " sustento". ú "conserva
ção" e á "defesa" cl;i vida. cm sua fôrnrn. d irccta, 
.is organilaçõcs polí ticas prim ith·as olhavam. d~ 
mais per to, para o interesse e para a t ra11q11illi
dacle do ind ividuo. Os " e sta dos''. cks.sns pr imei ras 
socicclndcs, eram "estados collccti Yistas,,. Sc,b o 
rcg iincn domestico, com urn rei, com um dcspota, 
ou sob uma oliga rchia, 11a cscraYidão, ou na sc r
vldilo, protegido ou vassalo, co11tn\'a, cada qual, 
com o alimento, com o ~1b r i~o, com a llnião pa ra. 
defesa commum. O i:cglmcn social e polit ico era 
~m regí men de 11mtualicla<lc, por s 11 bor<linnção; a 
nação, um poder paterno sobre cnda um de scns 
membros. 

O animo ratcn1nl_. <1ue gerou essas primcir:1s 
associações de interesses, pres idindo ao seu des· 
c1wolvimcuto e acompanhando seus rrogrcssos, 
formou, ass im, a base psychica. ela socicd,adc, so-



O PROBLEMA NAC IONAL BRASILEIRO 8 7 

b re nm estado ele con fia nça rec iproca, que, salvo 
..:.l>crraçõcs, mais numerosas, 11:1tu ra lmcnte, nos 
tempos primitivos, rnas sem expressã o estatistica, 
como cocffícientes sociacs, man tinham a norma
lidade de situações com·cnicntcs á sa tis fação dos 
requisitos minirnos <la "ida. 

Com a crnluçiio dos povos. ampliadas as ne
cessidades. mu ltiplicayam-se1 simultaneamente, os 
rect1 rsos: dilatad.:lS as canw.d;1s superiores. dcs
lll\·oln' rm11-sc os meios de sa tlsfoção; reduzida a 
acção patria rchaJ cio Estado, su rgiram os traba
lhos, as indust r ias, as profissões, que iam con tcn
tai;clo as precisões. Dcixa11clo, pau lat inamente, ele 
socializar a vida, 110 interesse dos dominadores, 
tornando-se.: pul;t ico, o rcg·i111c11 da ordem e da lc
g-al íclaclc restringiu-se á esplicr:1 jm·iclica, á propor
ção que a vidn economic;1 ia crescendo, e cmnn
cipado, i.i tamlJcm o individuo cncontrnnclo, numa 
.'."lc.:t i,·ida<lc social parallclame11tc clesc1wolvida, o 
apoio que o Estndo retira,·.i. Este processo, ,·aga
roso, graclatiYO, diuturna e impcrceptin~Imentc 
ma i~ l.1rgo e mai s alto. ia lambem form ando uma 
sociedade, onde, sob as ondulações e linhas quc
br.1das natur.1es no nivcl de grandes collcctivida.
cles, se estendia uma linha média <le populações 
cada vez mais vastamente prosperas. As nações 
de fo rmação irnmemClrial e evolução! cspontanca 
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produziram, mantêm e clese1wolvcm, assim, corno 
que um leito1 ou uma rêde, c.Ic condições de ga
rantia individual, por entre .as grandes m.:issas cfa 
sociedade. A miseria, ex istente entre os grandes 
povos civ-iiiza dos1 fórma cxcepç5.o, ao lruJo de lm
mcnsas populações para as quacs, n5o só não cxis· 
te a fome, sc:não taml>cm as ncc<:ssiclac.Ics e aspira
ções, matcriaes m1 cspiritnacs, crcsccnt c.: s, contam 
com probabiliclacles ele satisfação. I·fa um plano 
ascendente continuo na p rosperidade material e no 
prog resso moral destas populações. 

O phcnomcno do "pauperismo'\ das grandes 
ci vilizações, não tem comparação com o definha
mento e a morte, em massa , ele populações, como 
na China e na lndia contcmporanca, ou com o'. 
nomadismo, miscravc1 e bru to, elos nossos scrta· 
nejos. 

As condiçées soc: iacs da vida individual, con· , 
~crvanclo. ncs fns 110,·,1...; ·~oócdaclcs, o caracter de 
perma11c;icia1 f irmaram o ele coatiiwidade. "Pcr
manencia" e "continuidade" são caracteres funda
mentaes da vida social ( 4). 

Neste processa, Deus, liber tando-se, com :-: 
espiritualidade das novas fórnias rel igiosas, da 
fusão irnme<liata com a rnatcria e com o mundo 

( 4) L ~:~n:n \ V .,nn - f'14,·~ S0ciolo9y. 
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objectivo, emancipou o thcatro das realidades ter
renas, da s11 ,1 interfercncia permanente: o homem, 
Evrc, no concei to de todas as relig iões

1 
tomou pos

se do seu gm·crno; e as cousas d.:1 viela ro llectiva 
ior mara m objecto de um pensamento, ele uma 
acç5.01 de ur:ia ;i.rtc sccu!a r. A separnção elo espi
ritua l e do temporal, e inte ira emancipação da po
litica e da auctor idacJc t:spir itua l, é consequc11cia1 

immccliata e Jogica, cio d uali~mo do espirita e da 
matcria, e elo ,:liv re · arbi tr io" . 

Reconhecendo no homem capacidade para 
reger e ndministrar os 111117,:crsacs, aind a que limi
tados ao presente, rel igião e poli tica reconhece
ram-lhe, implic'la mentc, a facnld"<le de prcvêr as 
cons~qucncias fu turas dos actos da gestão social 

Providencia objccti,·a sobre os fac tos da vida 
commum e previsão cios succcssos e das conscquen
cías dos actos humanos sobre a sociedade, são o 
1:ci-so e o reverso da mesma aptidão humana para 
vi ,·cr cm g r t1po social. 

Desde logo, era fatal que st1rgisse o E stado, 
como orgão gc:r.i.1 dos problemas e elas soluções 
dependentes da acçf10 collcct iYa e í utura., confia
da, nos limites do espaço e do tempo, ao "arbitrio'1 

e á " responsabil idade" do homem. 
Na vida espiri tual, o homem communica a 

sua relação cem a real idade divina, pelo nexo da 
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fé, na csphcra ela couscieucia. iwiividtta l; o seculo 
e.: o 11u111do, o tempo e o cspac;o, ao alcance ela re
latividade <l:1. sua Yida objcctiva, ficara m cnlrcgues 
ú unica fo rça e unica auctoriclade ef.fcctiva e pra
tica sobre seu arbitrio e sobre sna responsabilida
de: o Estado, orgrto da nação. 

Dout rinas philosophicas podem contestar ao 
hornern e 5. sociedade capacidade parn prc,·êr o fu
tu ro, mas devem, por consequcncin incYita\'cl, ada
ptar o anarchi~mo: negar ao homem aptidão de 
raciocinio Iogico sobre a s cousas futuras, cnvol\'c, 
fatalmente, negar-lhe a ele racioci nio Jogico sobre 
as cousas gcrat!s no presente, isto ( importa con
testar a lcgitimiclaclc do Estado e cio Go,·crno. 

Reconhecer n liberdade e ncg.:r a previsão, 
t raduz-se pelo fatalismo mnis cego <las mals g ros
::.ciras concepções naturistas. 

As massas humanas, assim iladas em "todos,,, 
compunham, com a posSÍ\'Çl adaptação, dados os 
nossos conhecimen tos sobre a r ehtção ela. cspecic 
com o mundo physico, e sobre a 1~ossa natureza 
corporca e psychic..."!., um n aggrem'.ação, fundida 
t:om seu !ia.bítat , e intcgra<líl como socíedadc, que 
se manti nha por si, salvo .iccidcntcs physicos ou 
guerras, e desenvolvia-se. !\1cio, povo e fórma poli
tica formavam membros de um corpo c:xtrcma
m<:nte elastico e ílcxiyel; enraizacla na terra, ou 



O PROBLEMA NACIONAL BR.ASILCJRO 91 

com a terra, desenvolvia-se a vida. ( que não a gc1i
tc .. por vezes nom.i.clc) g raças á neccssaria revela
ção e :i.cc11mulação de indícios e habitas, proprios 
a manter as Í uncçõcs de relação, satisfazendo ap
pctites e i11stinctos, por força dessa cspccic de har
mon in , in tcgrncla, numa ntmosphera tonica, pela. 
«ffinida<le com o meio e pela assimilação objecti 
"ª na sociedade. 

Form.1.ram-s-c. ass im, as nações do mundo ci
Yi liza rlo, ap resentando a fórma de collectiYidacks 
cm que o.s indiYiduos são funcções da sociedade 
e a socicclaclc é funcção elos incliYiduos, clescnvol
\"enclo~sc, uns e outra , coordcn:i.d:uncntc, sem cho
qttcs e .sem hiatos, corno 11u111 processo cont inuo 
ele cl(:y;iç:io ele um mesmo plano. A prosperidade 
e o progresso - 110 sen tid o ord inario do termo 
- do homem e ela soc iedade, nos paizcs ele longa 
evolução normal, são, as.sim, proclucto de uma ela
bor:1ção \'aga rosa e lenta, semelhante, por exem
plo, á acção cio~ factos physicos. chimicos e mecha-
1,icos. que ser virnm para compôr as partes geolo
g ica s ela: crôsta <la lcrrn. 

Deste processo ele elcvnção sncccssiva do 
nivcl da sociecla c\e1 organicamente integrada e clif
fcrcnci ada, surgiram as uaçõcs, os por.1os e os ho
meus, cio occi<lcnte moderno, caracterizados, em 
gera l, por uma certa conformi dade de habitas eva-
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lutivos. O processo soffrc hoje diversas cr i
ses: - eifeitos do dcscnrn lvimento tia cultura, 
sem a neccssaria segurança, nos cspiri tos, da ver· 
dadc scientiíica e das suas app1icaçõcs, e cffcitos, 
ai nda mai;, cl.1 rc\'claçfw e conscicncia dos nro
b1emas positivos elo homem, cm seu aspecto · du
radon ro, corno thcscs gcracs, da elevação do nivd 
da instrucçfio e cJa excita ção elas ambições, gene
ralizadas <1 vastos grupos elas sociccla<lcs, ma~, 
principa lmente, do s urto das invenções rnatc riaes 
e dos instrumentos rncrcantis que, dos fins do 
scculo XVIII, para nós, accclera ram a industria, 
as co1nmnnlcaçõcs e o commcrcio, cm progressão 
ver tiginosamente desproporcionada com os mistc· 
rcs e intcHSScs humanos. 

Proiund::uncntc p!!rtn rbadorcs da evolução 
das sociedades organi%adas1 estes phcnomcnos 
torn.:.ram-sc, nas 111:'1os daqucllas de suas cli1sscs 
que os manejam. um · poder tremendo sobre os 
dcs ti 11os das cJasscs inferio res, e, ainda mais, so
bre as da.:; novas soe icdaclcs, surgidas do desco
nhecido, mercê dos d2scobrimcntos, e volunt::ria· 
mente formados por esforços individuacs c!ol 
co~onizadores, ou pela acção poli tica das metro· 
polcs. 

As nações de origem remota e de lenta cvo· 
lução não conheceram, nem conhecem, o problema 
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11acio1rnl, pela mesma razão por que os herdeiros 
de grandes fortunas <lcsconhcccm o problema da 
Htbsistcncia e cada individuo <lcsconhecc o proble
ma ela formação struct/fral do seu organismo. As 
1wções surgidas por descobrimento e formadas 
por colon ização são improvisos sociaes do acaso, 
ou ele factos exccpciunacs <lo progresso. Se fosse 
possível conceber que os g0Ycn1os metropolitanos 
Gll as camadas colonizadoras transplantassem 
para as suas 110\·as pos:,cssõcs a struct11ra e orga-
11i::acilo <las metropolcs, podcr- sc-hia, tambcm, 
aclmittir qnc as colonias teriam prolongado sobre 
os no\·os tcr ritorios o organismo das socicdadc3 
me tropolitana~ intcgraclas; nem tal, porém, se dú, 
ncm 1 ainda, :;c ri a de s,1ppôr - o que, aliás, 11 f10 
seria bas tante - c1ue as Íol·ças activas na man i
pulação das 110\'as sociedades: go\·crnos <las mc
t ropoles, seus dekg·ados e colonos, tivessem agido 
sobn: estes meios, obedecendo aos mesmos cstinrn
los qne lhes it'!]pclliam os pnssos, na vida ordinaria 
sobre o solo 1'1atal. O descobr irnen to e a coloniza
ção, fac tos imprevistos e mutações gigantescas, 
tpicamcntc suggestivos, rc\'oluciona1111 tambem, 
os cspiritos, com as allcgorias quasi lendar ias e 
com os prc:mios nrngniiiccntcs das primclras jor
i:adas. 
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Governos coloniaes e colonizadores fazem 
invasões e conquis tas : não fundam nações; são 
exploradores: não são socios. 

Dos costumes, trncliçõcs, leis cmpiricas c1a 
pratica, e normas da conscicncia, permanecem os 
que, por neutros, não tolhem os passos, cm em
presas e aventuras: a visão elos noYos sccnarios1 

a forç a impulsiva e os clclir ios ela am biçfw des
pertam almas llovas, nos ccrcbros l" ransfigur;:iclos 
l ardentes ele "bandci rnntcsn, "cmboobn.s", de to
da a casta ele pioneiros - exictorcs smrnnar io::; de 
terras e sttmmarissi mos climin~tdorcs ele concur
rcntcs. 

Nas nações llovas, o facto, resultante ela iúr
ma pccnJiar da sua cxpJoração1 é que a sociedade 
não chega jámais i'\ constituir-se : a ass imilação l'. 

:~ integração, obras ele lento e gradual evolui r, nos 
\·elhos paizes, não encontram os mesmos movi.!i ~ 
c.lc estimulo e de operação;· e1 pelo contr~rio, por 
entre n vizinl1ança1 a contig·uidade, e uma certa 
com111u11idaclc1 mater ial ou moral, de s~mclhanças 
e analogias: a li11g L1 a, a religirw e a raça - (ios 
de tecedura, entre outros, na composiçfto elos ele· 
mcn los v itacs de associação1 e forças de sua c:cti· 
v ida<le solidaria - são ac1ui d issoln:11tcs. As n.·· 
ligiõe:;1 por cxcmplo1 como outras aggrcmiaçÕl'5, 
~g·indo inclcpc11dc11tcmt:nlc elo 111cc\1anismo nacio-
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11al, onde se deveriam entrosar, e promovendo, 
sem a acção geral parallcla das forças nacionaes, 
os idcacs que as ani111;1m, sob n direcção de sua 
nuctor i<ladc mundial e com a sua poderosa disci
plina, contr ibuem para <lesagg-regar as nacionali
dades. 

Os pa izes novos carecem de constitui r a rti
fici,1 hnc11te a uacioualidade. O nacio11alismo, se 
n~LO i.:. rnna aspiração, nem um programma, para 
pm·os fonuados, se, ele faclo, exprime, cm alguns, 
uma exacerbação morbida <lo patr iotismo, é de 
nccc.:ssick1dc elementar para um povo joYcm, qw.: 
jamais ch<!gará i1 c<lacle da vida dynamica, sem fa
zer-se: "nação", isto ~, sem formar 2 base statica, 
o nrcd;ouço anatomico, o corpo s tructural, ela so
ciedade politica. 

Não são os rcqt1isitos da prosperidade e do 
progresso, no sentido popular, que foI)eccm, mas 
os proprios orgãos e visccras ele uma associação 
hurnana com assento topogrn phico cm um tcrri
torio e r·cvcstida <lc um.1 cupula polilic.1.. 

Sua população é nm agglomcrado de fami
fo~s, classes, associações, partidos, profissões, ra
ças, nacionalidades, rel igiões: púde possuir, du
r:1n tc uma ph<1se rclativame11te longa de sua vida 
historica, de dezenas de a1111os, ou, ainda, talvez, 
de um 011 dous scculos, cidades os tcntosns, cstra-
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das de ferro, obras e empresas colossaes; tudo isso, 
porém, não viverá senão uma vida factic ia, sem 
espirita e sem unidade, como a \·ida de um hotel, 
ou <lc uma estação de estrada de ferro, onde se 
e11cont1 am e cr uzam-se> cm movimento febril, mi
lhares de in<l ivicluos, camadns e gerações <la soc.ic
dadc, sem nenh uma co:1scicnc:ia <lc interesse com
mum. Tacs socicdndes não deixam, cm ~lós si, se
não r iquezas morta s e monmncnlos mai s mortos 
ainda: obras fri:1s c.h: um.1 hiStoria, que não ani
mou o cspir ito de um ideal. 

Avenidas, thcatros e estatuas registarão p;!.ra 
o futuro os annacs i1~ían tis ,lc um 11ovo que não 
soube viver. 

A 11acioi1alidade não r, aqui, um desses con
ceitos \·crbacs a que a tradição habit na os espí
ritos, e que transforma cm suggcstão, mas a pro
pria vicia elo po\'o, base da vida. elo i11clividuo, <la 
familia, das classes e cias gcr~çõcs, -mcdium da 
trarn1uilliclade, da c1mffr.11ça C ela coragem, no 
presente e para o f uluro. E' provavcl que uma in· 
vcstigação positira de psycholog·i,\ social, pondo 
cm contraste a ,,ida 11orrc-aiucrintaa .. por excn1-
plo1 com 11m co11ccito de uacio1wliJadc.. formulado 
com todos os rigorosos cu idados da relatividade 
e das proporções, 110 tempo e no meio physico dos 
E stados U nidos, chegasse t;<n,lx,m ao resul tado 
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ele que egualmcnte este paiz não fór ma. uma "na 
çfw" ; m:is os Estado5 Unidos illmlem, por um la
do, com o brilho e a g- ra11clc1.a CSJ)(!Ctacular da sua 
Yit:1lidack, e mostram, por oulro, <.:Yiclcntcmen tc, 
~oliclissi1nos rcquisilús de C\·olução organiza
ciora. 

~o Brasil, cl c~lr ui:k,:; os rudimentos de orga
nização que j:'t ti\"C!mo::;~ );u1e,::1clos cm mau ter reno, 
11:ida ficou eh: dciini tinJ, e a fachad a da nossa 
cid\ização occult a a 1·calidadc de uma completa 
clc:sonh.:m. N':"l(l ha uma só ins tituiç5o rnJ Brasil, 
como tambcm, prm·ayclmc ntc, c:m qtwsi toclas, sc-
11:"w cm todas .. as outr::s rcpublic:\s sul-americanas, 
:•s:,;l'ntc sobre bases p r0pr i as, para um crc3cimcnto 
CYoiu tiYo regular. 

Vi\'l:mos, até aqui, ele ensaios e reformas; 
GHla icka 110,·a pousa sobre ruinas; cada trans
f onna<: ;'lO planta as aspirações de um systcma 
sobre 2. agreste verdade de fórmas sociacs ainda 
grosseiras. Dahi, o dc:-~mimo e a ckscn~nça de 
um povo, :para quem a ,·ida publ ica n5.o é senão 
mna chronica ele anecclotas pcssoacs e de audaciasi 
C':-cautlalos e im1nora licladcs1 ,·erdadciros e falsosi 
cx;i.g-gerados e deturpados ; onde o me r ito ilão lem 
es t imulo, o trabalho não tem \·;dor, a producção 
não tc.: 111 preço, as fortu nas não têm garantias, o 
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povo não tem opinião, o cidadão não t<:m voto, os 
cspiritos não têm idéas e ns vontades não s,1bcm 
mover-se. N~LO iossc a i11g-e11íta hones tidade deste 
po,·o e sua ciarissima intdligcncia, seu bom senso 
e seu cxtraordi na rio espiri ta de ordem, e este 
l>aiz não conta ria mais un1 só colicctor probo na 
mais remota e inculta villa cio ser tã o, e vin~rin, 
como terra de barbaros, dilacerado cm guerras e 
pilhado cm !':=aqucs pcrm:111e11tcs. Uma coJJstittiição 
e umas centenas de icis, cmpalhacbs cm volumes, 
não fazem um Direi to; quanto mais, a vida ele uma 
nação! 

Os Est;:tclos Unidos t iveram, sobre nós, ím
mcnsas Yan tagcns. Foram colo11izados por uma 
nação que, estando na épocha elo descobrimento 
ela Amcrira, cm pleno cstaclio de vigor, continuou 
a marcha progressiva do seu extrnor <l ínario des
envolvi mento, durante todo o tempo da formação 
das colonias da No\'n T nglatcrra ; possuem ttm 
territorio de cl ima, frio o ~l temperado, scmclliante 
ao <lo paiz ele seus coloniz;i.dores, im me:diat;:ntentc 
aclaptavcl, sem estudos cspcciaes, ne:m devotados 
cuidados, ás cnlturas que clles faz ia m na metro
polc, de onde pod iam receber lições e educação, 
sem rnaior aprendizagem sobre o tern:110 e .1 acla
ptação, sobre .ns [)Jantas e o cultivo; não soffre
ra111, como nós soffremos, com a Yinda da casa 



O PRODLEMA NACTONAL DRAS!LE IRO 99 

de B ragança, nenhuma syncopc <le evolução poli
t ica. 

As raças que po\·oarnm a l ng·Iaterra não di
vergem tão 1wofundamcntc como se suppõe, elas 
que povoaram P ortugal; o f u ndo eth nico crn idcn
tico; os primeiros po\·oaclo rcs ela Eritanni.:l, de 
cuja existcnc ia jú se c11contr.1 testemunho histo
rico, r..:ra111 celtas, como os pr imith·os po\·os h isto
ricos da pcninsnla, e caminharam, do continente 
para a illtn. por vin íbcr ica; nas allu\"iõcs migra
tori;-:s que se seguira m, para ambas as direcções, 
houYc 111cscla de c.lolicoccphalos nordicos com brd
d 1iccphalos cio cen tro; houve latinos, na Dri tan
Hia. A massa que predominou em Portug:11 pcr
tcnc in n gente que ,·i nha ele partici par de civ iliza
ções como a romana e a a rnbe da idade média. 

A Ing-latcrrn foi uma estufa humana, prote
gida pelo oceano, e q uc monopolizou o oceano, 
cksclc que o oCcémO passou a ser thcat ro das gran
cies lu ctas cln conc urrcncia; Portuga l foi um pe
queno 1)0\"0 quasi sem terra para a sua conscn·a
çãu, c1 nc, tendo rcaliza<lo no mar as maiores em
presas ck clcscobrimcnto e ele occupação, cedeu á 
força do puder nu merico e ela vantagem tcrrito
ri.tl, no continente, dobrando-se, ao me::;mo tempo, 
11cra11tc a concurrencia maritima <la propria I n
gfo lerra e dos povos <leswbridorcs e colonizadores 
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mais activos que o mundo possuiu, no pcr iod o <las 
g randes iniciativas oceanicas. Conquistado pela 
}! espanha , Portugal não se reemanci pou, senão pa
ra viver a mnis critica das cx istencias, numa inuti l 
reacção contra él pressão das Juct as conti11e11tacs, 
collimadas com a fuga de D. J oão VI, e contra a. 
expansão rnari tima da I nglater ra, ultima<la com a 
definitiY.:i subo rcll11ação polít ica ú poderosa allia 
da do norte. 

A capacidade e o ,·alar abstracto ele um po,·01 

como os de um indiYid uo, nfio se nc1uilntnrn cm 
absolu to, p c.:!o que pô<lc r calizn r , rnas pelo con fron
ta do que realizou com os obstaculos e as possibi
lidades cncon trn dos. Sob este critt.: i-io, a pa l ria de 
Ca mões e de V :1sco da Gama apn ra, com honra, o 
quil ate do seu ca racter. A colonização do B rasi J 
realizou-se justamente cl nranlL" o per iodo Jc clccl i-
1;io <lc Port ugal. 

A outra difficuldadc· é a inda mais consiclera
vcl. Aos po\·os eu ropeus que pa ra ,1qu i vieram, 
coube uma reg ião Í1!tci ramcntc ignorada., cujas ter 
ras, cquntoriacs e tropicacs, oppunham obstaculo 
ás culturas1 irnprcsta\·cis, como eram, para quasi 
todas as laxourns c.onhcciclas dos colonos, de cara
cteres cli111aterkos e mctcodcos clc todo estranhos, 
alguns clc infl uencia immccliata e cli recla sobre a 
vida elo colono e sobre seus trabnlhos, outros ele 
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cífeitos mais remotos, que ninguein imagina\•a
1 

se
quer, por esse tempo, ai nda até pouco, apenas no
tados, por observadores clircctos da nossa viela ru
ral, sob o aspecto de sua acção immc<liata sobre as 
culturas, e só de recente data apontados, com todo 
o seu alcance sobre a \' ida. agr icola e a producção, 
sobre as estações e a prod11ctiviclaclc elos nossos ter
renos, sobre a nutrição, o vigor e a saúde da nossa 
gente ~ o que vale dizer, sobre a base inteira de 
loda a nossa. Yita.liciacle. 

Jmpro,·iso da creação, pelo descobrimento; 
fraqueza fortui t a. dos descobridores; d iffercnça. 
do clima e da terra; viciss itudes ela colonização; 
interrupção e des\'io, no processo historico da in
dcpcndcncia e da fo rmação nacional: :tqu i estão 
cinco enormes factorcs, cada qual bastante para 
;mpcclir e tolher o sur to ele mn.1 sociedade. Ao ul
tim o, costuma-se creditar, cin confron to com a 
l1istori a das republicas sul-americanas1 as v;in ta
gcns <l;i. ordem e da unidade nacional. A ordem 
n ão foi assim tã o completa; e se ganh.í.1?1os um 
IJOttco cm socego, é certo que pe rdemos cm inicia
ti va e cm vigor de caracter, com o governo dynas
tico. Somos, afinal, dcsr.endcntcs <!e portug-uezcs1 

povo, sem contestação, menos impetuoso (]llC o hcs
panhol; e não é arríscn.do conjccturnr que mais fir
me teria sido a vida deste paiz, se a sua indcpcn-
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eia res'.11tasse do progresso ela aspiração nacional 
Jié\ vida do povo e fosse presidida por essa mascula 
g-cração de 1820, tendo a co11.scic11cia, a liberdade e 
a respo11sabilidade. da orga11i::açiio politica. 

A terra, esta, está de todo por ser estudada; 
e o signal da conscicncia, quanto a este ponto, só 
se mostrará, no dia cn1 que, nbanclo11a11<lo tcn ta
mcns de melhoramentos matcriacs artificiosos. ou, 
pclO menos, prematuros, como o da::; culturas scc
cas, volta rmos sensa tamente os ol hos para as rc~ 
~iões já cxploradns e cm exploração, e para os Yal
les fcrtcis onde abunda a agua, existentes cm todo 
o paiz, p:ira restau rar, por meios co nhecidos, não 
muito custosos e ele cf feitos prox imos, ;1 s condi
ções de humidade e de pro<lucção, que lhes vão fal
ta ndo, corrigir e rcct ificar as falhas e insu fficien
cias das terras, sanea r as.rcgiües in salubres e ele
fender n.s r iquezas naturacs, cm cstaclo de produc
ção, ou virgens: proc1.1ranclo concentrar e fazer 
floresce r as populações nacionaes sobre estas 
zonas. 

Un1 paiz cm que a cultura c:xtcnsirn ela terra 
exgotton, cm menos ele trcs seculos, 7.onas equi
valentes ao duplo, talvez, da úrcn elo Egypto, cx
ploraclo agr icolamentc, sú dentro da vida histori
ca, quat ro mil ;umas antes da nossa éra, e ainda 
hoje cm plena prodttcçã.o, não prec isa abater seu 
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espirita, nem desmoralizar-se a seus proprios olhos, 
para explicar as fraquezas e crises da sua const i
tuição social: basta-lhe lembrar c1uc nenhum outro 
povo soberano passou, nos tempos modernos, por 
cgual conjuncturn, e q ue cansas desta natureza não 
se rcvclnm, cm regra, a povos e governos, senão 
com o flagrante ela sua realidade. 

Com t:?cs \•ici ssitudcs, na posse do seu patri
monio territo rial; sem base historica pa ra as fun
c],1ções dtL sociednde ; luctnndo1 ao contrario, com 
os obstacL1los <1uc mataram os gcrmens das suas 
expericncias ele organização - este paiz não po· 
clia ter iniciado, sequer, a crcaçã.o de uma ccouo
illia. 1\ 1iacio11alidadc é a Yida ele um poYo, feita 
pelo calor e pela energ ia de um espirita, sobre a 
3aúdc de 11111a cco11omia. Nós ternos de fundar a 
economia da nossa P atria, fazendo revelar o espi
rita das suas raças, sobre a sua natureza tropical. 

Para isso, só ha um caminho a scgnir: tr.1-
çar a su:i. politica; e para conceber a sua pol itica, 
é mister fo rmar uma co11sâc11cia 11acio11al. 

A nutonomia de urn povo nasce cm sua conp 
~cicnc ia : a raiz ela personalidade é a mesma, no 
homem e na svciccl.idc. T er conscicncia significn1 

cm seu mais alto grau, possuir1 com os poderes de 
sensação e de percepção, o de formar juizos: juizos 
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concretos, sobre as cousas; juizos abst ractos, so
bre as icléas; jnizos moracs, sobre os sent imen tos, 
que são como a faculdade superior do aí kcto. O 
scntimeuto '5 a 1·a:;ão da 11a l11rc::a c1110cioual. O 
postulado de Socrates: "a vir tude é a sabedoria'\ 
contén o germc:1 desta verdade psychologica. A 
base <la 111;.iis alta virtude huma na está na sa~c
clor ia cb coragem, c!.l moclc raç5.o e ela pr mlcncia, 
extcn.acla na conclucta, com o crg1il ibrio indcfccti
, ,c! da "cudcmonia" ... 

A uaturc=a aficctiva é idcnticn, no Sel\'agcm 
e no homem cu lto das altas sociedades : o selva
gem prat ica os netos mais crucis, com umn con
scicncia lim pida , de ltcroc ou ele sant-o; o civi liza
do ~uruina co11n1rrc11tc:s, submcttc fa mili:is e so~ 
cic<ladcs á miscria, dizima poYOS, nas Juctas eco
r.on:icas, 11.1 concnrr cncia social e nas guerras. O 
medico, c:1p<lz de morrer de fadig·a ú cabeceira de 
um doente, conkmpln, imp:1ssI\·e l1 sc:m uma vibra
ção <lc sensibilidade, a lenta .1g-on ia <lc populações 
cJi..·: im.:i:das pelo impa lnd ismo. O homem começ;i, 
~penas a prat icar a sc icncia do sentimento e a arte 
do amor, cm Sl\as relações com os out ros seres! 
com a tcrr;i e com scns scmc!hant~s. As Ycrc\aclcs 
da co:1scic11cia moral, todos as possuem cm abst ra
cto; nem todos ns sabem localizar, nas rc l.1ções ria 
v ida concreta. 
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Grande numero das concepções ligadas aos 
nossos sentimentos gcracs são mctaphoricas, hy
pcrbo!icas1 muitas \'Cles. A lingua é um serviç.'. I, 
mas, tambc111, um traidor do csnirito e <lo cora
ção; e as fórmas cxaggcrndas ;le expressão do5 
impulsos moracs defrauclam sentimentos verdadei
ros, que se tornam figur,1s acanlmdas e constran
gidas, nas roupas de suas imagens rhctoricas. 

O co raçfw tem as suas proporções e a alm,1 a 
.!>ua harmonia archi tcctonica. 

Sob os vagos nomes, dados, declamatoria
mcntc, {is nossas aficições scx:iaes, como o de 
·· i r,1 tcrn icla dc humana'', "patrioti smo universal", 
''patria idea l", "familia luunana, ou brasi leira" 
- mctaphoras que são quasi dcli rios de lingna
gcm - pomos, ele costume, a "sympathia", o im
pulso ele "mutuo auxilio;), a ,:bcnevolencia", a no
bre e pltra "caridade", dos catholicos, o "altruis-
11101\ eloquente nome da synthese da virtude <lc 
1\ng-us to Cômtc: "vh·cr para outrem", o espir ito 
de: " lnu11a11 id:tde", que nos u11c111, cmfim, ao nosso 
~cmclhan tc - chincz ou kaffir, da Terra-Nova 
ou patagão - acima da "amizade" que nos pren
de ao companheiro e consocio na vida e no traba
lho, e de todos os sent imentos reaes, domcst icos, 
r,a tr ios e scciaes, (1ue nos ligam ao ir mão no san
g ue, ao compatricio descendente dos mesmos avós, 
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vizinho no sólo e confrade nn llngua, <lcix:mdo
nos inebriar por cstinmlos nüs de senso e vasios 
de nnturalidade. Assim tambcm a "solidarieda
de americana", a aifinida <lc da "raça latina", o 
espir ita, sentimento, interesse, ou caracter "sul
amcricano". 

E se, como ~entimentos para com as pessoas 
e pnra com os povos, estas hypc rbolcs nnda dizem 
de sincero, porqt:c dizem cou~ns qt:c exccclcm das 
f ronteiras elo senso, e::xprimcm apenas, nas rela
ções politicas, inach:cr tcncias juvenis do cri_tcrio. 

A synthcsc da política in ternacional bras:
kirn pódc ser resumida nestes brc\'CS termos. No 
continente americano, a ide:n tidncle da evolução 
política e da s lnst itu içücs soci.:lcs impõe a todos 
os pa izcs uma poiitica ele paz. Na prosccuçào clcsta 
JJOlitica, os Estados U n idos têm direito, por sua 
i,osição internacional, pela. inici.1fr-.·a 11;1 rcalizaç~o 
ele idéns libcracs comnnms e pc a pr ioridade no 
serYiço da paz, à cl lrccção do co!1ti:1c11 tc; cstn 
approximnção pôde ser estendida a outras n.içõcs, 
stm. comtuclo, forrr.ar-sc pa r tido, ou .11Iia11ça in
ternacional, cousa incomp.:1.tivcl com a propria icléa 
ela paz. A vizinhança impõe-nos cuidados ele cor
tczia e de prudcnc:a e animo de transacção! nas 
rcla~õcs com as nações contiguas; interesses poli-
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t icos e economicos podem jus tificar commercio 
mais intimo, on rnai$ frequente, com algum paiz. 

Não ha, assim, razão g-eogra phica 11cm cthni· 
ca para qnaiquer p re fercncia, interposta entre o 
nosso patriotismo e o laço universal de estima ht1· 
mana, que nfw ganha, nem em cffusão nem cm 
calor, com superlativos clcclamatorios, e para o 
c1ual o melhor 110111c é, pro,·an~lmcntc, o ele hospi
lalidadc - o nobre e cspontanco impulso de aco
lhimento e de carinho a estrangei ros, commum a 
p:tg-flOs e ,1 christãos, a musulma nos e bn<lhistas, 
testemunhado nos livros sagra dos, nas epopéas e 
nos cocligo:; ele wora l e ju r ídicos de todos os rx,vos, 
que K;mt g ra,·011 corno lc1~11na do seu ideal de paz: 
1,• ideal da "hos:)italidade uni\'ersal". 

Sentimentos :" ic ticios e sol ida riedades sem 
b.:1sc, 11~10 scn·cm toclns essas co11vcnçõcs, senão pa
ra acc n11111b r, nns relações da \'Ída real, motivos 
artificíacs ele ,,cção, de que só podem resultar per· 
turbações política s. 

A aspiração ele uma uni<laclc internacional 
mncricana é lltn.1 das fón nas absurdas des te pre
conceito. A configuração gco~rapbica ela Amcri· 
ca, cm longa faixa longi tuclinaI, é um impcrat h ·o 
<lc d i ffcrcnciação, jamais um clcterminantc de 
un idade. 
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Interesses particulares á parte, limitados a 
seu objccto immcdiato, não ha, assim, nenhum mo
tivo para que se ,alimente, entre o patr iotismo e n 
hospita'. idmlc humana, outra qualquer affcição, 
nem para que se conceba a crc.i.ção, entre a "n:i.
ção" e a 11 Im1n:rniclade1

', de formações intcrme
<lias, ainda que passageiras. No proprio processo 
de cnc:un ili11amcnto para a pnz mundial, a inter
venção de formações tacs como a f cdcração curo
péa ou americana, cn,·oh·cr~a ma.is perigos que 
promessas de exito. A org:mização geral das na
ções e da indole propri.:i ela idéa de paz, e as fór
mas int('rrncdias podem compEcar, cm togar ele fa
,·orcccr, o seu advento. 

As raças de uma nação dc,·cm venerar os po
vos nxós de seus filhos, mas este sentimento, como 
e: de qL;alc1ucr cidadão, .indi,·iduc1Imcntc, por este 
ou por aquclle paiz cstrangciroi não tem expres
são [)ra.tica1 ele paiz para p:iiz: Eca no amago das 
consciencias. 

A "nnç5o", do:; an igos, e cl.1 opinião yulg~r, 
(;Xprimc um:i comhin.1ção de affciçõcs eo11ectivas, 
cm que se juntam vagas rcminiSccncias de liga. 
gentilica e :mprcssões de :rnctoridadc e ele subor
cliuação patriarcltal,'. com a esperança do patro
chzio, confiança no patronato, posse de um patri
mo,zio commum ; é a conscicncia que clnma o ap-
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pcllo á concentração cm torno do chefe, nas horas 
de perigo, e cm torno <lo g0\·cr110, nos momc:ntos 
ele cr ise. 

E ' um estado de co11scie11cia e mn imp11lso de 
i11sti1tclo: o chanrnclo espirita 11acio11al cios povos, 
coutra as aggrcssõcs armadns <.los povos inimigos; 
não (; nc.:111 um sc11ti111c1110, nem urna 'ldéa, nem um 
pri11cipio de acção. 

A fó rma superior <.lc "nação" não se conso
lida, senão depois que a sociccla.dc, que c11,·oh·c a 
cx istcncin elos indi"iduos, se corporific;i com a so
Iitlcz e a plasticida<le precisas para offorcccr base 
ú segurança e 111 cdi11m á prospcr idndc, na vida 
c01nmu111. E' mn estado jú ava nçado da íormaçfto 
11acio11al : ob ra clt: sc c: ulos de c,·olução, nos paizcs 
de cxis tcncia immcmor!al; obra poli t ica, para a s 
nações moder nas. A mais alta expressão ele seu 
progresso é aquclla cm que o espirita cnvolw:, na 
synthcsc mais ampla, 05 mo\"cis intimas <.la solida
riedade social, ínzcn<.lo-a reverter para o futuro, 
para o interesse dn. prole. 

Com esta fci<;ã o, a conscicncia nacional é 
completa. 

A i111ao-cm <ln vida dos inclividuos, na socic
daclc, e da ~ctividadc elos varias g rupos que clla 
mostra <lú a illusão de que toda " nacionalidade" 
tem vida, obcdcccnc.lo ao impu lso do seu proprio 



I ! 0 A T. B E R T O T O R R E S 

dy namb mo. A vi<la nacional não é, entretan to, él 

somma ela s vid.i.s elos i11dividuos, nem a somrna das 
actividaclcs das classes e associações, que se agi
ta1n cm seu tcrritorio; é uma vitalidade especial, 
inconfnndivcl com a das pcsscxrn e com a elos gru
pos, naturacs ou a r t if iciacs. cm que se d ivide -
rcvekmclo-sc, sem ch1v icla1 nos phcnomenos de cles
envolvi :ncn to, de prospcr iclac:c, de progresso, <lc 
civilização e cul tura, ele incl i\" icl uos, f ami lias, clas
ses e associacões; mas ~tginc.!o, sobre a sociedade 
comr leta e de permeio .ú s suas unidades e aos seus 
1nu ltiplos, como um complexo ele forças e ele va lo
r es, riuc progridem cn1 nin:I ascensional, de alcan
ce, e em linha hor izontal, no tc111 1)0, p;,.ra o ideal 
a<laptativo. 

De degrau cm clcgr.:1. t1 , cm marcha p:i.ra o 
c.quilibrio e para a ha rmoni~~, dos homens entre si, 
e dos homens com n T crr<1; de gcr:1ção cm gera
ção, cont a conscn ·ac;ão e o dcscn,·olvímento da 
riqueza e ela energia~ a civ ilização cr êa, sobre a 
r nsticicln.clc ela Terra e sobre a im perfeição lmma
na, o nrnbieute que acc nmnla e que impulsiona os 
J>rogrcssos . 

Irnlivicluos , g·n 1pos,· classes, assoc i<.LÇÕc s, 110-
dcn1 ag·itar-se e prospen~r, enr iquecer e progred ir, 
sc1n r1uc a "nação" se desenvolva., ú custa mes mo 
dt~ for tur.a., da seiva e das energia s nncionaes. 
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A activi<lac.le da massa dos in<livi<luos e a de 
seus agrupamentos não é o elemento dynamico ela 
vid;t nacional: é o seu elemento stnt ico; não é a 
sua força progressiva: póclc ser-lhe uma força rc
troccssiva. 

E é este, 1itera1mcn e, o caso da nossa Patria. 
J\ nossa vi<la social traduz-se por uma acti

vidaclc ::;cm producção, numa grande agitação d~ 
esforços cstc reis. 

H a um phcnomcno de circulaçno socia l (5) , 
semelhante ao da circulação econo111ic.1. A ,·i<la ele 
um J)O\·o gravita cm torno dos crit~rios, dos mo
delos e elos exemplos, exhibiclos pclns f iguras e 
pelas classes representativas da sun sociccJa<lc. São 
est;:s que dicta m a pauta dos valores e; impulsio
nam os turnos e c,·oluções das iniciati ,·as e cios 
interesses. I'v1onaco é um formidavcl cent ro de 
vida, agltaclo entre mesas de jogo; L ondres con
centra, a inda hoje, por força dn pujante organi
zação elo seu credito, toda a vida bancaria da Tcr
rn. Paris é a capit:d liternria cio mu•1do pscn<lo
lntino. Em cada paiz, a v italidade corre, como um 
liquicto, para; o plano elos interesses favorecidos 
pelos «gentes ela sua cli recçi\0. I-la uma tcnclcncia, 
c.:m todas as socicd:1dcs, para o nbandono do tr,1-

(5) J.::5-Ti:~ W,rnn - P11rc Socio/09)', 
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balho, e para a especulação. Esta tcndcncia apre
senta-se, entre nós, como a iórma. de uma circula
ção social e cconomica, nüo só irn.:gular, mas 
a.lca torja e viciosa. J\ sorte do brasileiro i!IIC con
fia, ainda , no labor do seu ()raço e 110 esforço elo 
seu c:spirito, é um bilhete <lc 1otC;:rÍa, pendente do 
urbitr io governamental, de negocios íicticios e (.k 
transacções imrnoracs, que o iuiiacionismo e erros 
cJa nossa oricntaçfLo cco:1om1ca e <la nossa cdltCa
çfto social fizc'ram indust r ias prcfcriUas, cm nussa 
socic(!aclc. 

F aze r fortuna é o programma <lc todos; YC:n 

cer, ct:ste o que custa r, o lcmma cm prestigio. Co
mo? Por todos os mc:ios, processos e caminho51 

aptos para conduz ir ao cxito. A escolha 11ão ~ 
li \'rc. O cstalão, 1..nna YCZ dccr ct~tclo, pela dictad nra 
<la Fort1111a 1 os espiri tos gravitam cm torno tkllc. 
O homem nftu tem po1= destino ser hcroc, lll'l11 ser 
mar tyr. Pnra conservar a intcg r icla<lc do caracter, 
cm sociecla<lcs selccciuna<..!.as pc!os caprichos do 
azar, é preciso posst1 ir aniG10 <lc athkt,1 moral. 

A ~ocie<lndc faz o individuo; o c.:1racter e o 
valor são, normahm.·ntc., determ inantes d:.1.s tcndc.:n 
cias, sobre uma caudal de energias ; quando ha or
dem na socic<laclc, cada onda é feita do concurso 
<l.1s cor ren tes inclivi<luacs; n a anarchia, as ondas 
são feitas <los ímpetos e <los snl tos acrobaticos dos 
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2ppctites e das ambições. i\s personalidades for
tes são esmagadas, de encontro ú propria forta
leza; ;is :i. lmas bem intc11cionadas1 esteril izam-se 
na amarg·ura e 11.1. descrença. Tudo isto, porém, 
significa apenas uma cousa: a sociedade faz o in
clivid:10: cão pódc prod uzir indi\' idnos ukis uma 
sociedade que se não ;1camoL1 cm seu leito natural 
- qt1c ido coordenou a sua. direcção. 

Impressionistas, nús nos diridimos em duas 
philosophfas, ambas cstcrcis, cm face desta rc;ili
da(k: um optimismo ex ta siado com a.s apparcncias 
da nossa ciYilização, e um sccpticismo clestrui dor1 

tcrrin:l de con tagio e feroz ele intolcrancia, con
tra tudo esforço de reacção. Par~ estes, o nini está 
na raça e nos in<fü·ídnos, e, isto, tfto sómente por
que, logo aclcantc dos factos, o que se lhes apresen
ta ;1.0s olhos são as inw.gcns das pessoas. 

E' um simples erro de visfto dos dados sociaes. 
O nosso prepa ro cthi co e poli lico a inda nos não 
pennittc perceber q11c, entre n figura de um ho
mem e seu cspirito1 entre a vi<l~t que ellc Yac fa.
;;cndo e suas q11alidacks, ha um mundo de causas 
de ,·arinçfio, que se cstc11<lem do mais remoto pas
sado até ao momento acmal, e sobre o qunl se es
batem reflexos e refracções de todas as vidas e de 
todos os fac tos que nos cercam. Os instn nnentos 
~ as possibil idades sociacs dispõem do futuro; e 



114 ALBE '.l.TO TORRES 

o cl.issico Destino, da tragcclia grega, pôde ter 
por voto de i'.·l incrva, cm sociedades nflo org.1.ni
zadas, o acaso que, no dia de uma crise polí tica, 
decida, com uma pen:1ada, entre Ccsar e J ciio Fer
nandes, para dirigir a sorte de um povo. 

O nosso habitu de apreciar os factos poiiti
<.:os e sociacs sob suggcstão elas emoções moracs, 
i.i. barra do "julgamento" - fõrma predominante, 
cm nosso cspirito, ela ' ' conscicncia moral" - leva
nos a não vêr os assumptos publicos senão pelo 
di icmmn do bem e do mal, do ho:icsto e do cics
honesto; e, no decl ive desta obscn·ação immcdia
ta das cousas, a aYaliação do que é publico e social, 
do que é da conta da opinião: da ,·cs publica., a pa
gou-se tanto, em nosso critcrio, que, nas csphcras 
mais altas ela vida p::blica, os pormenores pcssoaes 
e acciclcntes politicos, quando não ~:ctos e factos 
de to<lo particulares, sobrelevam <t programmas e 
idéas. De programinas não se cogita senão p,1ra 
cffcitos elcitoraes; e de prob]emas e soluções, não 
se chegou ainda a cogitar. Est:1mos, ainda, cm 
assnmptos de mcdicin<1 social, cm phasc <lc thcra
!)Ct1tica. de symptoma~. Pouca gente conhece, com 
cxnctidão, entre nós, os cli'1dos ela nossa situnçft0 
financeira; raros têm noticia elos problemas da 
nossa cco1101nia, para não falar senão de cousas 
n1ui to superficiacs ; não ha, porém, quem se não 
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emocione com a noticia da u lt im:1. desordem occor~ 
rida num E s~ado qtlalf1uer, omk o grupo dos 11 fa
cinoras", que cs l~o no podc r1 plci lcia a posse <lo 
Gon:rno, cont ra o g rupo cios "sakadorcs~', cm op
posição: e as att:tudc!-- de um e de ouiro lado \'a
lem-se rcciproc,1mcntL", e.xprirnimlo, ambas, situa
(t1~s cr~acla:-; e 1r:i a;1ticlas sob u:n 111csn10 cri lcrio: o 
tla Jucta pelas posiçfü:'s. 

/\s lacmms e os CIT OS eia no~!-~ \'ida publica 
~.;(.._. :1pc11as $)'1llptom a;-; do n1:d proÍllnl:o da nos~a 

ú:.:mrgani1.ação; ~fto, mesmo. maniú:staçik::; ~~'l'a
Yissimas, é ce rto, de cksorgani;.:açÜ<J; ll1il:i u facto 
ele i!S ter cm ioco, como probi·.:1i~:• '.c!'O\·~n ;amcntal, 
most ra o csta<lfJ n1dimcntai- do nosso critcrio pol i
tico e da nossa capacidade orgé.H1 ízadur:1. 

O nosso problema não (; um ~)roblcm:1 ele 
11w 1·alicl.tdc pessoal: os a husos apontados, em nos
sa viela publica, nacla \·ah:m quasi, por m u itos e 
g··~ndcs que !sejam, ~in f,1.cc das pciC.las colossat:s 
<:_ llc soffrcmos, com a nossa inaclvcr li da polit ica, 
ou, mdhor, coai a noss:t i11tdra fa lta cic poli tica. 
Quem quer qttr.: haja passac!o vd a po'. itica e pela 
administ ra<;[\O pnbl1ca, cm nosso paiz, não póde 
cieixar ck scntir-<;;c cnnobrcci do com a certeza ela 
probidade <los nosso:; homens publicas e dos nos
sos f1111ccionar ios. 
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O problema da nossa vida não ~ o problema 
do caracter i11tlh· iclual 1 é o problema tlo caractc.:r 
1rn.cional; não são penas que temos a impôr, nem 
moralização, que nos cumpre fazer; ;1 resolução 
ele "concertar:' e de "cnc1 ircita rn, formulas a que 
se rccluzcm, cm regra, os nossos inluitos rccons
tructorcs, é symploma tão pernicioso, como as im
morali<lacles que con<lcmnamos. São os eternos 
brados de p:1.ixão, de todos os ''puri tanos" e "in
corruptivcis", e:m épochas e entre povos rc.:voincio
nados. 

O caracter nacional, a formar, entre nós, não 
{; o ca racter d1·am~1tico, <l,1s obras de regeneração, 
nem um rigiclo carac ter pttni ti \·o ; mas um caracte r 
consciente e sereno, capaz <la sinceridade de reco
nhecer, sobre o c.-spclllo das nossa5 flagra ntes rea
lidades, qu<> não sabiamos nada das cousas da nos
sa terra, e que temos ,·ivido a pn.: tcntlc r executar, 
sobre este solo unico, mil repertorio de thcorias 
cxoticas. Tendo cr1mtnhado para o oceano, preci
samos regressar ao centro: voamos . abandonancio 
4!. terra, (JltC implorttva os nossos cuidado.:;. Q ui zc
mos for m;1.r cabeça, ante5 de possuir um corpo; 
plantamos sementes importadas, e a inda não sabe
mos prod uzir sementes; importamos e cul tiYamos 
fructo s a lheios, aba ndonando os fructos do nosso 
cl ima. 
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Esta política de reparação só nos parece im
posslVcJ, porqLJe, cm :·cg r.i.J não concebemos refor
mas politicas, senão como mutnções, instantnncas 
e intcgracs, do sccHario social. As refornms não 
se rcalizc1 m tomo cdific.1çõcs matcr iacs: inicia111-
sc com uma "mud::111çn de attituc!c", cnt face dos 
problemas, e proscgucn;, com t111 1 programma po
litíeo fi rme, dentro c!c uma fórma constitucional 
fl cxivcl, que se não limite a esta 0:1 áquclla ore.km 
de cousas, a tal ou qual ramo <lo governo. Não 
bnsla encara r dous, vinte, ou cincocnta aspectos 
da nossa vidn social e politica; é mister abranger, 
na complexidade dos in teresses do povo, todas as 
suas faces, clcpcndentcs de factores, proximos on 
remotos, di rcctos ou indi rectos, riuc sr. a1tcn1 am1 

sucedem-se, in ter rompem-se, surgem e clcsappa
reccrn, sem que 11 inguem possa predeterm inar, com 
c·xacti<lão, os actos cer tos e ns medidas proprias, 
pa:-n cac!a momento e para Cn<ln Jognr~ senão com 
firme conscicncia elo fim n íllcança r , inteir,1 mes
tr i.l <los processos, e.: posse completa dos meios. T u
C.:o r.1ais seria t rabalho b.,Jdndo, que mal mereceria 
o nome de poli tica. :\"ad.i destruir, uo que tiver rai
::cs sociacs .. recor:..strn!nclo ao lado e para dcante. 

Este progrc!-;SO n o c.:i r.1ctcr nnciona. l dcma11-
c.i.:1 dous esforços, que não chcg-am a ser sacrificios: 
repulsa definitiva do habi tual dcscncargo de con-
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scicncia e da inextinguive: confiança na magia so
!tttoria cio ama11/,ã - essa providente cfü-indadc 
que nos c:uita dos deveres, acenando-nos com a 
promessa tlc todos os dotes e virtudes; e trocn de
finitiva elo nosso humor objcctantc por urna si nce
ra disposição ele fr1zer, ou de deixar fazer. 

Os clestinos-dcstc povo só não serão determi
nndos pcl.:\ innoccntc candura <la sua a lma, por seu 
;imor á paz, espirita ele to:crancia e sua grande c:i.
pacida(e ele t rabalho, se o não quizer a geração 
presente. · 

Esta geração cnrccc de ter por guia, neste 
momento, a moralidade <lesta nnccdotn histor:ca : 

Em nma ceia, prolongada noite aclcante, pcr
gnntara alguem as horas ao s11issu de serviço; ao 
que este, o lhando pan, o rclogio, e vcriiican<lo que 
era passada a meia noite, respondeu: "Jú é ama
nhã, mcns senhores". 



II 

Em prol das nossas raças 





Somos um elos pm·os m;1 i.,; sensatos e intclli
gcntes <lo mundo. 

Nenhum brasileiro, que tenha urna vez via
jado, deixou de se ntir-se alegre ao confrontar o 
cspiri to e o car;1ctcr do 11osso homem do povo com 
o do homem de out ros paizes. 

Scnsivcl, generoso, nobre, hospita leiro, probo, 
trabalh.idor (6), o homem genuinamente brasi
leiro, fiel ao nosso espirita e si!ntimcnto tradicío-

(G) A icléa vuli;:;,r de que o 1,r:isi lciro é, de n;,.tureza. prc
µuicoso, pertence an numero dos prcjui1.os que a obscrv:u;:i.o super
ficial d:i noss1. indolc e <lo.~ nrissos co>!umr~ :nspirou :io nos.so 
sccpt icismo de adnpçfio. O i, r.:isileiro O: lr:ibJlh.,dor c act i\· o como 
os mais operoso~ PQ\"Ot do mundo. O trabn!ho i:, 110 nrasil, em 
todas a s proii.~sões, mai~ <lc111orn<lo e mais in:c:i~o do que na Eu
ropa. Q uem obscn·ou a riMs;, vida domest<c.,. no tc..inpo t'm que 
os costume.\ na-cio(lacs n.:to tinham tomado a fórma cosmopolita ele 
h oje , ,·i11 :1. c:-.:isl~ncia occu;io.<lJ , a lahu tac:io constante da nosso. 
.. dona Jc: co.~a " , de ltomC'n.,; e mulheres . .senhores e famulos, rio 
meio fon1il i:il ; queru assist iu ;io falior :iss icluo e, 11or vezes, penoso, 
de hzcmlei ros, feitores e agsrq;:ados rios tc..;11r,os cm que o nosso 
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na!, que não deturpou o caracter na confusão cos
m opolita das g randes cidades, mostra, logo á pri
m eira vista, no sorriso a berto e na palavra mansa. 
e serena, on<lc a ociosidade a que foi habituado 
põe uns laivos <le desanimo - a intclligcncia. v iYa 
e agn<la, um raro senso <la real idade, um eng·cnho 
curioso e habil. 

E é este o povo que a!1i vive, tranc111illo, com 
a innoccntc t ranqnillidadc <los seres qnc a !neta 

t rabalho :t;;ricol:: linh;i a li;mna o rg:miz:1~;io, :i intl:i 11uc :ttraz."lda; 
qucr:1 cr;nl·ccc:1 e conhece a :icti\·idadc <los nosso.~ r ro fission:ics <las 
classes lihl"r:\Cj: mcdicos, ;i<lroga<los, magisl rad~. cnJ:;;cnhciros, 
funcciona rios, su~pon an<lo, com mo~cstfrt e rcsi;:n:ic;:io, encargo, e 
s acri í ici?<: c:..:tr.,ordin arios, incst1uinham 1::11tc rc111u11cr:ulos q:iasi 
sempre; c,m:r.i rcron lar oi; h:ihitos e :i <lisciplin., <lo nosso :mtir,o 
c ommcrcio - ·1:io pó<lc te r d l1\·id:-. (nbrc :i c.ipaci<lai!c clc tr:úalho 
e o arr.or no 1r,1bnlho <lo nO!iSO homem. 

O factc positi \·O, tlcmonstr~do pela ohscn ·:ic;ã o tJo estado :,c:;.ual 
da nossa sodctl=.dc, não C o da propensão para ,, imlolcnci:i, m:i.s 
o clc um tl.:sc,111i libr io i:;:cr:il, 11a cd,:c;iç:"io <los imfü·iduos, nas mocla
li<latlcs c'I;. sodctl:idc e nas condições (la ;.1d::ipt:iç:'ao ; f:l lt:i de prc
p:irc, do hQrncm, pa r :i. o t r :ili.ilho J)rOprio e convcnicnic ; in strucç:o 
cxclu,,;i\·;m1cnt: cspcculat i\',l e litcrari:,, com a !ciçjo superficial do 
c :,.:crc ido clil:cct ico, hyz:intiu:i. pr coccupação de regul:iri<ladc i:;•am
m :i.t ic~l e 11urisn10 cl:i!->!i ico; a r rcbiorJo .:ata vio <la fõrma : d cs~r1::i
ni:t:o.ção J o tr:tl>:'llho, dC",;t ruinclo o rcr;:irnt'n t'.1( g, :incl c!> pro1ir ctl:i.-

1~~~: a~·::1':1:\~~~11~1; ,:i:i:~l~~~~s .. zf~1~~11~1l~~~p~~~1~· .~~~it:ri~;'.~º <l~
1
;

1
;~~ 

p r ietario. ircf}ucl\lcmcntc :i.u:-~nll", scn1 :amo r ., o solo nem 2.Clo por ~u., co nscr va1:;fic: l'Squccimcnto, (.•mfiu•. d:i.'.'õ rr;::r :is e cio s costumes 
cmpir:co'> <it:c fo r m:i. \';nn ú ~:i.l,cr tc:clmico d() i;,n·:idor turopcu. 
ah:in<lonaclos uns 1,or improprios ao meio, outros dcsprcz;.,,Uo~. 11or 
incfficazcs, c:n face cJ:is allcraçõcs physicas da tcrr ::i·. 



O PROBLEMA NACIONAL BRASILEIRO 12 3 

vela vida não armou nem amedrontou, e que, quan
do, ao contacto da civilização, nas grandes cida
des, veste as roupas que a moda lhe t raz de Paris 
e recebe a s icléas correntes nos j ornac: ~, transfor 
ma o desanimo cm <lcscrcnça ela raça e da patria, 
e adapta por credo ele acção a í órma negativa ela 
Yirtude e elo patr iotismo que consiste cm cxaggc
rar e procla.mar os nossos <lcfc ito:;, os nossos vi
cios, a nossa corrupção, ::: nossa ígnorancia. 

E esta attitnclc in tcllcctual é de (:cl10 incon
sciente do moela de pensar clo111 i11antc, até ha 
punco tempo, nas letras dos povos <lc que somos 
n.:flcxo. O cansaço dos esforços e elas luctas da 
civilização mcclücrr.1 11ea fermentou, 110 longo pe
r íodo ck inercia que cstú terminamlo, no lcvc<lo elo 
scepticismo. A ~cl iviclaclc viclor iosa das civiliza
ções do nor te da E uropa deixou as socic<laclcs, 
ai nda ir requietas e dcsorckna<la s, <lo meio-dia, sem 

D:ihi, o estado p!>ychico que :i ôbscn·ac:~10 ligeira altrilluc :'i 
imlokncia; cHado de inc;1.paci1bd c pr::. tic;1. " de tor por ccrd>r.ll, 
que inh:ihilil.:i os imlí\'iduos p.lrJ a 1icrccpção d.:ls cousas, dos fa. 
ctos e (!;1s i1lê:1.~. tk~lmliilu;i.11do·o$ cl:t ohscn-J(ão, da l'X\Jcricncia 

~.1 d~)c/~:ci;i:~i:~ ~~~::';~ri~/~1~111,~~~~~~s dºc :o~;Ji~~~u~~a~~!~~~t: 
cid;,. e com º" (J\,,;t;culo,; d e 1: 111~ economia wcial, cm parte nn:ir
chii;'!.Úa l·, cm ~ r:imJc parle, rontr.1 ri.1 .,os i11\crcsscs da proúucc;ão. 
J\ oc iosidade- do s br:isilciros rcsu\t ,1. dcs1as causas. 
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objecti,·o; e os po,·os que não andam: ficam, como 
os inclivicluos paralysaclos pel a inercia de seu meio, 
sc-111 sentimentos fo rtes, sem icléas positi\'as, sem 
energia . 

Está, talvez, nesta posição do espirita, cm 
face das interrogações praticas ela vida, o cr itcr io 
decisivo da sorte de in<lividuos, nações e soc.iccln
dcs. Em cada pcrioclo histor ico, clh· iclcm-sc as ge
rações cm grupos de homens qnc tc;1cicm a dizer: 
'·sim" a os problemas elo. vicia, e gr11 pos que ten
clem a dizer: "não". Os affirmati\·os contemplam 
o futu r o com a confiança scgnrn elo amor á viela; 
arrastados pela onda dos factos, yfto os outros 
~cgu indo o cleslino anonymo ela rent~ncia, a scn
lcnça tacita elo sacrifici o. 

Foi esta. lição negativista, levada nté um pes
simismo abso:uto, que nos foi minist rada pelas 
let1·as de que nos nutrimos. As gerações modernas 
dos poyos chamados latinos beberam o alcool do 
-ror::1an t ismo e do rcalis1110: fórma:; revolucionarias 
do pensamento elos }JO\'OS nossos mestres, como n:
voluciona r ia tem sido a sua vida .: e dessa evolu
ção, através de um meio scculo <lc so:1ho e de ou
tro de pintura viva elas rc.:1lidac1cs baixas da exis
tenc la., r esultaram a clescrenc:;a no ideal e a. duvida 
do progresso. 
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Emquanto isto, os povos <lo Norte iam edifi
cando os bastiões da sua força intellcctua l, es ten
dendo as linh2.s da sua conquista social e politica. 
üm dos tr:i.ços nmis in teressantes e salientes, que 
o estudo pcrmittc destacar, na a111zi.lg~1rna, cm es
tado de: b;ilanço critico e ele liquidação, do saber 
lH•mano, C o cb poderosa influencia dos phcnome
i~us sociacs e lConomicos e do estado ele c:-.pi rito e 
dos interesses, resul tantes desses phcnomc1:os, so
bre a marcha ,Jas idéas na scicncia, nas k tras e na 
nrte. 

J ú não é possiYcl, hoje, ao fala r de qualquer 
das categorias do conhecimento huma no, arr isc:ir 
gcn cr:1 liz.açõcs de fi nitivas. A scicncia Yac diffe
rcncianclo, clia a dia, os olijcctos do~ seus estudos, 
ao ponto de se restr ingi r, qnasi, a nm co11jt1ncto 
de rnethodos e <lados de contra-prova: c~cla phcno
mcno é a operação de um:i. multidão de leis; cada 
fr,cto, o efíeito de uma infinidade de ca nsas. 
Jgualmcnte errados andam, assim, o mater ia lismo 
historico, qn;:1.ndo explica os e~tadus da evolução 
mental, como puros reflcxcs dos antecedentes <lo 
meio que interessam á viela physica elos indivíduos, 
e o idealismo, que os fili a a simples conceitos do 
t:spirito. Ha, comtudo, um asser to que se pôde 
a ffirmar, sem temor: ao lado dos descobrimentos 
r ealmente e tot:llmentc scic:ntificos, a historia das 
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icléas encerra uma multidão de r crcladcs e de meias 
verdades, - productos cxdusi\·os ela · in fluenc ia 
.social, ou onde a ini !ucncia social larn;on um~i clóse, 
ma is ou menus forte, de snggestão, de interesse 011 

de aur.to r ida clc: cousas que..: se traduzc:11;, todas, por 
pcn·crsõcs do critcrio racional. 

A evolução do pensar humano passou, no fim 
<io scculo XVIII, por nm per iodo ca.ractcr istica
mcntc politíco: as facul<h1dcs do homem, longa
mente rcprimid;1s pe las Ydha!-i instituições tk~po
ticas, dc:-iabrocharam, numa pr im,wcr.:1 de id~as 
~ympathicas~ libcracs, lmm anitarias, que funda
ram direi to dc cí d:1dc cm muitos ramos ela 
.scicncia : a democracia~ os di reitos do homem, o 
iudivi cl uali smo, :1 cg·ualcl;~dc, o liv re cambio - to
das as thcscs dc~sc rcsu rg:imcnto ela iniciat i\'a, (1a 
,;ontaclc e da cncq.:·ia - rc flu iram sobre os estu
dos scic11 tifico:-; , i11spira11clo hypothcscs, al\·itrcs e 
soluções. 

A este pcriodo ele.: sympathia e ele libcralisrno 
.!-t1cccdcu, como era de prcvêr, a reacção dos in te
resses radicados 11 :1s v d has cor rentes hi storicas. 
Entre os traços cxptcssi ros ckstc refluxo nenhum 
se destaca com cloqncncia mais ,·igorosa do que 
a lucta contra o principio. ou cont ra o ideal, da 
<: g ualdadc humana. Pri ncipio e ideal prcsuppu
r:ham a identidade morpbolog ic:i do organ ismo hu-
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mano, cm todas as secções c\a cspccic, um mesmo 
11i \·cl clc possibi lidades progressivas, ele poderes de 
acquisição. 

Para legi timar ;i. reacção <los impt1Isos da for
ça, da auctoridadc, elas su premacias privilcgia<las1 

imptmha-sc d('rrt1ir o ~rincipio tutelar das aspira
ções cuntrarias; c1 pois que a épochn era de re
nascimento scicntifico, e o argumento scicntif ico 
t r~llÍa uma arma nova, <le trcmc11dos cffeitos1 a 
reacção vest iu roupagens scicntifirns, apoiando 
seus precei tos com toe.los os apparatos d.i observa
ção e ela cxpc.: ricnci.i. 1\ fciclio 11owt ~a "\"Olon
té cic puissancc" t inh~ forjado o seu arsenal de 
co:11 1.>ate. 

Não se poclcria acha r prova mais clara c.!:t n,~
turcxa politica e.leste mo,·imcn to, elo qu e a que mos
trnm ~ semelhança e ;,; im ..iltanciclatlc das diversas 
ê.ontrinas aristocraticas, p rcdomin,mtcs na scien
ci.i soci:d. Gobincatt e :\{aitbus, Vac:u! r <le La
J;ouge, cer tas filiações po1 iticas e sociac:s <lo darwi
n ismo, Nictzscl1c, surgir;i. 111, ele origens e de fontes 
<livcrsas1 quasi na mesma geração, chcganclo, por 
mc:thodos todos scicntificos. á mcs:na conclusão : :i 

.:ffirmação da SU{H:riorlcla cl~ morphologica, irrcdt1· 
ctivel, de certas raças e certos po,·os. 

Este pcrioclo é justamente aqucllc crn que a 
idéa da cgualda<le huma.na1 já asscntad~ no ter-
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rcnd politico, ia a vançando, com a instrucção elos 
trabalhadores e o augmcnto do proletariado urba
liO, para o tcrrc: 110 c:conomico, exigindo a cxtincç~LO 
<ias monopolios e das Yantagcns sociacs el as classes 
p r iYilcgiaclas, e cm. que a c.rpe111stio co/011i::adora 
dos le lllfOs 111 odcr11os co111cçavo a operar o c11cou
tro das nações cultas com as raças menos adcan
tadas. Chefes superiores e rnç.1.s colon :zadoras pc
dira:n titu las á ),jcicncia 1 para os direi tos da hicra r
chia e da su bordi nação. 

?vla:, a cur iosi<htdc e o in teresse da scicncia 
Hão se contc1Jt.:ram com :i promulg·:u;:fLO ele l;tcs c\c
çrctos ; sem conta r com O!; protestos de sa.bios <lc 
tcndcnci;:ts t11cologicas e rndaphysicas, os no,·os 
h or izontes, aLertus ao est l'clo, lançaram sobre a 
historia da ci\· :liz.ação uma luz, que rcmcttcu p:i.ra 
o scgtmclo planu! na ohronologia, a ci\'ifo:ação das 
raças brancas e loura:-. da Europa. Os trabalhos 
dos cgyptologos j{1 ha\·iam <ksn.:ndaclo uma civi
lização, anterior {t hdlc:iica, rica <.:lll descobrimen
tos e invest igações, ar rujac'a e peri ta nas cons
trucçücs ela ar te mc ,mm1c11 ra l, relat ivamente :ipu
rada, no la,·or e no dc::;enho das artes plasticas, de 
profundn e n:yst ica im~gin;içflO n.:l igiosa e de 
nobre e dclicach~ sct1!'i ib ilicladc moral. Esta raça 
c r.'.l uma ra ça t rigueira, se n~io escura. As proba
bilidades de sua origem, asiatica 011 africana, ex-
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dttcm qualquer filiação ú estirpe dos homens do 
centro e <lo norte cb Europa. i\·fa s, quando os 
ah-iões cios operarias ele Schlicmann e de EYans 
cxhu 1n~1ram as ru inas c.lc i\fyccnas e ck Crct:1 1 

pondo a ch.:scobcrto os paços rcaes das civilizaçõc~ 
ocgéa e mi noana - cda <lc m uito anterior ás in\·a
MJcs cl1J norte e obra c,·idcntc de 110,·os ·c~as r.aças 
morenas cio I\·Icd itc.:rranco - todo o c<l i ~le io ela su
pt:rio .. id:ide a ryana, ou tcutonica, ru iu por terra, 
Ct) lll a (kmonstração irrciragavcl ele r1uc as fo ntes 
c.h W'ss.a ci\'i li z:1ção :Jrotaram de ccrcbros de ho
llH.:ll s c'.o l'dcditcrrnnco, <1ttasi, certamente, da mar
;tc:n sul cio Mcclitcrranco. 

Esta proYn bastaria para anniqui l;1r a prctcn
sflO ele: s t~p críori<laclc ch1s raçns louras, ou antes, 
da rnça lot1ra tcutonic:1, J)ois que, dentre os pro
prios louro:;, alguns - a immcnsa ma~s;t dos bra
t:hyccphalos tlo ce ntro cln Etiropa, por exemplo 
-- :;f10 r cpclli<los pelos gra ndes eleitores da scicn
cia .stltccionis.1:1.; mas n scicnci.1 1 proscguinclu cm 
s uas indagações, chcgoll ;t conclu-.ão de que, ao 
j;~clo d;- s d l\·crs iclacles physicas, verificadas na cs
tntclura !nm1an:1, uada, absolutamciltc nada, au
ctorizn .a affinnaçãu <lc nma <lcseguakladc rnclical, 
rw const íiu iç;ío ccrcbral1 em sc11 fttncciona.n1c nto, 
cm seu poder de dtscm·olrimcnto. A relação en-
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tre os caracteres physicos e os caracte res psychi
cos jamais se conseguiu a ffirma r com da dos defi
nitivos e irrcfutavcis. Recente~ in,·estigaçõcs, do 
mais illust1-c, talvcz1 elos anthropo!oglstas amcri
nos, o Sr. Boas, demonst raram que os caracteres 
somaticos de uma raça ~d~eram-se, no~ayc\mcntc

1 

de uma geração para outra, com a simples mndan
ça para um meio novo . 

São car:i.ctcres que 11a5 mensurações ant hro
pometr icns e comparações anthropologicas se t i
nha conscgr:ido distinguir e ciass íficar co111 r igor. 
F icou demonstrado que, a respei to destes ca racte
res, ligados habi tual m en te á capac icla<lc psych ic:t 
do ho111cm1 o typo d::1 r<1.ça não é um typo defini
tivamente f ixado. A propria côr, cpwsi irrcduc ti
vel entre: os extremos, cede [t acção do ambiente, 
mas a côr não foi .j <l m ais relacionada com os ca
racteres psychicos. 

An tes jft de Doas, Rntzd , uma <las maiores 
auctor idades con tcmporancc1s cm assumptos de 
cthnographia., havia escri pto esta' sentença: " A 
raça, como t,11, nada tem q!1e ver com a cid liza
ção. Seria insensato negar qne, em nosso tempo, 
a mais a1ta civilização tem estado nas 111[ios das 
raças branc.1s ott cauc..'ls icas; é fncto, porém, ig11al
mc11tc importan te , por on tro lado, qnc, por mllhr1-
res de arlllos, cm todos os movi11w1~tos civilizado· 
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rcs, houve uma tendencia p:1ra levanta r todas as 
rnças á al tura de seus encargos e deveres, rcali
zan<lo·se, por esta fórma, a irancle concepçfto da 
]·Tum;midade, conccpçiío proclamada como um 
a ttributo di stincti \·o da socictl:ulc moderna, mas 
de cuja real ização 1m1itos du\·itlam ai nda. Lan
cemos, porém, o nosso olh:! r para a.<lcantc do brc
YC e estreito curso ele aco11teci111en tos a que chama
mos arrogantemente }li5 tor ia da Ttrra, e tc rc
l ~JOS de rccouhcccr q11 c membros de todas as raças 
trouxeram contribuições á historia <JUC se estcn
<k al~m deste limite: a historia das C:ras primcvas 
e prchistoricas". A posiç.:ío rcl,1tiva, a hiera r
chia das raças, nas cli\·crsas i:pucl1as, é um simples 
phcnomcno da eYoluçf10 soci al; nfio é um íacto nna
tomico, nem physiologico: eis a com:Jusão deste 
t recho. 

i\'l as a sciencia reser vava p:i.ra a idéa <la egual
cladc fundamenta l da cspecie humana victorin ai n
rla mais completa. 

A obra possan te e.te Gobincau, o genial ach-o· 
gado <las pretcnsõ~s da s u ;t nobre cstirpt·; dos 
"Vachcr de Lapougc e <los 1\mmon, figur.as n~enos 
illustres do mesmo scientismo tendencioso, ar isto
crata bre tão, aqucl le, e p rocurador officioso do im· 
pcrialismo gcrmanico1 este ultimo; as visões deli
rantes, sobre o passado hellenic:o, de Nietzsche,. 
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genio metophysico desvairo.do pela grandeza thea
t ra l de uma edacle-agitacla e forte, que a poesia 
to rnou hero icél, contcrnplad:i . .'.'\tr avés ela sua ima
ginação épica e com uma c11lturc1. todn phi lologic.1. 1 

sem nenhum senso da realidade his torica, - eram 
muito parn a dialcctica e d ispun!inm <lc immcus.1 
auc tor idadc, porém não davam ú thcoria a ped ra 
fundarnentéll de um monumen to persistente. 

Es ta base fo i achada por nlg1ms <los disc ip11-

los de Darwin. Ex;'l.ggcr;i n clo o factor da kcla 
pela vida na selecção-natural, o grnndc philosopho 
natu ralis tn a ttcnnarn. a cfficic1:cia deste f actor, 
lia selecção socinl, e, logico com a sua concepção 
do trans formismo, nclm itti r:t :i transmi ssão hcrc
dit~ria elos carar.tc rcs r:dquiridús pelo individuo : 
- caracteres qne, fo rrn.1cio~ cm cacln inclivicluo, 
primeiro, peia Iucta pela Yi<la e, depois, pelos facto
rcs nccessorios da ndnjltação, da selecção sex.nal, 
etc., rcaliza\·am a sobrcdn:ncia dos mai.s a ptos, e, 
transmitt iclos por hcranç:i, iam fixando e apcrfci
çonndo a espcci c, até que a influencia de phc11omc
uos differcnc:adores viesse opc rnr a caracte r iza
ção de espccics nm·as. 

A esta thcoria :tclhcrcm, fr:rnc.:.mcnle, seu 
émulo, o descobridor contcm poranco do transfor
mi smo e da selecção nat nrnl, A. R. \Vallacc, -
Bates, Ba tcson, todos o :-. reprcscnt.1ntcs lnglezcs 
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da orthodoxia darwinistn. A doutr:na da \'ar iação 
c!as espccics, por sa:tos ou mutações, de Hugo de 
V rics, não era contraria ús idéas fundamcntaes 
da perfectibilidade cios caracteres elas raças, trans
mitticlos individualmente, assim como não o eram 
as thcorias ela variação e tb herança, ele ?r!cmlcl. 

Tal era o pensnmcnto clominank na scicncia 
qua rido a histor ia cl.ts idé,,s começou a testemu
nhar este caso c~prcssh·o. O Jffoi cssor Augus
to \ 1•lcissma1111, sabio a llcmão, 111cclico de um archi
duque anstriaco até cer ta épocha da sua vida. ca
thcclr:1tico, clc11ois, cm Friburg·. tendo feito, cm co
meço ela sna carrcirét, estudos ele biologia e, mais 
e:::-pt:cialmcnte, ele zoologia, snrgio., cm 1.889, com 
a sua thcoria cio plasma germinal, que importa11do 
inteira separação e inclcpcndc11cia, nos organis
mos, do plasma germinal e elo plasnia somatico, 
acarrctaya as conclusões ela distincção ir rcductircl 
entre as r aças e ela intransmissibilidade elos carac
te:·cs incliYicluacs. 

Coinciclindo com o apparcci111cnto <leste estu
do, um outro sabio a llcm501 o a11thropologista O. 
1\mmon, publica, cm 1890, o livro Selecções So
âaes, rchemcntc apologia da superioridade da ra
ç.t teutonica, onde se p régam, com honrosa e in;e
nua franqueza, os direitos de expansão e de domi
nação da raça tcutonica, o imperialismo do novo 
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povo eleito, Íuncl;1clo cm sua <lcfinit iva e absoluta 
supc rio ricladc physica e mc ntta l. Allia ndo ao sys
tcma das suas conclusõc.s anthropologlcas a thco
rin de \Vcissma11 11, fu nda f\rnmon sobre esse 
accrYo de idéas uma scicncia de conclusões sociac.:s 
pr:it icas, cm c1uc se ~iffi rma e sustenta, além da s u
pcrioriclaclc d í1S aristocracias h creditarias, a fu r ça 
e: cnerg-i.:: gcnnanicas, o seu direito <lc s ubmdtc:r 
as raças e naciona li daclcs in fe r iores, a nccC!ssicb<'c 
de estender o podtr colo n ial da /\llcmanha, do a11-
gmcnta r a sua força naval, de ;.m1plia r n seu com
mcrcio e a st:a colonização nos ·mizcs noros, man
tend o e clcsc1wolvl!lldo as rclac;õcs conm1L"rciacs por 
inlcrmccl io dos alkrnftcs estabelecidos no cstra11-
gciro, e a fidc liclack dcs tcs ú P atria1 á lei, aos cos
tumes 11acionaes e ao uKa i::.cr". 

E - quereis ve r co•no o m ovcl ela pr0pagandn 
e ela acç5.o polit ica t rnn six1.rece 1au11a cb rn con Ps
são? - : o sabio p rofessor, u m cspir ito seguro e 
prat ico, de racioc ini0 cauto e terra a terra, um des
ses disc ipulos extremados na i idelid;-idc\ que uns:un 
apenas bo rdejar ;:, 111nrg-en1 ck:.s idéa~ dos mcstTcs; 
lnu1sformista, cltlrwinis ta e ma terial ista. q ue liga. 
irre,·og~ffe]n~c ntc, a natu reza e a sorte. lllOral e in
tellec tua ], Úl especie lmrnana ú na tureza elo plasma 
germi nal, ab re um parenthesis. cm certo pon to ele 
seu livro, pa ra salvar a Thco1ogia da submersão 
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cm que arremessa todas as doutrinas espi ritu,1lis
tns, por êllllOr ao eircito <l i,·ino cios monarchas. 

Este esforço scicntiíico, que termina com 
a gestação de dua s sciencias basicas <lo imperialis
mo, coincide com a terminação do governo de Bis
marck; com o perio<lo da organi1.ação lcgislati"a, 
fi nanci:ira e social cln Allcmanh« unida; com o 
auge elas luctas do "Kulturkampf", por um lado, 
e da legislação an ti -socialist:t, por ou tro ; com o 
inic io elos choques e das oscillnçõcs cio lmperio, cm 
s:..ta cxpcriencia pratica - ponto de partida da ex
pansão colonial e <lo poderio naval gcnnanicos. 
Para apoiar a "política pratica'\ defendida pela 
"mão de ferro'', fundava-se a "scicncia pratica" 
- sacrario das i<léas CJ IIC cleriam impcll ir a força 
e fundar a gloria da "Dcutschl.tml übcr allcs", por 
oceanos e continentes. 

Pois bem, se o balão de ensaio <lc Ammon 
ma!logrou, a theoria de \V cissmann, depois de to
dos os elastc rios e hypothescs, que seu autor lhe foi 
concedendo, par a rcf utar objecçõcs, está te rm i
nantemente conclcmnacla . Os modernos estudos 
!!t:it:ntificos fizeram a clc111onstração ele (ltH.: não ha 
c.!istincção essencial entre o plasma germinal e o 
pJasma somatico, e que não é possivel explicar a 
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evolução organica sem admittir a transmissibili
<la<lc <los caracteres adqlliriclos (7 ). 

/\ dou tr ina da dcscguakbdc das raças per
deu, assim, todos os pontos ele apoio, em todas as 
regiões da scicncia. Ctunprc. por~m .. não esquecer 
que, se esta doutrina não conta mais com a mcs~ 
ma auctoridadc scicnti fie~, nt·m, tilln:z. com cgunl 
força poli tica, mesmo na propria Allcmanha. -
clla inspira um:i forte corrc ;1tc el e opinião e ele in
teresses nesse paiz, como cm toclos os <JttC podem 
nutrir ambição impcria]ista, allcgamlo titlllOS ele 
superioriclacle: cthnic.1. 

I-fo. corntuclo, 1.:m pair. - e a 111i 11 h:1 pcnna 
r,ropcnck aqui a empregar um c:;Lylo ele conto cl c 
fadas - cm que essa thcori;\ tcn: toda a força e 
auctori<laclc do mundo intcll cctual, com o scllo da 
Academia. a rubrica das congrcg;:ç<)es, a adhc~ão 
cios Go\'c r nos, o ~1::;scnt i mento elo poYo. Este paiz 
é o qu~ possuc a populaçãci mai;; mcscbcla do mt:n
do ; 0 um paiz onde, não só ~1 mistura ele typos de 
quasi toclas as raça!-f como imrnmcro!- casos de mis
ccgenação, cruzaclos entre Yarias estirpes, mos~ 
t ram toclos os mé"tti7.es ela côr e todos os 111odclos do 
aspecto. da gamnrn eth:1ica; e a par te mais "nobre" 

(7) P. Krioronm .. "1: - lnhcrilaJ1cc of A cq1dred Clioractc rs, 
Ninctccnth Ccntury :rnd Aflcr. 
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do poYo, afóra pequena parccila de sangue gcrma-
11 icoi ainda não es tudada, é formac~a por gente das 
r:-iças tidas por infer iores e menos puras da Eu
ropa. 

Tão singular abnegação seria. uma interessan
te virtude, muito decorativa, para o nosso rom:m
tico c'.cs inte rcssc, se nfto <:xprirnissc cu rios idade 
mais r:1ra. u Somos o povo rn; tis seilsa to e in tel
li,gen tc <l o 11m11<lo", é ~1 pri111ci1·a ph rasc deste es
tudo, mas. es te po,·o, intcllig-<.:ntc i.: sensato, foi des
tinado , por unt~\ scrit de aca:-=o:- da Historia, a ser 
oric11t;1do, suhrc o oceano inli11ito das icléas, por 
uma das mais biz;:,.rr,as clirccç(ics de q ue ha cxc:rn
J)lo. 

E ste pair. \· irgemi tão ;ipto :: inspira r impul
sos de iniciati,a, de cor:1gem e de traba lho, coloni 
z;~cJo por uma raç.1. v ir il, auctor:1 de uma grande 
L·b ra propria, no conjuncto ela civili1.ação, apesar da 
estreiteza elo seu tcrritorio, da sua escassa popu
lação i: elo curto pc rioclo cm q11c o.s embates ele for
ça~ mais po<l cros:i s lhe penni ttirnm crescer e dila
ta r-se, de rnna cultura original e a lta quanto possi· 
,·cf para um pc<111cllO J)O\"O oriundo ele barba ras e 
ele carnn<l~1s baixa:,; ela civilb.::tção romana, este paiz 
nOYO leve por sorte n:alizar, vor cffcito do con
t ras te ent re a c,·oh1c,:ão do pensamento que lhe 
serviu de mode lo e a da s ua vida e de seus pro-



138 A L B E R T O T O R R E S 

b lcrnas, uma historia ele con flictos entre as icléas 
dtc<ukntcs que ia rcccbcn<lo e os impulso5 de ttlllJ. 

ter rn e ele tuna gente que tendiam a crescer. 

O inf luxo que animou., ,·ida mental cio Brasil 
1;asccu ela calmaria das insti lu içõcs, das leis e elos 
costu111l!s clr Portugal cm declínio, COlll interm it
t t::ncias de rajadas re WJlucionarias, ele a ragens ro
mant ica;,; e de b.1ic.ios scepticos. <lo espiri ta fr:111-
cc1. até ú terceira Republica: nosso gcnio podia 
produzir, e ele fac to produziu , cxcrnplarc~ supe
r iores de capacidade e ele.: illm;tração, lypos nota
velmente dotados; n u nca, porém, c:,;piritos dirigi
dos par;i o~ trabal!ios pacien tes da observação, ca
racteres i11 Lcllccl11ac:s animados desse ardor de des
cobrimen to e de: applicação, q t1c :tssignala i1S a hnns 
confiantes e opti nt i::,; tas, e a:, intc: llig·cnci,u; aclcstra
clas no cxcrcicio elo pensamento sobre os factos ela 
cxpcricncia. · 

J\o com·itc de trabalho que :t 1wtnrcza nos di
r igia e ,10 brado ele a:1 imação e ele co ragem, <1ue d ia 
clamava, nós respondemos, im;tallando. no gran
ciioso e no in termin() cl.1 nossa supcr ficic, a ci\'ili 
zação cm miniatura da:,; instituições port tiguczas 
t a \'Oluptuosidadc preguiçosa, ou a rcbdcl ia exal
tada, dilS let ras franctzas, cm estaclo de ebulição, 
àc refo:·ma. e de du ,· ida. 
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Comprchemlc-sc, assim, q ue Nietzsche, os 
Vacher de Lapouge e os Gobi11e:u1 fossem jlOntiíi
ccs entre JlÓS. Porq11e esse:, iclol;1 l r;is do hdlcnis-
1110 e bardos poslhtm1os do feudalismo proferiram 
a condt::•n:1açãu de toda a gente qt1e não traz ma
deixas lonra!-: n as cabeças e nüo tc,·c a,·ós co111111tm
g;rndo nas aras <lc Thor ou de Lorki, os apostoles 
da 110.-;s;L fé nacit1na!., mcstn.::. de p~1trit1l.i~ 11 10 <k 
11o~sos filho:-, co11sclhciros do nos::.o pm·u - tiio 
lorl <.:, apc:-ar cl~t incnria da :-.u :1 hyg·icnc. da !-ll:l 

pt:ssima :di1t1L·111açi'i(I e do l·n,·cnl' llamc.:nto alcooli
co, a q ue o deixam entregar-se: <!e rara media ele 
~at1 ldack: 11u.;11t:d: onde.: hom·c <: !1:1 ,·a lort·., e pri
morc.:s de capacidade. ck g:cnio arli.sti<.:o e ele <.:lll' l' 

;;·ia - aprcgo;1m, Lodos qs cFa~. nos jornacs, c.: m 
m;ini fc:-.t os . nos li,·ro.s 1•hilo:- 011hicn." . no:- discu rso$ 
academicos. :l <icgcncrcsccm:ia, o anniquilam,:nto, a 

corrupção i11~:man:I cio nosso s~lllgttc e <lo nosso 
c~pi ri to! 

Todas a~ bl:mdicias e tudos os hynmos são 
rcsen·ados para o culto myth icn ele uma Patria 
a hstra cta, q ue não é a elo pm·o e· rk1 ~c:nitorio. 

:\ fidelicl:1clc ao sangue, ;,o J;1çu tribal, o zelo 
IH:io totem gen~ll ico, precede a todos os outros sen
timentos sociaes elo homem. Tão in tima. tão pro
funda, tão organica é a sua força - que se não 
tem a virtualidade dramatica da -;..io:: do sa ngue, 



140 A L B E R T O T O R R E S 

possuiu sempre o poder de reun ir n~ primei ras hor
das, ignoran tes ainda ela mys terio physiologico 
cl.1 reproducçãu, em torno <lo instincto f ilial mater
no - que se lhe firma, através de todas as \·icis
sitmlcs e peripcci:ts ela f-Iistoria, como n força per
manente, o impuiso vivaz elas energias e elos sen
timentos collect i,·os. 

E st~ bel!a noção affcc ti,·a da Pat ria, que mos
tra, nas migr.:içõc.s de sc:h·ag-cns e de b~1rba ro:::;, c:o
mo 11 m astro oricnt;idor, a terra ignoracl[t e formo
sa, onde se occulta a prornissflü cio reino ele Ja,·ch 
vara o g·oso e a legria ela mulher e dos fi lhos ar
rastados pelos arcacs cios desertos, e que 111arca, 
para os povos scdcntarios, na crnTa azul cio eco 
mystico f!l1C iJ:uminou os sonhos dos an tcpassn
dos e que fu lgc aos olhos a rdentes ela pro!c, o idea l 
de um f utnro de bc:nçtios; essa noç:'io da patria. 
yi\·a, da patria do irmão, da patria do sangue, da 
patria dos paes , da patria do.s filhos, não é o sym
bolo do p,atriotismo br:tsl leiro, a imagem do nosso 
zêlo pc1~t cornmuni<lncle nacional. Nós não expr i
mimos o interesse pela conscr\'ação r,acional. se
não com a fór ma dramatica do culto ela bandeira 
e do ardor militar. 

E é este tlcsprendin:cnto da co111111m1hão phy
sica do sangue, ele leio pelos thesouros nccmnu la
dos, na herança moral, du rante scculos de luctas 
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e décadas de trabalho cm commum, por affectos, 
sympathins e reflexos de amor e de apoio, que ins
p ira o aberra nte symbolo de Chanaan (8), para 
imagem do nosso ideal patr iotico, como se essa 
imagem não enYoh-cssr, para a nossa dignidade e 
para os nossos interesses, o sarcasmo de qne sere
mos os chanaa:1itas da trage<lia gra\·ada nesse 
symbolo, - o povo condcmnaclo ao c.:.xilio, nos 
,u·cacs do deser to, 011 ú snbmiss;io perpetua sob o 
jugo elo conquistado r fa\·orecido pelo poder rnys
tcr ioso de quak1ucr elas providencias positivas da 
nossa éra. 

Kão é, não pliclc ser este o symbolo ideal d<l 
nossa nacional idade. E ,; tc symbolo clcl·c ser mais 
ln1111nno e mais nubrc; nâo J1Óc.lc conter um ,~oto 
ele r enu ncia, n ncccitação do sacríf icio. O ssmbo
lo de 11osso ideal den:: tra<luzir o paral lel isn10 en
tre a vastidão do nosso tcrritorio e n vastidão da 
11oss.i. hospitali<laclc, entre a 2.mhiçflO que temos, co
mo homens, e a ambição que r espeitamos, nos 011-
tros homcrls ; a co11scie11cia dos dll'citos dos nos-

($) Quando pd11ic:td:1 no /ol'Hal do CN11111ercio esta parte 
~i:ls\;,stmlo :r:i1i:1 por , ::ulo o 110111c tr:11Jicio11.1/ da Tcrr,t dn Pro-

!\ão foi ::i ltmhr;uu;::· <lo titulo do .1dmira\'c\ romance de Grn~., 
J\ r:-i:1h1, nclll uma in tcr ()rct a~ão do seu 11cnsamcn10 t:111 scntitlo <lcs
f;n·o ravcl ao ,·alor da s noHas r ;i ças, C]11c s11,:rg eriu o titulo <lo ::irt igo. 
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sos semelhantes, como mcd icln dos nossos direi
tos; a aspiração de receber, cm troco do asylo que 
da1nos, e do coração que abrimos, a todos os foras 
teiros .. a mão cstcncl icla para as perm utas lcacs_. 
senti nela a puls:-içf"t0 elo mesmo sent imento c1ue mos
tramos nas linhas elos nossos sorrisos e cm nossos 
gestos. 

Não é isto que se cstú i:izcnclo no Urasi l. O 
povo brasi leiro precisa, como os cstr:rngt:iros CJ uc 
nqu i ariortam, antes rnc~mo destes, ser "itmni~ra
do'' ú posse da sua terra e ao goso de seus be11 s. 

E m clisct1rso que p ronunciei cm Petropolis, 
cotno pa ranympho de normal istas que recebiam o 
grau, usei ele nma imagem, para dt:fi nir a na tu
reza da ch· iliza~ão qt1c deve florescer cm nossa 
terra, cm que a figu r:wa como a inversão do my tho 
ele Babel: o regresso <lc po\"Os, <l isper,os pela te r
ra, ao solo de uma patria, formada sobr e a base 
generosa e pra tica do a111or ao homem e <lo amor 
ú viela. Esta imagem, n.:r ifitJ twi-o depois~ ha\· ia 
si do antecipada por um dos gramks apostulos da 
Igreja Catholica. P ouco irnport:i , cl!a tem o cunho 
de uma grande aspiraç~o, traz o imlkc de nossos 
destinos: é um emblema <]UC púdc scr Yi r aos nos
sos poetas como aos nossos estadistas. 

Para estes, a g·rê\. n<lc obra a real izar é a or
ganização naciona); e para esta obra, uma das nos-
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sas melhores razões de confiança está nas proprias 
forças das nossas raças. 

O objccto da lucta de hoje é i11confundivcl
mc:11tc claro; resume os dous problemas capitacs 
dos nossos dias: o d ireito dos fortes de fazer a po
licia do mundo, para garantir a civili zação; o da 
cgnaldac.le mora l e intel lcclnal das raças. 

0:-; fo r tes s:lo as pott:nci,·.s m ilitares; a raç:t 
superior t:", no entc11th:r cio;-. imper ialistas, uma só: 
a dos braw.:os puros du Norte d:i Et1ro1n1: o;; cloli
coccphalos lourus de olhti:-- ~1z111,;:,; e gTandc estatu
ra , cksccmkntcs kg·itin111s e impoll11tos elo nu
Lrc po,·o imlo-curupcu, ela ca:-;ta scmí-c.lidnn <lu:; 
Aryas ... 

N[w é nma mctaphora: ~ a simples posiçfto 
do problema, como o collocam os imperialista~; t..: 

não ha illusfi o possin·I sobre a ,·crd.ide apparentc 
e ma nifesta ela doulrin;L Qnacs são as nações 
cultas, os fóc o:; da ci\·i1ização, cm todas as su:is 
faces, senfto os proprios paizcs qnc representam 
~ íorça mili t:ir? São dlcs os portnclorcs das lu
zes ela nossa ér:i, foram dcllcs a:-; ciYi lizaçõcs ele: 
Roma e ela Grccia . Dc110sit.1.r ios do espolio da 
cnltn ra hm11:rn~1. herdeiros elo 111<.:lhor de seu san
gue, fo r tes - {)cl:-t discipl ina, pelas inst ituições e 
pdo poder lll ilitar, - cpa:m com elle::; competirá na 
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di recção do mundo, na supcrintcnclcnc ia do pro
gresso? 

Não é, comtuclo, felizmente, es(a a opinifto ele 
todos os hom1.:ns J)riv ilcgiat.los co111 a hcranc:a do 
,:aristoi" ~ryo-i ralliano. H a, por essas n.·g·ifi..:s 
temperadas e frias cb Europa e 11.1s terras colo
nizadas pelo:- seus, outro modo de comprchc11dcr 
as vantagens rc lath·as ele rnna raça (J l!C rcpn:;,;1..:11-

ta :t f1orcscc11cia de ttm fungo pcriodo da H isluria. 
Estes sabem e., t t ingir, no Y.::1sto e complexo phcno
mcno da sclccç;;.o, t<.1<.b a cxtcn:,;"lo dos foctü:i da 
adaptação e da luc:t~~: .-écm que. ao ln.do dos clo
cnmcntos a11thr0pol0gicos, elas mcnsnraçõcs e dos 
cunf ro11tos cranco111cti-icos, m11a immcnsa colkcção 
de caracte res sociac:; <: psychicos demonst ra ú ~vi
cicnci:1. que o clol icoccphalo tou ro 11f10 é nem o typo 
supe rior, nem o lypo mais forte dit cspl!cic, m ;1-.;, 

nnic.amcntc, o typo victorioso nas regiões do t1or
tc ela Europa e nos cl imas cguacs, porque é o her
deiro do homem primitivo dessas zonas. 

;Ias cs:.a raça kmle a perder a ,·ant.agcin da 
sua antiga posiçri.o, e os sl'lcccionistas ele lo~!·ic:t 
mctrica consi~nam e lame ntam, aliús CtTOnccuncn
te, o triste phe11omc:110. Porque essa tcndcnci;L? 
Porque as selecções da no.s.sa ér.1 n;io se fazem 
mais sob a pressão rigor osa cios cl im:is e das for
ças phystCas da 11aturcza1 de costumes toscos e de 
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luctas violen tas : .operam-se atra,·és de gerações 
q11c de ha mui to caminham, sl1hmcltc11clo os meios 
phy::;icos (ls mocli.ficaçües ela vonl:cde1 da scicncü11 
da :1rtc - :-i uavizanclo os processos ela acç:fto social. 
O typo physico, que jú não encontra as mesmas 
condiçücs materiac::; cm que se elaborou, <lcgcnc
ra, no calor <lns habiLaçücs, nos habitas de con for
to, entre a 11mlticlfto ele cnidac?os. com que a socie
dade e n ci,·ilizaç~io Yflo pruf.tgcndo a sua nova 
creat ura: o a11ima l <lescml,rt1tcci<lo. <l fig t1 ra a1)u
n1dn, de ltomcm moderno. 

P or isso, os ho1111.:11s das outras raças, como 
os das regiões mcditc: rrancas, de que somos, cm 
grande parte, henki ros, mais affci tos ao ca lor, 
mais a gcis, mais 11<:n·usos, entram para ,, eoncur
rcncia. com a dracitlaclc. a llnctilidade, a imagi
i;açflO, a rapidn pcrC<.:pç5.u e a dcci~ão prom,,t~l, 
mais p ropr ios para as Jn tas intc ll~as, os esforços, 
rnpiclo~ e fulgnr~\lllcs da intdligcncin e do cara
t ler. t:m nossa éra. 

A adaptação physica e a social são o modela
do r ctlmico elo homem. E' preciso haver, de ludo, 
extrav iado o cspiri tu no )abyrin tho dos pormc110~ 
rcs morphologicos, das confrontações elos esquc 4 

ktos do homcn1 moderno com os dos primcvos, 
para não perceber a evidencia que resulta do sim~ 
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ples e elementar confronto do homem primitivo 
e:om o selvagem de hoje e com o arya, do arya com 
o negro 011 com o indio civi1iza<loi elo negro ou o 
índio civi lizado com o branco civifü:ado, <lc uma 
uniforme aptidão para receber costumes, sent i
mentos e i<léas: parn não ver que, por to<la a parte, 
o indivicluo civilizado é o mesmo, no moral e na 
intclligcnc ia ; que o homem primitivo, tendo CYO

luiclo cm diversas cli rccçõcs1 a civi lização o conduz 
para o mesmo nivcl <lc aperfeiçoamento. 

Nascida ás margens do l\Iediterranco, a ci\'i
lização teve inicio, como vimos., com uma raç;-1. que 
ning ttem confund iu ainda com o heroico pri vile
giado elo l\'ortc: os egypcios; passou por povos, 
intc:rarncnte climin~dos do seio elos fi lhos elos 
deuses: os semitas; ílorcsccu e floresce cm regiões 
jamais per lustraelas pelo pé elo aryas: as elos po
vos, ele origens mongolicas e polyncsicas, da China 
e:. do J apão. Só com argumentos um tanto hypcr
bolicos se poderi;1 sustentar que as rnizcs a ry.1.s do 
grego e das lingnas latinas corrcspúmlcm com cxa~ 
cticlão aos g lobulos ele sangue da ma ioria de quan
tos po,·os inunc.l,iram as duas peni ns ubs dé!s civili
zações classicas; só olhos realmente prevenidos po
dem recusar, na Eu ropa, a finbn<lezcs, mngya rcs 
e ou tros <lcsccnclcntcs de invasores am:i.rcllos 
aptidão para a ciYilização e para a cnltu ra. 
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Em nossa popu lação mixta o grupo de origem 
;dlt.:mã representa parcc lla reduzida; o sangue 
ho11andcz do nor te clilui11-sc nos cruzamentos; á 
maioria iatino-ccl tibcra: l igeiramcntc tin ta de gcr-
1:1.1.nico e nm pouco mais <lc mouro1 junt:1111-se uma 
boa !' racção africa na, outra indígena, e mui tos 
cn1zamcn~os. 

E' t.::-.~a a JXtt r ia pela q11.1I temos de luctar. E ' 
t t patr:a de nossos pacs, a patria de nossos fil hos. 
Se fo~.scmos fiei:-. ck alg um mytho cosmico, podc
riamo.;; prender nossos a ff<:ctos e CSJlt'ranças ao 
c,..:qudc :o tcrr itoria l ela Pa tr ia e ... "laisscr f airc, 
laisscr alk r , laisscr pa 5Sl'r", certos de que a Pro
r:idcuâa .. ou a 1:.t:olurllo , ,·iria t razer-nos, mais 
cedo 011 mai:,; tarclt.:, pa ra ves ti r os ossos 11lls ela 
k rra na tal, a ca rn...: pura e o s~:nguc r ico do arya . 
~-t.: nos clt:ixa.<-scmos dirigir po1· qu;1lqucr ~duração 
rnystica, confiariamos :'t fé syn1botica, ou magica, 
na bandeira, ou no hyn1110 nacional, a missão de 
pr~scrc,·c r nossos destinos e dispôr de nosso fu
turo. l\Jas nós somos um povo intclligeutc e sen
sato como poucos: podcn1os confiar ás qualidades 
que ho11 raram os proccrcs da nossa I-Tis toria e dis
tinguem a nossa gcraçfLO a missão de clcfcndcr, 
prcscn·ar e melhorar um trecho da ·Terra e nma 
socic<l;1dc, que representam, jus t:uncntc pelos ca
ractcn.'.'!i de sua fo nna~:io, o typo mais a pproxirna-
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do da sociedade ideal no f utu ro ele civilização e de 
cultura Jummnn, rp1e inicinmos. 

Para tan to é mister que, ao lado dn confiança 
cm nossas força s e da fé cm nosso futt1ro. ten ha
mos a conscicncla precisa elas difficukbdcs que 
vamos enfrenta r, n coragem de a ff inn:1.r o nosso 
caracter, de procl~111Ktr, com honra, a 11oss<1 origem 
e a nossa indolc; que não pactuemos com os nossos 
<:mulos e com os nossos pcrig-os, illudindo-nos, sup
pondo illmlir os out ros. l\ ill usão, neste caso, se
ria um triplo er ro: não cnganari;1 a ni11gucm , de 
fó ra; cngnnar-nos-ia., crcando uma esperança. vã e 
dcsncccssaría : impedir-nos-ia ele segnir, 11.-1. orga
nizaç~w ela nossa vida e na politica intenrncional, ~ 
direcção que os factos nos impõem. 

O problema das raças, corno problema de se
kcção socia l, é rnatcria julg-adn pcln nossa cxpc
ricncia e pela e~pcricncia ele outros. Nós sabe
mos, porque o temos ,·crificaclo em cinco scculos 
<ic Yida, que as di,·c rsas rarieciac!es hunwnas. h~1bi
l'-"ntcs de nosso soJo, sfio cap<1 zcs ele :i.tti11gi r o 111ai:-o 
.:!l to g rau di.: aperfeiçoamento moral e intellcctual 
a lcançado por q11alc!l1cr out ra r;,ça. Sabemos que 
a sna adaptação ao meio produi uma vitalid:idc e 
11111a média de longevidade e ele fec undidade, me
lhores que as de raças t idas por superiores. Po
demos ;1ffirnia r que o negro puro e o índio puro 



O PROBLEMA NACIONAL BRASILEIRO 149 

~ão su sceptiveis de se elevarem á mais a lta cultu
ra. Sem ·recorrer o. estatisticas1 lembrando apc
mis nomes proprios, \'<!riamos fo.ciimc nte que, 
1;ara o numero de brasileiros negros e in<lios1 que 
têm conseguido vencer as clifi iculdades socines e 
cconornicas da educação, os homens de ,·alar re
r-,rescn ta m um:i bon proporção. Quanto :io mu
Jato1 o mesmo processo nos leva rfi n conclusão ni11-
Ga ma ic; segura: os typos ele mestiços de :ilta intcl
iigcn cia e dc\·ado caracter mornl são communs no 
Erasil. 

Ha :1qui., como cm t ocla pnrtc, t1m preconcei
lo con tra o mubto elo povo; mas este preconceito 
resulta, antes, do :facto que eu chamarei ele "tm:s
l içagcm sociaF', <lo que da "mes tiçagem ctlmica:'. 
O mulato occupa mn lugílr intermcclio entre clna:; 
camadas ela sociedade ; elevado acin;a do meio dos 
pretos, não cm:ont:-a apoio para se incorporar aos 
brar;cos; e.: fim, .:issím, dcsdassificíldo cnt n: nobres 
e "p~ rias", despr ezado por uns e llffejaclo ptlos 
úutros. Do facto social resulta a disriosição psy
chica que caractcrizi..t o typo mnbiguo e inst;wcl do 
nmlnto <las rt1as. A cordttra. da a lma brasileí rn \·ac 
écstru indo estas distincções. 

D o colono allemão nada é preciso dizer. Elle 
se recommcnd.1 pelos p roprios e merecidos ti tulas 
que, cxaggera<los e indevidamente applicados, dão 
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argumento á. critica superficial contra as nossas 
out ras raças. !\·Ias o caso do allcmão brasi leiro é 
mais uma proYa <ln fallcncia ela cl outrint1 da su
perioridade elas raçns. i\ c<Jlonização allcmã, no 
terri torío flum i11c11sc, clcu os ma is expressivos re
sultados. :vI~I escolhidas ns regiões colonizadas, 
que, pela. altitude e suavidade do cl ima, se nfigura
_vam mais convenientes á adaptação, os allcm~lCS 
insta IIados em Friburgo e Pctropolis f1ros pc r;iram, 
como prosperaram porlugnc:zes) cx plor~Lndo indus
trias e profissões urbanas, propr!as el as cicktdes d~ 
villcgiatura; os qne se deixaram fica r no campo 
mantiveram-se estacionarias on ck:cal1i ram, na pc
nuria ela Jucl<t contra uma tcrrn ing rata, quasi 
ina pta para é:S pequenas ct1 lturc1 s, subsidia r ias da 
vida local; os r111e, descendo .õl.S encosta s das ter
ras, YÍCr,:un :)ara as regiões ca feeiras, prospcr;i
ram, tal como os po r tuguc7.cs vizinhos e seus 
dcsccn<lcntcs. 7vbs como os dc~ccnclentcs ele por
tuguezcs, os fil hos e netos el e ;.dlcmãcs seg-nern o 
mesmo destino de afas tamento <'o c~1 mpo e do tra
balho: estc.ri !izam-sc nas cidades, a r ruinam-se, 
perdem estimulas e ene rgia~; e os que permane
cem na lavoura soffrem a mesma influencia da 
deterioração da te rra e das di fíiculdndcs sociaes e 
economicas da cultu ra. 
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Da mesma fórma, nas co1onins allcmãs elo 
st1l, n prosperidade ela pr imeira geração estabelc
cidn, e, cm parte, a cios pr ime iros descendentes, é 
fructo ele uma cspccie de cultura artif icial: a co
lonin off icial é urna estufo. de cultura humana, on
de a 11:1.turcza da terr:11 melhor escolhida, e a con
scrv:tção ele costume!;, t radições e, até, ela lingua 
de origem. f;n·orccc m a rcsis tcnci:t dos centros co
loniacs. Já as gerações seguintes, perdendo o typo 
r·alrinrch:11 ela localidade_. confund indo-se na vida 
e no espirita ambienlc1 csquccc1n os hnbitos scden
tarios_. o amor ;:10 tranriuillo be m-estar ela pequcnn 
incl t1stri:t ou das hn·ou ras_. lançam as vistas p:i.ra 
as ambições, 111.ais íaceis e ma is promettecloras, do 
commcrcio, d:i cspccul~1ção, <la pol iticn. A terceira 
geração de colonos a llcrnãcs é .. pode-se nssim dizer, 
conquistada pcb seducçilo de f or tunns promptas, 
de carreirns faccis e el e dela ociosai que caracteri
zn os povos nm·os sem rrgimcn cconomico organi
zado e· sem cclucação social. 

i\{ais elo que o allcrnão, porque não se csta 
bc·lcceu cm col onias, o italiano, o portngu cz e o 
hcsp:mho!, ele recente immigração, tendem par;i as 
cicla.dcs, par.:i o commcrcio, para as \·endas, espa
lhadas nas encruzilhadas das estradas e nas po
voações, p a ra as espccu1açõcs, pa r a a conquista ela 
for tuna, a todo o custo e por todos os meios. Dos 
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que trabalh,1m nas fazendas de café, alguns 
a limentam o fluxo e refluxo, ele migração pcrio
ciica, entre a mctropofc e o nosso pa.iz, entre o Bra
sil e a Republica A rgentina , onde preferem fixJr
se. Dos que fic~m na Ja,·oura, como meeiros, ou 
como proprietar ios de pequenos sitias, os filhos 
são1 apenas, mais assíduos ao trabalho do que os 
filhos dos negros e dos antigos aggrcgados elas 
f azendas ; narla mais f icam sabe:ndo, cotntmlo, ele 
;.1gricnlt11r.1., do que as noções rudimentares, adqui
ridas por habito de plantação, limpa e colheita nos 
cafesacs, ele cultura extensiva do m ilho e elo fei
jão, do tratamento. aos a?.arcs do tempo e ú sorte 
dos clinms e das rnolcstias, do cavallo de sclla -
o g rande luxo de todo roceiro q11c se preza-, elo 
porco, ela g:illinha e do burro de carg-:i. Tudo iss" 
fe:ito, aliás, sem .1 maiS ,·ag·a Poticia d,t utilidade: 
do amanho ela terra ou da necessidade da irriga
ção, ;>Or exemplo. 

Qu:1nto ao por~ ng ilcr., (]llC a noc.sa ironia nos 
hab:tuou a YCr como um typo bi ·onho, - fii:zura 
de facto cxtra ,·ng:mtc e bizarra, por forca do con
traste que resulta do sing-u!ar cstabclccimcnto do 
homem do campo europeu, ana)phabcto e rude, no 
comrncrcio e nas indust ri:ts urbanas - nenhuma 
raça deu jamais melhores pro,·as de energia, de 
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intcllig-cn~ia e de coragem nos mais arrojados cm· 
prchcndin1cn tos ; poucas se lhe avan ta jaram na 
cultura e 11a proclucção litcraria, e muito raras 
possuem, ainda hoje, povo mais sobrio, mais t ra
Ualhaclor, mais honesto, de mais candida a lma e 
H'nsibilidadc moral mais delicada. A ascendcncia 
portugue7.a é uma hon ra pata o Brasil; e se aqucl
fc nobre poYo, apertado cm sua estreita faixa de 
tcrrn. que a:- por tas abertas pa ra o occ.1110 punham 
ao alcance ele todas as cobicas, e ele toelas as op
prcssõcs e que 0mulos e \'izinhos do continente 
ümeaçcw:i.m con:;lantcmcntcf e submcttido a gover
nos acabrunhados pelos cuidados ela conscrvaçfw 
da inclcpen<~crn.: ia t..: da liberdade material, es tacio
nou, m1111 tyno rd ath·amcnle inculto~ não se pode
r ia encontrar melhor proYa do ,·igor e da intelli
g cncia prat ica ele uma raça, do que- o cx ito no 
Brasil desses mcsmo.:i rndcs colonos, transforma
d0.s, .sob a excitação da ambição e g-raças aos mais 
largos horizontes da sua nova sociedade de humil
des e ~varas c.1rnponios, cm chC'fes e dircctores de 
grandes c,1.sas de commcrcio, de bancos e de fabri 
cas. AnalpiJabetos, quasi, estes homens mostram, 
entretanto. excepcional capacidade organizadora e 
administrativa. 

Não temos ~cnão motivos. :i.ssim, pa ra con
fiar na energia e na capacidade das nossas raças. 
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Ao faclor moral da confiança cumpr e j un
tar, comtt1clo, out ros, mais importantes, que elevem 
,• isar a solução dos nossos mais serios prob lcm;-is : 
n consolidação do caracter do povo, pela educa
ção; a defesa da sua cconon11a physica, pela ali
men tação e pela hygicnc pessoa l, domestica e pu
blica; a defesa da sua cconom;;i soc ial, pela politi
ca econom ica. A causa princ ip:il elo c~i to ele qua
si todo in11 nig·rante nos paiz.cs novos é o cst:mulo 
<ln cspcra 11ç,1 de f ortmm sobre lcrr;1s ricas. pro
mettedoras e fcrtcis: é u m pheno1ncno, \·eri ficado, 
de psychologi:1 social, na historia das migrações. 
E ' preciso que :1. noss:1. socieda de mantenha, nos 
Jierdciros, e est imule, nos inch gcnas e nos dc.:scen
cl<:ntes desses colonos forçados que foram os es
cravos, a mesma ambição laboriosa. 

Acccitando e rccoi1hcccndo, franca e corajo
samente, a nossa posição no qnadro etlmographi
co de, g)obo, nada teremos a perder : ficaremos cm 
plano internw<l io, 11a esca la conYencion:i l d.1s ra
ças, - acima de metade, talvc,: 1 rlo gcncro luuna
no : teremos tudo a g·anhar com a conscicncia e com 
o es tudo do nosso rea l problema ethnico. 

O homem, no di,:cr de todas as doutrinas mo
nogenistas .. rdigiosas ou scicnti ficns, nasceu entre 
os tropicos ; o cl ima de seu berço é, neccssariamcn-
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te, o melhor dos climas; :-is nossas terras offere
cem regiões de :-tclaptação para todas as raças : 
numa concurrencia pacifica, os representantes elas 
raças adc: .. mt::1.das contam com as \':-tntagens da 
eclucaçflo, do prcpa.ro pratico; os filhos dos bran
cos :1ccl i111.1dos 1 <los pretos e dos ind ios, com a de 
11111a .:1daptação m,1 is a nti~a; supprin<lo a aptidão 
cio~ ulti mos, 111:111t cmlo com firme1.a os meios ele 
dcscm·oh-imcnto. mcnt,11 e physit.::01 ele tcx:los, dei
:-:cmo.-; qnc a sckcç;ío i0ç.1. a sua obra, dando a 
t:icla 11m seu h1g-a1· proprio na lrama complexa <ln 
acti\" icladc social. 

No estado :1ct t1.1l elos po\·os, 11f10 Ycjo motiYo 
para cp1c nos iHquictcmos com o prob:ema ela~ ra
ças, tanto qm.: o nf:u perturbe uma proposi tal ott 
ir rcfl ccticla agitação politica. Salro rnras popu
hçõcs do ext remo norte da E n rop:1., que co11scr
,·am pura uma <las v.:i.rictlaclcs da raça br:mca. to
da::, incorrem nn con<lcmnaçã o <los selc:ccionistas 
in t ransigentes: são raças mestic:as; e a nossa não 
Ó;,·c estar ab~~ixo ela média dos po,·os <lo snl ela 
Enrop:i.. Dc:scontan<lo os c:x.aggcros <lesta cl0t1 tr i-
1;;1, e, apoia ndo·nos sobre a nossa propria cxpc· 
ricncia e obscn·ação, teremos., então, de resolver o 
problema, no ponto ele Yisla <la di fficuldadc que 
cite apresenta, cm face da sciencia, para os cffcitos 
do aperfeiçoamento futuro. 
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A these mais delicada é a dos cruzamentos. 
Debate dos mais renhidos na H crcdologia ,;1prc
scnta duas questões intcrcssantc.:s para a forma
ção ethnica <los paizes novos: a ela fccun<li<la<lc 
das uniões ele inclivicluos ele raças clistincta.s, e dos 
producto.s destas uniões, uns com os outros, ou com 
indiv íduos das raças mães; e a do. harmonia e cqui
librio elos caracteres elos racs, nos c1escendc11 tcs 
hybr íclos e mestiços. 

O conhecimento do assumpto é ainda incom
pieto. As thcor ias, cli,·ergcntes, oppõcm-sc radical
mente; e os traba lhos mais recentes: de Anthropo
~ogia e ele Ethnologia consigna m a. íalta, que cu 
l1avia de ha muito sentido, ele esta tísticas e obser
vações, scicntific:i.111ci1tc U.asc:1das para at1ctor izar 
conclusões sérias. 

A nossa pobre cspccic, condnzicl.11 \)c1a ima
ginação de .seus apostolos, de seus philosophos, de 
~cus creatloi·cs de systcm.ls sodacs, poHticos e mo
raes, nas ma is extravagantes aven turas, ás luctas 
que a vieram arrastando, aos saltos, entre o reino 
da phantasia e as rc.:il icla<les da \'ida, não conhece 
ainda as leis que regu lam a saúde e o cquilibrio 
de seu sangue, nas uniões de individues elas suas 
<l iffcrentes Yariccladcs ... 

Em longo dchate. em q ue os cstuclos de Da r
win, de Wallacc, de \Vci:;;smann, ele iVlcndcll e de 
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Hugo D e Vrics conduzem, ora a conclusões favo
ra\'cis, ora a conclusCJcs contrarias, á fecu ndidade 
e á vitalidade, á normalidade e i, sanidade dos 
mcstiç.os; anele o velho Jitigi o sobre os caracteres 
elo g-cncro e ela cspecic intcrvcm como elemento 
pcr tnrbac!or; a scie:1cia tcn<lc a excluir as ques
tões de systema e a concentrar o exame na ver i
ficação das hypotheses baseadas cm dados posi 
tivos. 

E' conhecido o Yclho c ritcrio de <listincç~10, 
nas classificações zoolog·icas e na humana1 entre 
a cspccic e a ,·aricdnclc. "As \'crdadciras cspccics 
disting1t('tn-sc das ,·a ric..:clack:~, segundo os 11at11 ra
list,1s, cm <iue d[!o hybridos cstcrc is quando se cru
zam, ao passo qnc as ,·aril'~lades ela mes111a cspc
cic têm clc~ccnclcncia e fcrtilid acl c.:, nos bastardos 
e mestiços" (9) . 

Mas esta distineção, peccando por dar para 
critrrio de 11111 facto ;i GLr:ictcriza.r os proprios ele
men tos desse fri.cto, não tem assento na obsel'\·a
<:,ão e na cxpcricncia . Em verdade, l:Htrc os hy
hriclos (prodttclos de cruzamento entre indi,·iduos 
<lc cspccícs d iffc.:rcntcs) cnco11 trarn-sc exemplos de 
todos os graus de fer tilidade e exemplos ele este
ril idade. ~ Hn casos de fcct1nclicJacle, cm nniõcs de 

(\JJ li. St:kG f - L'Uomo, :\fil.1no, 1910 
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individues de cspeclcs profundamente diffcrcntcs, 
e de esterilidade} e1n un iões de cspccics affins. 

A na tureza não conhece quacl ros de ch1ssi :i
cação. A classificação não é ma is qnc uma con
Yençfw, nã o scicnt ifíc;.l, mas tcchnica, dcstinad:i. a 
fac:Iita r os prcccssos logicos da a 1~a lysc1 da ín
clucção e <l <.t dcducção. Quando se f alai a ssim, cm 
g·cueros, cspecics, r.nçns e ,·aricclacks. a proposito 
de g rupos ele i11divid11os, cmnp rc ter sempre cm 
vbta que taes g-rupo~ 11ão se scimicn1 , não se in
cluem, 11cm se c:,:c lucm com fr ont<.:fras rigorosa
mente traçadas. Quando, a ssim .. Nau<lln, cit:1do 
por Sergi1 defi ne a cspccic: " um grupo ele incl i
,. ;cluos scrnclh.1ntcs, que co11tras t:1m de qualquer 
modo · com out ros gr upos, conscn ·.:rndo, na succt.:,
são das gcr~\<Jcs, a ph·y.s ionorni a e t t organização 
co111muns a todos os individuos", o sabio nat:tra
lisla dá uma definição da cspt.:Cil', que pode ria sc r
,·ir, egua!mcntc, ao gcncro, it r;tç-1 e ú \·ari ccladt•. 
Desta defín lç~10 cxch1<-:: m-sc1 apenas, de fac to. a::; 
var i,1çõcs i1 1<!i\·i<l uat:s , não t;an . .:,miss! v1:is por he
rança. E' a jusla cri t ica que, com mai s tkscn vol
vimcnto, f az K crmcr de l\1nrilaun, tambc:m citatlu 
pelo cihnoloi;o italiano. 

Se é certo, asc; im, rp1c a krnk·ncía pa ra a e.li C
i crcnci;H.;ão, qm: os phc 110111<.:11us !1!('~ol, 1gicus e us 
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sociaes, a lucta pela vitln, a selecção sexual, o auxi
lio mutuo, vão accentuando, separa e distingue, cm 
grupos gradualmente menores, as variações natu
racs, mais ou menos caracterizadas, - ou por 
d feito ele transformações bruscas ( os saltos on 
mt1lllaçõcs, de H1:go de Vrics) Oll por dfrito <la 
cxti11cçf10 dos individuas intermcdios ( explicação 
de Dnn\·in, bypothese mais prO\·an•l 011, pelo me
nos, mais commmn), -:15.o ha nenhum elemento de 
austero rigor scientlfico que determine fronteira s 
precisas, e <1uc distinga, menos ainda, o typo cio 
hybric!o do typo elo mestiço, e os casos de fecun
didade e ele esteri lidade entre hybridos e mestiços. 
Na tura listas e cthnulogos convergem, por ultimo, 
com rnaior ou menor acquicsccncia, cm chnmar 
hybridos os descendentes de uniões ele cspecics, e 
mestiços os desccmknks de uniões de raças. 
Quando se dá, porfm, a cstefilidadc e a fccundi
clac!e ? 

As cxpcricncia s rcsp:::mdem, destruindo o va
lor pratico d.'.1. <list incção, com exemplos ele fecun
didade e ck. cstcriliclad(.;, cm e.isas, perfeitamente 
c:1rac!crizaclos, tanto de hybri<lismo como <le mes
tiçagem. J\bbado cita, mesmo, alguns casos de fc~ 
cun<li cladc, produzindo bybridos ( não diz Sergi, 
se fcc1111clos) c111 cru1.ame11.tos vcgctaes de cspecies 
J>crtc11cl'.ntcs a gcnL·t·os cliffcrc11tcs. 
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Da somma das observações fe itas [!Cerca <los 
Íactos de cruzamento, no rCino YCgc.! tal , como no 
;mimai, a generali zação menos imperfeita é a de 
I-Iugo de Vrics: "a affinidade sexual, e, port:rn 
to, a probabi lidade ele reproduzir .. cami nha pa ra! 
lelamcntc com a affinidaclc systcmatica 1 isto é, com 
o g rau, mais ou menos proxirno1 ele scmclhançn 
c: nt rc incliv iduos e g rupos"; mas este pa rallcli~mo 
!'>Offre tantos desvios e encontra tantas c:xccpçõco::., 
que não é possiYel ad::iptal -o por cr itcrio de julg-a
men to. A fcc11ncliclacle e cstcril idaclc das cspccic:; 
prccisnm ser observadas crn cada caso particular : 
c:fs o conselho clél prudencia. 

No homem, as observações mais rcg-u l:-trc.s 
tc:nclcm a demonstrar o facto da estc:- ilicladc, na s 
uniões ele hybri<los ele certas raças, no passo que:, 
nas de out i·as, a affrniclnde sexual pa r l'ce per fei 
ta. Entre o branco e o negro as obsen·açúcs cios 
anth ropologistas mais fidedignos concl ir.em cnm ;1 

obserYação \'t1lg-.1r. conhecida no Brasi l, de csteri
liclade das m~iões ent re mulatos. N ão ha dadris 
cstatist icos exactos 11em c;~tuclos scicn ti ficas n:~u
laresf de anele se poss:i.m tirar ilbçõcs clcfinit ira~. 
mas a probabili<lnclc ela regra assenta sobre base:; 
suff icicutes pa r:1 que n hypothcsc da esterilidade 
seja preferida, como base de uma politica cugc
nica. 
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A climinnição da íccundicladc e a esteri lidade, 
rcsult:rnclo da auscm.:ia de nffi11idatlc sex ual, de
mon st r am uma ch:bililaçfto gcne::t it.: ;,., ou uma in
aptidão de prog-c11i1:, lia un ião. 

Ora, se 5C considerar c1m: a dimi11t1ição ela fo
cunclicladc ou a estcrili<la<lc pódc 11fto ser o un1co 
n.:su llado 111au do crn%amento, e que as theorias 
biologit.:as mais nuctori%ac1as .. Í:l\·CJra\·ch;, umas, á 
doutrina da supcrioridaclt <le t.:c..: rtas raças, e ou tras 
contrari~l:., tc..:mk·ndo , l1Jtbs, ou a a[iirmar a clegc
Peraçftu ln1ma11a nos ca~os eh.: cruzamento, ou a cle
c!arar incliffcrc:ntcs os cffcilos do cruzamento, -
;'is ol>scrraçUcs a11 ll1 ru1iolug·icn.!'i junta1n-sc r azões 
l>iologicas bast;u1tt:s para que se t'\· ikm, q ua 11 to 
po:;si..-cl, os cruza111c:1tos. 

O p1·ublem.1 Ç C'xu·1:mamc11 tc difficil e dcpcn
c.ic ela \·criiicaç.io de 11:lo" pequc110 num<:ro ele con
ceitos scic11tificos aimla pouco asscnla<los. Entre 
c·stcs occupa luga r s::i.licntc o elos caracteres, n10r
pholog-icos ou psyt:l1íco~, <ias raças e elas varieda
des. Qt1{' são tacs car::cteres e q uc valor têm, como 
e:lcmcntos ele distincção qualitoti"ü'a.1 entre typos 
It11ma11os? 1-Ia cl i ffen.: nça de natureza en tre os ele
mentos que distinguem as \'arias raças, ou simples 
<l iffrn.;nça c.lc fórma, ele q uan t iclaclc, ou de g rau de 
cicscnvoh- imcnto? Se ha <list incçflO qualitativa, 
qual o alcance desta distincção? 
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Preestabelecido, como está, pela obscrvnção, 
qtte a na tureza humana alca nça um mesmo nivcl, 
rcJat iv,1mcnte f ixo, de capacidaclc; que ent re os 
typos ele todas as raças cncontrnm-sc exemplos de 
im]ivid nos !:!Sca laclos por todos os graus de aperfei
çoa mento e de cultura ; que n espccic bumann mos
tra, cJc.: ha muito, sob re todos os ani macs, n pccnlia
rida<lc <la Yida social1 for manclo assim centros ele 
.!)rlecção e de variação, onde actutlllJ, rna is JH.Xlcro
samcnte, factorcs orig inacs e, a té certo ponto, \ 'O

luntarios; que a lei de P all;,s ( 10 ) é, por conse
guinte, applicaYcl a g rande mnncro ele casos de re
prod ucção entre a s raças humanas, a questão elas 
a ptidões destas élp rcscnta -sc, 1Jr incipalmcntc1 sob o 
aspecto da maior ou menor mlnptnção aos meios, 
e ela apuração das qua licln<lcs c:ongenitas de cacla 
uma das raças. N l.!Stc ultimo· ponto1 particularmcn
tc1 pa rece conveniente fi rma r umn pn1clcntc e ze
losa politlca cthnologic:i. . 

As con clusões scient tf icas até hoje fi rmadas 
s5o <lesfayoraYcis tl opinião cor n.:n tc bas~mla cm 
fa lsas obscn·açü:::s zootcch1:icas sobre u cn1z.111H:11 -

to. Os casos de a per fciçoarnc 11 to ele raças pela hy
bri<lação são mero produclo <le esforço indust r ial. 

(10} Lei pel a nua! os hybridos tornam-se fecurnlos por cffei· 
to tla tlomcsfcaçâo. 
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Não (,a posição mais arriscada elo que esta, na 
questão elos cruzamen tos. 

E q1 111 prc act.:cntnar ainda aqui um outro 
g ra\·c equ in;co, cm que caem frequentemente os 
que se n:icrcm, i.;:11t rc nós, a este assu1npto. E' pre
ciso 11~Lo confundir o cr11::amc11to etl111ico com as 
1111iücs c11trc iwli.,•icluos da 111C'snw raça a titulo <lc 
~'.pc.:rfciçmr a dcsccmlcncia com a compensação de 
ck 1nc11to!, hc rccl ita rios: que favoreçam d isposições 
progn·ssi\·as e neutralizem ou co111b:1tam tcndcu
cia:,; rct rogrcssi,·as ou de degeneração. 

Os fac tos biolog;icos são clistinctos, no caso <le 
he reditariedade cthn:ca e no da si rnI1lcs hercdita
rieclaclc p;1ysi0logic.1. /\consclhar o cruzamento de 
irnli\· icl uos de: raças diffrrc11/cs, pa ra corrigi r, ou. 
para evitar, di\·ersas temlc11cias ou disposições pa
thologicas ou degenerativas, importa confundir 
problemas distinctos: a hereditnriedacle ethnica tem 
condições e obedece a processos peculiares; se a 
união de individuas nonnacs com indivicluos pre
dispos tos ft molestia ou it clccadcncin. organica é um 
do$ meios <lc regeneração physiologica da estirpe, 
não é possivJ.:\ da.r por assentada a idfa <lc que estas 
uniões cleYcm, ou poclcmi consist ir cm cruzamen
tos entre ind ivi<luos de raças dífferentc::;, - e isto 
porque se o ind ividuo de uma das raças fôr phy
s iolog;icamcnte m ais sào, a vantagem do crllzarncn-
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to póde ser ::umllada pelo descqnili brio 01·ganico re
sultante da fusão de raças caracterizadas por qua
licl~des profrn1da111cn tc incutidas durante muitos 
secnlos ele differcnciação. 

E' preciso te r cm vÍsta, neste ponto, a lguns 
dados, de assign:tlado vnlor com relação a todos os 
probi<.:111as dn hcrcclitaric<laclc. Cumpre atlcn<lcr, 
c:m primeiro it,gar, a que não se tr:i.ta, no exame 
destas ques tões, de firmar, como su ppõcm os que 
;ls estudam pela ram:t , sentenças de superioridade 
cu de infcriorícladc absoluta, de pureza ou de im
pureza, de sanidade ou de incapacidacle, ele raç:1.s e 
de pü\'OS: soh qualquer ,csta lão 011 unidade de pcr
f cição ou de bomladc, que não exis te; senão, uni
camente, de co11si!?,"n:i r conclusões sobre a c«imci
clade ,·ital, a apticli"to a<laptati\·a, de grupos e d<: in
diYi<luos. 

Quando se affirma, assim, a thcsc - que pa
rece apoiada por gr.:1.11dc numero ele casos obser
vados cm nosso paiz, comqu:rnto contestada pelas 
melhores auctoridadcs e não conf innacln pcln ob
sen·açfLO, em outras espccics. e, dcnti·o de uma 
mesma cspccir, cm ontras regiões - da cstcr ih<la
ck das uniões ent re m ul atos, isto é, entre hybridos 
perfeitos de prelo:; e bra ncos, não se profere 1w-
1~huma sentença sobre o valor elo mulato, como ín
ài,·iduo, a qualquer titulo. O fa cto da ester il idade 
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ela progcnic é um facto de hcrc<lí ta r iccladc, allia
c;o, naturalmente, a outras condições e outros ca
r::ctcres, mns que não im por ta em si nenhuma de
preciação do valor inclíviclual. 

Scrndh:11He aff irmação tarnbcm não póde ser 
feita, por outro la<lo, senão sob reserva de innu
meras condições <lc tempo, <lc localidade, de meio 
physico 011 socia l, de alimentação. A lei de l'al-
1.is, jii cit.t<la, attcsta a transformação, por effcito 
ela ciomcstic;ição, de bybriclos cstcrcis p.tra hyl>ri
<los fcr tcis, na \'ida natural. 

'Tc;n<lo cm a ltcnção estas obscr\'ações, q uc 
juizo st: dcrc formar cio cruzamento, como factor 
ct lmico? 

Duas idéas ca pitacs de;\·cm domin.:1r o espíri
to na solução des te prol>k:ma: ., ele que não ha ra
ças s uperiores, cm absoluto, e a de que .t raça, on 
represente mn ramo origina r io da cspccíc huma
na, como pretendem os polygcnistas, ou reprcsen
t1; uma variante, produzida, 11a evolução da cspc
cíe, cm pcrioclo remoto, só se pôde c:q11irnr corno 
eficito ele foctores mcsologicos e, acccntuadan1en
tc, cio clima. !$to posto, a a fiirmação mais segu
ra q ue é licito fazer, com rclaç:3.o ús raças ac tu~ics 
cio Brasil, é que a raça collocad.t em posição mais 
vantajosa cm rclaç/fo ás con<lições da adaptc.ção, 
e, por conseguinte, a mais apta, é a elos au tochto-
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ncs, vindo em segundo lugar a elos negros, or igi
narias de um clima cviclcntcmente mais scmclba11-
tc1 e cm terce iro, a elos europeus de origem medi
tcrranea ou ibcrica, pro<luc tos, cm geral, de uma 
longinqua f usão curnfricana ou curasiatica e nas
cidos cm reg iões de climas mnis approximaclos aos 
nossos . 

E stes troncos -- particuiariza nclo, entre os ul
t imas, os que jú fizeram um longo cst;,.dio ele accli
mação - representam, na mais r igorosa cxadidfto 
scicntifica, e lementos pr!vilcgiada111cntc dotados, 
para a resistcnci;t e para a prospcrida<lc, cm nosso 
meio. Desta simples conc lusão resulta immccliata
rr:;cntc e~ ta primeira co11scqucncia, q1wsi íntui ti ,·:t: 
uma politica ~ugcn ic;i bem inspirnda. sincera e 
conscientemente prcoccnpada ele faci litnr e favo
rece r o dcsenvolYimen to c.spontaueo do homem br,1-
si lei ro, nas melhores conc~ições de adaptação e de 
progressivicladc, emancipada <los lcYinnos prcjui
zos de amor proprio e de s11obismo circnlantc, dc\·c 
1)rocurnr1 csforç;i.clamcnte, manter puros o~ typ')s 
t:thnicos accl irnn<los1 para que estes, C\·olnindo n:1-
turalmentc1 manifestem e descnvolvnm os ca racte
res proprios. 

O cru zamc1:to entr e individuas de ntça~ ac
ccntua<la111cntc <listincta s, j{1 o virnos, tem contra 
si uma primeira prcsumpção dcsfavora\·cl, na es-
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tc ri\idadc dos hybridos. Os sdcccionistas partida
rios da <lescg,.rnldadc natural c1ns rnças, a ff irman
cio a supcrioriclaclc <la raça caucasici e, cm 
pa rt icu lar, da nor<lica tentonica, rcpcllcm1 vehc
mcntcmcntc, o cr11za111cnto, pelos dous seguintes 
JT.oti,·os: n geração <lc um typo intermeclio, quan
<!o o esforço da raçn su1)cri or dc,·c consistir cm 
n :antcr illc~a n pureza do seu sangue nobre; e é1 

c'.cshannonín e dcsc..:quilibrio organ icos, consequcn
te:s do ronflicto, no incl ir icl uo, ele snngue mcsclnclo 
ele caracteres cstrnnhos e. por \·czcs, i11con1patireis . 
Vê-se assim que. perante a thcoria - que nada 
tlm c:c scicntií ica - da supc rioridaêc de certas 
rnças, o crnza lllcnto, long-e de ser rcconuncndarcl, 
cncontr,1 esta primcir.1 ohjccção. ele certo peso : o 
1.•resrnniclo progresso ctlm ico. obtido r:elo producto 
da unifw de d uns raças. que se sup\)ÕC subir acima 
CIO p l:1 110 ela r n.çn in ferior, ficando cm primeira ge
raçfio a meio caln in ho ela r aça supcrior1 até con
f nadi r-sc, ele todo, em succcssivos cn 12amentos 
Jirogress ivos, no nh·cl <lcstn, além ele contra-imli
cac\o, pelo facto, jit obscn·aclo, da esteri lidade elos 
l;ybridos, é ncntra liz;i.clo, e pôde-se nté considerar 
cirs trniclo, pela allianç:1 de elementos gcrndores or
ganicos, ele orgãos, de tecidos, de car:ictcrcs phy
s:cos e psychicos, <lcsharmonicos, incompativcis, 
vossivclmenlc hostis. 
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Os biologistas e ethnologos que não acccitam 
a <loutriua d.1 clcsegualdacle natu ral das raças, con
siclcranclo a questão elo valor e da capacidade das 
diversas \·:triantes cthnicas, c111 funcção elo ~cmpo 
e do lugar , e que achnittcm, além disso. a hcral\
ça dos ca ractcrcs adquiridos pelo individuo, con
dição fa vorabilissima á cch;cabilidaclc, ao progres
so e ao aperfeiçoamento de todas as estirpes htt-
11:anas, não potlem, entreta nto, concluir f.1voran:l-
111entc acs cruzamentos. }fa.is do que pa ra os ou
tros, ê, para estes, certo, <:tiC a causa ela º varia
ção!' cthnica é de naturcr.a meso1ogica, e que, por 
ron.::eguíntc, o valor da rnça, ele suas variantes e 
de sn;-is mesclas deve ser .1.quibtado em rcl.1çã o Ús 
condições proprias ao florescimento. O cn1z~t
mento é um elemento pertu rbado r desta evolução 
natu rnl. 

Isto riosto, as conclesõcs qu e se impõem so
bre a questão dos cruzamen tos são estas: não tc.:m 
nenhuma base scic11tiiica a. opinião, corrente er: trc 
nós de que o cruztrn1e:nto é um meio ele aper fei çoa
men to ctlrnicn: os dados de obsen·ação e as mais 
p rovan:is ind11cções scienti:"ic:1.s inclinam antes a 
ev itnr <lo que a procurar os crm:amcntos. 

Chegados a esta crmclnsf101 tcrmiuarlio estas 
obser vações com uma atl vcr tc:ncia e uma cxhorta-
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ç5.o nos brasi lei ros. E ntr e as leviandades que ur:1 
scciltici::imo de infantil imitação e uma especic de 
i:1conscicrn.:ia na cional poz cm circulaç.ão e a li rn~11-
ta na vida menta l brasileira, urna das mais nocivas 
e dcprimcn:cs é o habito de mcnoscabar do no,so 
sangue, de dc:>reciar a nossa icioneida de physica e 
moral~ ele nos dar por um po,·o degenerado, cor
rompido, cm franco estado de abatimento corpo
rco e mental. Não ha nada mais falso: o Brasil 
soffrc todas .1: s crises de mna sociedade nova, for
mada, por um po,·o estranho, cm tcrri torío diver
so <lo Lc sua o rigem, que até hoje não f undou as 
bases ela su:i. adaptação á. terra e não organizou a 
sua vida: eis a s cnus;1s do seu actual es tado, ag
g- ravad.:.s por um :i.cct1mt,lo ele crises, nossns e 
.alheias. Não o pod ia fazer, antes de surgir a con
sc.:iencin. do 3,roblcma nacional e da sua orientação. 
~·e ha sigllacs ele ,1lgt1m en fr.:iquccimcnto na pr in· 
cipnl raça colonlzadora, a po rtugueza, e nas ou
tras que contr ibuem, em m enor escala, para a 
formação ela nacionaliclaclc .: se n :-aça preta e os 
inclígcn:is civilizados parc:ccn1, tambem, dcpat1pe
r.1clos - resulta isto, qnanto aos brancos, en1 pe· 
CJttl'na parte, <lo processo de acc1Ílll:tção, nat ural
mente clcprirnentr cmquanto faltz11n elemen tos ac
crssor ios c'.c nccom moclação mesologica, de hygic
nc e ele nlimcntação, e, para estes, como para os 
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outros, da quasi completa ausencia desses meios de 
conservação e de progresso, P.ara o indh·iduo e pa
ra a estirpe. 

A quasi total idade do nosso povo não possuc 
a ;nda habitação conYCnienlc, mal se precata das 
intempcrics, pouco conhece dos habitas e dos ins
trumentos favoravcis á saudc, não tem cclncação 
de cspccic alguma; e a pouca instrucção que rece
be é antes de ordem a lhe perturbar o espírito na 
solução ci os problemas prn tieos e n clcsdal-o dos 
cuidados reaes e dos pensamen tos posi ti \'Os ela 
c:x istcncia, que de lhe abrir os olhos e lhe mostra r 
o cami nho, para a conqu ista <lo vigor elo corpo e 
Ca mente. 

A alimcntaç},o é escassa, no Br:i.s il, para a 
gra 11Jc maioria do po, ·o; insufficlcntc e má, para 
qt1asi toda a gente, nos proprios grandes centros, 
entre as classes medias; mesquinha e grosseira, pa-
1·a os homr.:ns do povo; improp ria e carissima, parn 
os abastados. 

Outra causa, c11jo valor se cxnggcra 1 é a das 
molcstias_ I-Ia uma ce rta activiclndc de espírito 
thc rapcutico ctn toda a soci edade moclcrnn, e a fei
ção contcmpornnca elas in tcl ligcncias é n de uma 
1:rcnu11ciada tcndcncin para a diagnose nosologica 
e para a c1 inica, inGividual ou soc ial, physica ou 
psy_chica. T udo é mo!estia e tudo é curnvcl medi-
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G1mentc1 com drogas matcriacs, ou com drogas 
1;sychicas. Pondo de par te as confusões, a lgu
mas de perigosissimo cxo.ggero, dos diversos cri
ter ias de carackrização e de avaliação dos males , 
cJr seus cf feitos e dos meios de tratamento, con
signemos o aspecto que esta tendcnc1á tomou, cm 
nosso meio. 

Ao nosso onlinario e geral pendor para a dis
plicc11cia, pa r a o pessi 111 i.;mo e para o scep tici smo, 
i.:sta di r(:cçflO cl:ts intcll igcncias: juntou ma is um 
peso, séri:uncntc graYoso. PassaJ11os a ver n. nos
sa nacionalidade minacb pelas molestias, cm \·es
peras de climi11açf10 .. por fo rça de causas patholo
g-icas - imprcstnvcl p.:!r ~1 a vi<la, tantos gcrmcns 
e para sitas lhe cor:·ocm os tecidos. De uma das 
maxi1 n;,t.;;, que esta Phi losophia paz cm circulação : 
a. ,influcucia do espirita sobre o corpo1 vimos, prin
cipalmen te, o aspecto negativo, que conduz á ac
ccitnçrto da molestia, r. resignação ao soffrimen
to, á submissão alegre ;Í morte. ú nt1itude stoica, 
ir lcrprctnda, cm geral, como posiçfto de impassl-
1,iliclacle, ele fatali smo, quasi, cm face dos obsta
culos, das difficuldadcs, elas crises, pessoaes ou 
collectivas, ela _- ida. Obedecendo ao impulso, corn
nmm it ori gem de todos os movimc,1tos humanos, 
.::~ in ter pretações que se dera111 a este, apresenta
rain-n'o com uma fórma j udicial, como f un<lando 
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nma nova m1ctori<la<le e um novo codigo de precei
tos nas palavras. 

Dahi, a imagem de panico q_uc se rcf lcctc nas 
palavras e nos cscriptos de críticn sacia.), sob a in
fl uencia pronunciada de te: turas, precipi tadas e 
sem app1'.cação, de obras estrangeiras, e de im
pressões, circulantes ta 1nbem nos cent ros estran
geiros, sobre as nossas cons;is e $obre a no:-sa gcn
t~. Tr:111qu illizemo-nos, com relação no va lor ge
ral dcst.:i.s apprehensõcs e á impor tancia e alc,1nce 
de seus cffci tos sobre o nosso fnt uro. Curemo
nos da opp,·esstio Sll!J[JC!stiva clcs~cs arestas de uma 
1nagis tratu ra incipiente, a inda pouco esclarccidtL 
sobre sc1ls proprios ho r izo:1tcs, natura lmcn le ar
dente da ambição de su:1 auctoridadc, e que cstú 
cahindo, como ter;\ ele cahir, dnr .. 11lte muito lcmpo, 
antes de fixar seu terreno de acção e fi rmar seus 
processos, cm muitos e grav issimos erros. 

As es tat isticas européas, os t rabalhos elos hy
gienistns, .ts modernas e profundas investigações 
dos eugenistas, prov.1111 .í s:icicclack que os mais 
cultos pnizes europeus estão sendo victimados pela 
n;a ior p:11· te das 111olcst ias, diathcses e das predis
pos ições pathogcn icas, ( JUC se obscn'<lm entre nós ; 
dist ingu inCo to<los os elementos, propriamente no· 
sologicos, ele clcprcssão physica1 dos elementos de 
r.aturcza clirnatcrlca e alimentar, não será arris-
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cado, tahcz, affirmar que a s influcnc:as pa thogc
nic:ts aqui dominantes1 - que, d iga-se incicle11tc
mcntc, não nos são exclusi\·as, ou não se origina
ram cm nosso paiz - não se acccntua1111 aqui1 cm 
grau clcsfayora\'clmen te desproporcionado á nos-
5c sociedade. Um olha r obscn-ador, lançado, dt1-
r antc alguma s scman,1,s, sobre as populações das 
g rnnclcs c;.pi tacs curopéas, basta para CO!lYcnccr 
que a elccaclcncia physica, de causa pathologica, C 
t!m facto muito gcm:raliza<lo, nos centros das \"C
lb1s ci\·ilizações. 

Uma oulr:i r azão, c.l\.! profunda e pratica phi
losoph ia mcclico-social, é ele: ordem a nus <lar, não 
bÓ tranqu illi<laclc, sc11 :"10 até animaç;Lo. O concei
to da 1/lolc:::tia e o co11ccilo ela saiíde., sfto thcmas 
q ue começ.1111 a s ubmcttc r aos homens de sc icncia, 
1:oy;i.s e intcressantissimas qtti:s tõcs, co m respeito 
ac, Yalor das categorias palhologica::;. Como causa 
mort-is, ou como causa de enfraquecimento e de de
generação do indivíduo e ela es tirpe, começa-se a 
inquir ir se, posta cm con fr onto com outros factos 
eia vida, a "ntoles ti .1 1

, representa, rea lmente, o 
princip<1l factor ela dccaclcncia lmm:tna. Em face 
dos phcnomcnos communs da \·icb, e dos factos 
classificados nos livros ele Pathologia, se a noção 
ca "molcstia" não se <lefine com uma precisão bem 
r,ítida, muito menos clara é a no~ão da "saúde" . 
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Para o clinico ou pa ra o ch.:mogrnphistn, habitua
dos a contemplação solida das fórmas, agucbs ou 
rhronicns, dcsign :1.clns como cnfcrrniclades, a ques
tão parece inf uncl.1.da. A patho logia - partindo 
cio ponto ele vista medico, que crcou um me io e uma 
\·ida de molcstias e ele doeuks - isolou molcstias 
e doentes, systematiz.ou uma thcoria pnrticular de 
phcnomcnos morbidos, e fundou-se e ckscn,·olvcu
sc, gt1iada pela piedade e pela curios idade do auo
malo, ao inverso ele toda a logica inductiva; cons
truiu o seu systema ele idéas, sobre o conceito, 
acccntuacl~1mcn tc rclati \·o .. da mo lcstia, con1 i11cluc
ções firmadas sobre a obse rvação ele uma só das 
calegorias, e exact:uncntc a excepcional. A scien
cia não procede sob a su~gcstfw de curi osidades 
0ciosas, nem de pr:1.zercs; deve res is tir á a t tracção 
tc11<lcnciosa da psycbosc, dns g'cnernlizações e clns 
particular izações technicns. As especialidades ten
dem, quasi sempre, n fo rmar uma certa orclcm ele 
prcjuizos. E' o que tem sncccdiclo! cm g:randc par
te, na e\·olução ela medici11.1 e ela hygicnc. 

Succcclc, nsslm, que1 ~e a medici na tem pr o
g redido, no Collheci mcnto da pa thologia, se lhe não 
pódc negar um cc.:rto avanço, l'lll muitas applíca
çõcs da therapcu tica, clla é uma ar te imperfeita, 
uo que toca ao conhecimento da relação pre
cisa entre o facto da saúde e o facto da molestia. 
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N nscida ela observação dos casos mor bicios nota
vcis, raros na antigt1iC.ade, e cada vez menos com
r.1uns1 cita não conhece, da sciencia ela no rmalida
de da Yida, da scicncia c:a "saúde", !'.!Cll~lO a sua ex
pressão negativa : definiu o normal, por· exclusã o 
do anormal - o que decorre de um erro inicird de 
1ogica: o erro de todas as scicncias incip ientes; -
a prcs11pposição de nma unidade, de um typo, de 
11111 cstalão, ele perfeição: a sa nidade physica, nes
te.: caso. Ora, ~sta t1nicl;1cle não existe, em nenhu
ma secção da natureza, em nenhuma das manifes
tações da vidn. 

A "saúde", cm absoluto, é um preconceito, 
f ilho do er ro inicial ele logicn, imposto pel a na
lu re1.a da eYolução ela medicina. A e\·olução na
tural do saber humano prescre\·e á scicncia cio or
ga11i sme, e da vida do homem uma transformação 
r adical: ella tem de se transformar, de scicncia 
elas molestias e dos rcmc:dios, cm scicncia da vida 
e da saúde, cm seu sentido rc:tativo; tem de se 
applica r ao estudo dos phcnomenos de adaptação 
cio inc! iv1cluo ao meio physico e ao meio soci:i.11 de 
estudar o ind ivid uo, como organismo, - num 
horizonte nrníto mais vas to que o ela anatomia, ela 
Liologia e da physiologia, pelo methoclo que se em· 
preg'a, senão exclusivamente esta tico, puramente 
mecha nico, cm labora lor ios e gabinetes. 
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As noções ela saúde e cl.L molcs tia serão forço
samente transformJ.clas por iorça desta nova orien
tação. A menos que se não pretenda substituir 
a rnctaphysica elas granch:s categorias: do espa
ço, do tempo, do absoluto, do iniinito por uma rnc
taphysica cios mil: ro-org-anismo:, e <las causa s, de 
molcstias, ser[t fatal conclu ir que ha germcns par
ticulares a certas regiões e a c<.:rtas tpochas, e que 
c:::tcs germtns, i1111ucuo!i até ctrto ponto, ch.!\·cm 
str, até certo tempo e c111 dadas comlii;ües, propi· 
cios ou, pelo menos, n:lacionaclos, ú adaptação fo
cal e {1s circumslanci.1s <lomin;i.ntcs. 

N:1 quasi total idaclc dos casos, entre ttm typo 
supposto süo e um typo, n . .:r ificaclo, ele cJ..Jc:11tc, 
C clifficil , e serú, muitns rezes, impossin!l, formu
I.r ju izo sobre a probabilida<lc da morre, a proba
bilida de ela clegencração1 o \'ig-oi-, a aptíc!~LO Yital, 
a capacid,icle phys ica ou psyci1ica, de um e de 
outro. Phcnomcnos conmums, de inf~rioridaclc 
physic.1 ou psychic;i., importam, mui tas n!zcs 1 cau
sas de inferio ridade muito mais gra\'CS do que 
as causas morbid,1s, mesmos cspcciiicas, ele infe
rior i<ladc. 

A scieneia moderna tem de banir, por con
seqnenci:t, do seu criterio, até exame ulterior á 
transformação de seus estudos, a sun attitude de 
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aval iação e de julgamento, com rclaçáo aos f actos 
da saí1clc e da molcstia. 

r:ior cí fei to da generalidade do c.lcscnvolvimcn
to das causas morbidas1 e por 1:sta razf10 de phi
k•sophia biologica, estamos a sa!Yo do motivo de 
desalento cm que a nossa passagcirêl tende11cia 
sr.cpt ic:i traduziu o brado vchemcntc dos medicas, 
mais inclinados - como foi sempre o homem 110 

inici o de suas i11,·cstig.:1çõcs e ele seus cost11111cs1 a 
alti lwlt j11diciol do que ú at t itudc política, prcic
r inc!o cri ticar a agi r, Ínrnlar tuna escola a prc-
\·emr. 

Em nosso caso, repitamol-o, as grandes cau
sas de fraqw.:za physica sfio principalmente de 
trcs natun:1.:1s: cosmico-sociacs, decorrentes ela fa l
ta de estudo <lo c: ima e das condições da vida sa11, 
u11 nossos meio s_. gcrahncnll.:: humido.s e quen te;::., 
e das succcs~ü,·as tr.:rnsfon naçõcs metcoricas e cli
matcricas; csc.1.sscz e impropriedade dos alimen
tos; e causas cco11omicas1 sociacs e pedngngicas1 

rda tiY:ts ú Jwospcr idadc e ú educação elo ;JO\"O. 

Se fac h1rcs patl1ologicos cooperam para a nos
:,;a dccadcncia physira, a operação <les tes fact orcs 
,; insignifican te, cm propo rção {t daqucllcs. T o
cios os esforços ela hyg-icnc e todas as reformas sa
I!ilarias serão luxos profissionaes, ou simples des
rlos, na focaliza ção <los f ac tos reaes, mal atacan-
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éo as molestias e nunca extinguindo as pred ispo
sições morbiclas, emquan to o problcn1á gera l da 
c:conomia. naciOnal não for solvido, cm seu conju n
clo. Neste ponto, não é passivei, até, dissimu!a r 
o facto <lc uma quasi renuncia da vida, na obse r
vação de certos aspectos das nossas medidas sa
n!tarias, tom:i.<las, em grande parte, nas capitacs, 
rm interesse do est rangeiro, ott <la nossa fa ma no 
<.'S trangeiro . . . 



III 

A soberania real 





Atravessamos, neste n1omento, a crise mais 
s~ria d;i. nossa I-Iistori:i. P oliticamente livres, com 
todos os attributos for maes da soberania interna 
t! da indepen<lcncia exter na, depois <lc um passa
do que é o melhor attesta do do bom senso e da ex
cepcional probidade do nosso l)O\'O, encontramo
nos em situação melindrosa, perante factos da nos
~ª economia e da vida mundial, que põem cm equa
ção o problema cio nosso futuro. 

Ha cerca de quatro annos, quando me foi pas
sivei voltn.r o espir ita pa r a o estudo dos assumptos 
I.>Ol iticos do p.iiz, que haviam sido objccto de meus 
trabalhos, durante mais de metade da minha vi
da, prccisara1n-se cm meu esplrito os traços da 
tendcncia qnc ia tomando a c\·olução do Brasil, cm 
face da po1itica e da economia dos outros povos. 
Em estudos que fu i publicando, procurei mostra r 
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~os que d irigem a opinião e nos que nos govcrnc.m 
0s s:gnaes da cr ise proxima, ad ,·crtin<lo-os ela JlC~ 
ccssid<t<le de prc,·c:n ir perigos <j llC se i:i.m accttmn
]ando ~obre nossas cabeças, ele reparar erros c des -
euidos que ternos commcltido, resultan tes de cx
tranh;wcl dcsprcocc t1 !:~1 ção elos ncssos p roblemas 
r,raticos e dos ela politica mundial. 

Dc\·cmos con'iar no cr itcr io e 110 patriot ismo 
dos br;t~i k:iros e t..:spcrar qt1 c por c11tn..: •~ ~ fraque
zas e as indecisões, .1 (lcsordc m e a desorientação, 
da hor.:, t riste C}ttC cstnmos atr;1xcssanclo, a c1 lmn 
c;indicla deste po,·o, simples e ;.!;C11eroso, seu sereno 
e claro clisccrn imcnto., sua poncicracln e segura 
e::1 crg:n, lhe hão de illuminar o qt1a<l ro clcstc n:r;.
rncnto hisi:orico e mostr;i.r o c.1111inho a seguir. 

Não é poss~Yel presci ndi r de destnc;-ir certo 
numero <l e conc:lnsõcs da no~sa histori ;,, socia l. 
Antes de entrar neste t rabalho, é força implorar 
.1.os que têm qu,.lqt:e:r parcclla tlc prestigio na so
cicd:1dc brasi!eir:t. <pc ;i.ttcntcm pa ra esta ob~cr 
".:1ção, capi t:t ! no cs tlH1o cio 110:-.so cksl'.11,·oh'imcn
to: a v iela ele um j::!i7. km facc.:s mul t ipla s. mostra 
va:·ias e dcscncontradn.s íluctuações. sob as q ll:1.l's 
sr vae rcaliz<?nclo u fimccion,rnh.: :lto profundo e or
ganico da socicú1..dc, dcs1x.:rcebido dos que têm o~ 
oil10s fitos nos .i.contccirnc11tos su pcrficiacs, j ulg-an
do-os sob a impressão do momento, ou com o cri-
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tcrio parcial da posição, da sympathia, da profis
são, de solidariedades pessoaes ou cspirituaes. T e
nho procnrado, cm meus estudos, chamar a atten
ção de meus patrícios e, particularmente, dos. que 
nos governam, para este facto, commum ás na
cional ida des moclcrnas ele origem colonial, mas, no 
Brasil , excepcionalmente notavcl: a auscncia de 
c!'pirito nacional "pratico", <la soli<lariccla<le pa
triotica fundada na conscicncia dos interesses com
muns a todos os agrnpamcntos polit icos, rcligio
sos1 cconomicos. gcogrnphicos, commcrciacs e in
ciustriacs. Esta soliclaric<laclc1 quasi instincti\'a nas 
t·<.:lhas nações, onde é o bra secular de relações, ele 
trocas e ele apoio mut·.10, só póclc surgir, cm novas 
e extensas nncio11alidac1cs, com a fórma ele um mo
ve] consciente e como conhccimc11to oUjcctivo das 
r:.cc<.!ssidadcs permanentes do paiz, superiores ás 
cl ivcrgcncias e clivisõcs do presente e á successúo 
das gerações. No Brasil, com mais forte razão, o 
estudo da synthcsc naciona l, e o trabalho de edu
cação da o pinião e de arregimentação dos cspiri~ 
tos cm torno de u:11 programma e de nm ideal, é, 
por força da nossa conformação gcogr«phica, mais 
ciifficil e mais neccssario. 

Ora, toda a gente, entre nós, desde os homens 
do Pº'"º• distr,1hiclos das comw.s publicas, até aos 
q ue, tendo a rdor civico1 se dedicam ao cultivo das 
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idéas dest inadas a dir igir a sociedade, passa a exis
tencía sob a influencia ele duas corren tes de csti
mulos, cl istinct:is e i11dcpcnde11tcs; a elos conceito::; 
<: idc::ics thcoricos e a dos factos ela épocha: agi ta
ções, confllctos partidarios 1 !netas locaes, toda a 
massa pnl\ulantc ele pcrso11alismos1 ele ambições, 
de gestos e discursos ociosos e estercis, - trab.i.
lho desor ientado e sem objcctivo, qut.! domina, en
tretanto, as attcnções, como se ío:-sc a expressão 
real da nossa vida . 

A mescla, que ni°LO conjundo, e, ai11cla menos, 
synthcsc, das idéas e dos n10Ycis da nossa \·ida pu
blica, apresenta-se, ass irn, na formação elas OI)i
r: iõcs e dos ac tos - corno o ba ra lh:uncnto elas pêr
gtm tas e ela s respostas, no jogo popular elos <li;;pa
raies - tecendo e coniu nclindo, dcscncontracla
rncntc, duas correntes ·artiíiciaes, extranhas á vi
ela positiva da sociedade: de um lado, a iclcação, 
- !iteraria, 0t1 pelo menos, theo:· ica, <los intclle
ctuacs de todas as cô rcs, j uridica e fonna listica, 
C!os politicos, mat izando a atmosphcra da noss:i. 
mentalidade com o iris das m~is vistosas thcori;:ls; 
do outro, a força dos in teresses 1 mort'ndo as pes
soas, d istr ibu indo-as, separando-as, rcu11inclo-~ts1 

sob os galhardetes elos mais bri\11an tcs progra m
mas, mas agindo todas na mais desafinada, f ur io
sa, atroadora e desconcer tante balburdia. 
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A vicl.1 cerebral do Brasil gyra cm torno de 
cious centros : o iiumclo dos i11 tcllcctuacs e o clo<ói 
g·oycmantcs; os cscriptorcs, profcssorc5,

1 
homens 

de lctr:1s e de scit::H.: i:1, os a rtist.1c;1 no primeiro 
grupo; os politico:\ os :idmini,;;tradorc:-:, os h mc
cion;irios, no scgl:nclo. E esta. Yicla, intcira1rn:ntc 
at:1cia á vida ela sociedade, rdlcctc-sc, entretanto, 
no 11c1:s:-..111cnto ele toclo'), sob a s fúrmas c:o clilcttnn
t1smo e cio pessimismo, que t radur.cm a sc11s.1ção 
i!l<kh1ic!a de que c:ss:1!:' cousas 11fio são :1s .<JUC dc
n ·r.m1 intcrcss.ar, rnas com esta scnsaçfü1, uma cx
t1 c!llí1 pcrpk~idadc na conscicncia e no carnctcr 
~ocial. 

A tlcsoricnl~ição é c~ffacteristica da 110::;sa épo
clia., cm toda a varlt.:, e, as.,;ignalad:urn:utc, nos cen
tros cul to.,;; cJ;1s Yt:lhas ci\°lli1..açõcs. Entre as mui
ta:, ruinas <Jtic to:nb:-.m l' que oscillam, são ainda 
r,om:o visivcis o~ perfis indcdsos clt: novas cons
trucçõcs. A imensa actividadc intt:llcctual con
tcmporanc.:t traball1a, <:uasi tocla, mnn,1 região atu
lh:icl,1 de destroços, c:11 trc tcntanwns facticios ou 
abortivos dt: const rucc~o. O mundo <;ue vne .1cn
lx,nclo, foi um 11n111do de systema::. " a priori"; e 
a sens:1ção clc que c\lc cac i11s11ira aos cspiri tos tí
m idos o temor elas so!t1çüc:;, mantendo. nos arroja
cios, a illnsão de que, aos systcmns mortos, elevem 
st1cccclcr novos systcmas. Pcrdclll·SC aquclles no 



[86 A L B E R T O T O R R E S 

~ccpticismo, e estes no t rabalho tantalico de erig ir 
castcllos sobre castcllos, utopias sobre utopias. To
da a nossa cul tura, bebida cm ta.cs fontes, esteri
lizou-se! na dubiedade da descrença, on ob:. tr uill 
o G!min ho, dcanlc <los passos, com a concepção clt 
novos e rigil os systcmas. ;\ intclligc ncia con lcm
poranca ficou sendo uma intcl lig-cnci;i hy bri cla, in
cap:iz de procrcnr. 

N~L politica, a ana rch ia ela s idéas e: dos actos 
at tingc ns proporções do dcsYnrio. A ordem so
cial, man tid:1. por s im ples tok:rancia costumeira, já 
1~ão corrcs1,011dc ú orclcm elas \'Clhas organizações 
e cstú longe de s;itisfazcr ú organização <los no
vos elemento'- ela socicclac\c. Os appa rcl hvs t fo r
ças que cq1:ilibraram cffcctiramcntc o mundo fo
ram sub5ti tuidos, na lei ·e na polit ic.1, por méras 
abstr.i.cçõcs vcrbacs e ma ximas conccph1acs ele phi
Iosophia socia l ; e, como cstns c11ticladcs abstrac tas, 
com que o idealismo qttiz f azer as colunmas elas 
noyas tl\·ilizaçúes : a libcrd:iclc, ;,. j ustiça, o direito, 
todos os Jemm:15 cbs luctas rc\·o lm:ionarias, não 
fJOS~ncm rcalicla <lc objccti\'a 1 não representam os 
tecidos substanciaes dos bens ncccssarios ao ho
mem: são méros nttributos elas suas aspirações na 
vida real: o esforço ela rncicclade contemporanea 
tem o aspecto de uma ete rna ascensão ao curnc in
attingivcl da phan tasia. li real idade da vi da !1tana-
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n:-i dcpcn<lc, irrnnecl iatamcnte, das relações elo ho
rnc111 com o meio, elos homens entre os homens; a 
\ lda se n~aliza pelo esforço sobre a natureza, com 
os encontros e a:; relações <los esforços. T ndo isto 
ior111a uma muhi<.lão de necessidades e ele intcn:s
M:s, concn:tos, pratícos: uns matcr iacs, outros 1>hy
!'\icos; mas, ao passo que a ,·icla, suas ncccssicladcs 
e seus inlt.!rcsse:1, são fac los rc.ics, os cspiritos, im
pacientes por descobrir as carn,as dos mah:s lwma
nos e po1· lhes da r remedia, ah.im.lonarn o cami-
1:ho horizontal das soluções k rre~tres para pedir 
~·1 i111::g inação as soluções elo milag-rc, :\ o problc
n:a pusitiYo da ap1ilicação das energias humanas, 
cic l;-sc a sol11ç:io do soccor ro sobrcn;1tural; a este 
~occorro, a que ac11dir:1m 1 primdro. poderes provi
dcnciacs ele varias naturezas, respow..lcr,rn1, <lcpois, 
c.1s bençãos e mcrcês <la met:iphysica política. 

F oi assim <p1i.:: as rc \'ol11çücs defraudaram as 
;1spi raçõcs lmmanas, illuclinc.lo a fome, a miseria, 
i• inslincto de ;1cção, o írnpn!so dynamico das al-
1;1as e <los corpos, com os arti iicios ele p;rnac~:1s 
~11bjcctiYas. As instituições opprc5sivns do pas
sado, sob as formas do despotismo, da csc ravi
c'•5o, d ;i servidão, do poder dynastico, da aucto ri 
claclc, elo fc11dalis1110, crnm, principalmente, n.!s
lr icçilc~. e peiíis ao clcscn,·oh-ir:1c11 lo, á cxpansfio, 
aos 1110\'lmen tos da personalidade h11mana, á acção 
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de suri.s energias, ao trabnlho, á distribuição dos 
meios de acção e dos fructos da acção. 

Os directores dos destinos do homem não vi
ram senão as fórmas apparentcs da realidade, e 
suppuzeram que oppondo a liberdade á tyrannia, a 
cgualdade á scn·i c!ão e ao fe udalismo, a just iça e o 
direito aos priv ilegias, solviam os seus problemas; 
mas, como os factos cln \·idn, elo esforço e do tra
balho, os estimulas acti,·os do n:tturcza do homem, 
os 1110\·cis profundos de s11a cfficicncia, não po
cli.un ~cr attingidos por essas tr:111siorm.1çõcs ex
teriores, a dcscgualclade, a injustiça, a fallcnc ia 
<lo direito e da ordem rc\'cstirarn novas fórmas, e 
~ sociedade permaneceu a mesnw, clecor:rndo com 
outros nomes coloricios as suas ,~lhas i..1topias. To
co o cspectaculo ac tual da política é a ostentação 
burlesca deste jogo ele paia,Tas e de fórm ulas, so
bre a rcalidaclc, <l ia n d ia mais pungente, elos pro
blemas ela economia e do trabaiho. 

A separaçã o da política e da vida social attin
giu, cm nossa Patria, o maximo dn dis tancia. A' 
fo rça de al heação da realidade a polí tica chegou 
ao cumulo do absurdo, constitnindo, cm meio da 
nossa nacionali clnclc nova, onde to<los os elementos 
se propunham a impuls ionar e fomen tar um surlu 
social robusto e progressivo, uma classe artificial, 
:verdadeira superfctação ingenua e francamente 
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estranha a todos os interesses, onde, qnasi sempre 
com a maior boa fé, o brilho das iúr nmlas e o ca
lor c:as imagens não passam de pretextos para a s 
luctas ela com1uista e <la conscr\'ação elas posições. 

A poli tica é, de alto a baixo, um n:cchanismo 
,dhc:io á sociedade, pert urbador da sua ordem, 
contrario a seu prog~csso .: gm·ernos, partidos e 
politicos, succcckm-sc e a lte rna m-se, lc\'antanclo e 
<.:ornbatc:ido c\c:;orclcns., crcanclo e destrui ndo cou
sas inukis e embaraçosas. Os gO\·crnantcs chc
garnrn :i si tuação de perder de vis ta os factos e 
o:; homens, e:11,·olvi<los entre agitações e enredos 
JJeSSúaC5. 

E é este estado de cousas que toc\os têm por 
manifestação normal dzi. nossa vi ta: icladc, em tor-
110 elo qual se ck:batcm as opiniões, formam-se os 
partido:s1 elegem-se legisladores e chcícs ele Esta
do, surgem e dcsapparcccm as pcrso11alidades, agi~ 
ta ~~c a ora toria, fervi lham doest as e calumnias, 
rcbcnt~m reyo\ttçücs e violcncias de to<l;,. a especic, 
cxplorlem crises Clc sangue e de cscarnlalu; e, nesta 
:i~itaç5.o, que não rcprc.:;ent.1, :i.qui corno cm outros 
paizes, ottt r;1 cousa scnfi o :t estagnação de tnn povo 
dcscuiclacl o de si mesn:o, pe rcli<lo na contemplação 
ele mir agens thcor icas, pa ralysado, por f nlta de 
co11scic:1cia e ele d irecção, toda. a :ictividadc publi
ca se rcflectc nu m eterno deba te entre dous co ros, 
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onde .is pessoas se alternam, fazendo uns o papel 
ele tyrannos e de banc1iclos, outros o ele: juixcs pu
n idores, can tanclo cslcs hynmos de louvor nos ven
cedores, clam~1 mio, aqucJlcs, as mais tremendas e 
cruas objurgatorias. 

E' certo que c~tc espectaculo é uni\·ersal. Se 
algu ns paizcs poss11cm uma orck:m apparcntc, se 
outro~, sob a protecção dessa ordem, obcclcccm ao 
impu lso ele forças in ti111a:; prog- rc::;sivas, o divor
cio <l<1 sociedaclc e da politica é o fac~o mais salicn
k do estado actual ela civiliznçflO. Nas mais ,·c
lhas e cultas nações, o patriotismo e a capacidade 
dos estadistas são insu f ficicntcs para lhes e.lar al
cance á vista e segu rança aos pnssos, cm meio nos 
tumultuo:-;os e pnxipitac1os problemas da nossa épo
cha; nas cnmndas onde se faz :1 selecção dos go
vcrnantcs1 c1 entre cs qu e se dis põem a a rrostar ;u; 
sensações das luctas de onde surgem os dil"ig-cntcs, 
a cultura não r epresenta o nivcl mais alto da com
pctcncia. Os problemas succcckm-sc, st1rprchcn
dcncio os homens que gu\·crnam; e cstes1 quando os 
1;ão podem illL1dir1 a tacam os syrn1., tomas e o:,; acci
clcntcs, com a fac iliclaclc e promptidão de :tgt:ntcs 
de policia. entre ns contorsõcs cl:1 !::iocic<laclc r:uc 
clama po1; novas bases de equ il ibrio. 

Não é caso, assim, pa ra que: nos vexemos dos 
nossos erros ; outros, mais fortes e mais cultos, 
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:rostrrnn, ago1·n mesmo, provas cgnacs de desprc
pa ro politico; mas, se o mal nãu é só nosso, o pe
rigo destas situações não é o mesmo pm·a to<los; 
e, pois qut-. n~1.s liquidações <l.1. s luctas politicas, a 
forç:l. impõe sua logicn, at ravés dos er ros dos que 
gon?rn;rn1. ha po\·os mais expostos que outros aos 
riscos da crise comnmm. Nós estamos, pela \·as
ticfü o do nosso tcrr itoriu, pela escassez da nossa po
pulaç;"lO, e porque somos uma dns nações que me
nos cuidaram da organização da vida pratic:l, ela 
t:dttcaçüo do instincto de conserYncão, cb luctn pcb 
forç.1 ct pela riqueza, comprchtncfülos neste nn
mc1·0. 

Os manifestos e nH:nsagcns prcs ide11ciaes, os 
progrnrnmas elos partidos, os discur sos parla111c11-
tarc:;, todos os .1.ctos dos nossos politicos e est.1-
distas são documen tos, ús YC7.es copiosa111cntc cru~ 
ditos, sempre sincera e ardentemente patri oticos, 
dessa extranha falta de adaptação do saber e do 
patriotismo {lS pccu1 iaridades da terr~1. e do povo 
bras ileiro. 

Os problemas que cllcs agi tam são probkmas 
ele completa e neutra g-cncr;1lidadc. As ctcnw.:, 
questões ele administração e ele finanças, de moe
cia, ele emissão, ele despesas e de impostos, ele obras 
p11blica.s e de viação, de assistencia e de ensino, de 
rcgimen fiscal e ele polícia, de D ireito P ublico e de 
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Direito P rh·ado, que se ckba tcm na França: :1a 
B clgica, na Grccia, lKL }Icspanha e na Turquia, 
repetem-se, succcdem-se, a pparcccrn e clcsapparc
ccm, no " ta!Jcte da d iscussão", f austosamente sol
vidas hoje, combatida:; am;111hii., ora c:rn nome <l:t 
cscoln a.,, ora cm nome <ln philosophia b~ obc<lcc::en
do ús syrnpathias <loutrinar '.as <lo mini :,; tro rp.1e está 
no poder, á prcssfio ele tal ou rg w.1 inciclcntc .. rcCe
ct inclo, r1t1itas ,·czcs, o ardor ele uma ambiçf,,o rc
formaclo ra, tr:1duzindo.- qtw~i ;:;ernprc, a lnflue:ncia 
das t1 \tin:as idéas cm \'Oga nu m paiz europeu -
com a mesma feição com que se a pt"cscn tam na 
França, 11 .'1 Belgica, na Grcci n ou na Turquia . Va
mos, assim, crcando se rviços, fa,:c ndo obras pu
blic:is, :ihr:nclo e dcsc1n-0In..•nclo est radas de fe rro, 
orga niza ndo repartições e cscol:-.s, cxactamen tc co
mo fnzcm os legisladores daquel~cs povos. P<lra os 
problemas da cconomi.1 rura!, adopt.1mos os mes
mos inst itu tos, cscol:1s, campos de demonstração, · 
syncl1Catos, cxpo::dçôcs) que cncon lramC1s cm outros 
pa izes. P orcJt1c temos rnn v:1s to tcrritorio, w11:10s 
estendendo !inhns de estradas de ferro. Os portos 
são mclhor:i dos, dotados de cúes e de ~trm:tzcns. 
P ossu imos institutos ele ensino superior e escolas 
primar ias. Temos, cm :' im, todos os apparcl hos e 
processos <lc gon~rno, incolores, neutros, vagos, 
inad<!qt:a<los, que se encontra m por toda a parte : 
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mas, por entre esta organização complicada, e, por 
\·czes, luxuosissima, a vida do homem, a sua ali
mentação, os interesses da economia social, a dis
t ribuiçã o d:i. r iqueza, a circulação comme rciali e 
monetaria, a educação physica, moral e cívica, de
batem-se de cm:ontro aos mesmos obstaculos elas 
rn:i.is at razadas sociedades e vão encontrando maio
res tropcço.r;., nns proprias construcçõ<.!s desta ap
parcntc ci\·ilização. 

Ao belo ele um certo, embora desorientado, 
cuidado por melhoramentos ma tcr iaes, não apre11-
dc:111os a ark1 primordial e muito mais difficil, de 
cidl izar e culth·ar o homem. Os mc:lhoramcntos 
malcriacs não são .. pnra nm paiz, scn~LO a ossatura, 
a que só um Jl<ffO. so lido, instruído e cncrgico, dá 
musculos, ncr\'OS e sangue. Não é nns escolas e na3 
~cackm ias que se cr~a este povo: é na educação 
pelos coslnmes, pela politica, pela circulação de 
icléas pr.;tticas, pela legislação cconomica e fiscal, 
J1c: lu estimulo ao trabalho, pela segurançn ela re
muneração, pela. su pprcssão elos inccnt iYos á ocio
sicl:1clc e ao gnnho facil e illcgitimo de empregos 
e de for tunas. 1\ forlJlação de uma sociedade e 
a selecção do scn caracter resultam elo cri terio, 
nella dominante, sobre o ,·nlor do homem ; elos mo
delos que cl b nprescnta ele prestigio, de estinKl, ele 
respeito. A vida ele um po,·o é funcção cb cnxa-
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da do trabnlhnclor, ou do bilhete de loteria. Nns 
sociedades contcmporanc:i.s, e em nossa terra, ho
je, mnis, tah·ez, do que c1:1 out rns, as carreiras de 
azar e os fayorcs <lo a1.ar estendem-se e rami fi
cam-se por lodos os lados. 

A sorte dns nações modernas depende da d i
r ecção que tomarem no sentido do trabalho ou no 
s-cn ticlo da especulação, dí1 escolha entre a pro
dncção e as industr ias improducti\'as, do relativo 
nivclan:cnto social, pela maxima d istribuição dns 
riquezas, ou da cli,·isã o cl;i sodcdaclc cm classes 
afortunadas e cl:tsscs pr nletarias; da plena expan
são cios rnlorcs, pela liberdade commercial, ou cio 
rcginten ele rcst ricçõcs e de cnt raYes, de monopo
lios e de pririlegios. 

A r iquczíl é nrbit ro elos c!cstinos, neste mo
mento h istorico. Na producção e no commcrcio, 
nn poli t:c:i e na g uerra, a Yic torin cstú com os po
YOs r icos1 os que conCcntrnm nas mfws n nmior 
somnm ele dinheiro; n mais poderosa energ ia ele 
11o~sos cl ias, o 1n~is ef f icaz rcproductor de ener
g ias. A politica internacional mancj:1 aincln os 
recursos da pnz a rmacb.1 da forçn mi1itnr; e :i. ri
qncz:t é, no estado actual dn nrtc da guerrn, a ~iri
mcira condição ele supcrioricl:ide. P ovo forte e po
vo r ico sf10 expressões cquipe:11clcntcs. A politic:i. 
cic um po·.-o moderno, para a paz ou parn a g-ucr-
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ra, consiste na arte de conservar, de obter e de 
augmcntar _riquezas. Tal ~ n politica offensiva 
de outros povos, t ;:il precisa ser a nossa politica 
<lcfe11siva. 

Obter, conscn·ar e augmentar riquezas, é, 
comtudo, um \·ago ol>jcct i\'O, que não prescinde ele 
explanação. 

A Terra tem sido presa de um unico monil 
de ol>knc.;ão de r iqucz.is: a a mbição individual. 
Toda a \'ida economica dos povos gyrn cm torno 
da cobiça de cada. um) e a somma elas col>iç;1s pcs
!=oac:-. forma a \'ida economica colh:c ti\·a . Resul ta m 
(:ahi conscqucncias qul! é irnprcscindi \'cl regista r , 
quando se tra ta da riquez a de uma nacionalidade. 

As riquezas naluracs, sob quacsqucr íórrnas, 
são patrimonio do po,·o (J.tlc habita o tcrritorio na

cional; 1nas os individuas que têm a propr iedade 
do solo e <lo 5ub-solo julgam-se, e o sfw quasi sem
pre. cm Direito, senhores ele suas riquezas. Cada 
ind ividuo e cada i;cração ddapicbrn, assim, em 
r,ro,·cito proprio, fontes preciosas ele immensos va
lores. Os homens ele !:iClc11cia, na E uropa, já con
s ideram um problema a :-csoh·er o da substituição 
da hulha por outro productor de íorça mo tr iz. 

O homem tem sido um cll'strnidor implacnvcl 
e voraz das r iquezas cl.1 'ferra. Toda a vida his
torica ela humanidade tem sido uma vida de de-
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vastação e de exgottamento do solo, de incendio 
de thesouros e de florestas, de saque de minerios 
ao seio da terra, de esterilização da sua super fície. 
A explo ração coloninl dos po,·os sul-america:1os fo i 
um assalto ás suas riquezas; toda a su;i. historia 
cconomica é o prolongamento deste assalto, sem 
precauções conscn·ac!oras .. sem corrcctivos repara
dores, sem piedade par:i. com o futuro, sem attcn
ção pa r.1 com os di rei t os dos postcros. 

Assombrados com essas \':l.S tas <.:, por vezes, 
insa naYcis lesões á na tureza, com o desvio e per
da de tantas forças natnracs, com as alterações do 
c:.lima e corn os accicle ntcs m ctcoricos, r csnl t.i.ntcs 
ela desastrada exploração da Te rra, os povos pre
vide ntes, como os ingkzcs, na I 11dia, os canaden
ses, os america nos, cm varias de seus Estados, co-
1r.cçam a fazer a policia de seus bens naturacs e 
a rcconstruil·os. O rdio rcstamcnto das regiões 
desbastadas é, a li ás, nm \'c lho costume eu ropeu. 

X o Bras il, onde a populaçf10, e cgua lmcntc, a 
riqueza, Hão tem crc~ci<lo cm progrcss:Lo iglial á 
dos Estados Unidos, seria de dementar prudencia 
.que os poderes publicas procnrnsscm suster a dc
v:istação das malta:;, fc it<t, ús vezes, para o nefas
to dcscnvol\'imcnto de cultu ra s extensi\'aS, outras 
com o unico proposito de ex tracção de 111;1.dcirns 
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e de lenha; que procurassem manter as populações 
nas regiões já exploradas, clesc1n-olvcmlo n ovas 
culturas1 por processos intensi\'os; que estimulas
sem o gosto pelo amanho da terra e pela pro<luc
ção; que habituassem o homem â \· ida do Glmpo; 
que fisca iiza sscm e corrigissem as alterações elo 
clima, os accidcntes meteoricos .. o rcsccca mento ele 
certas terrns, o alagamento ele outras, o abandono, 
c.m su mnKt, de c1tw.si todas onde a an·orc elo ca fé 
pereceu por Yclhicc; que, a ntes <lc tudo, promo\·es
s(: 111 a utilização clcst:-is ulti mas, recolonizando-as 
com elementos estrangeiros e, de prcfc rencia , na· 
cion.:1c.:s, para poupar com zelo, sc.:1150 com usu ra, 
:-,i riq uczns ainda não exploradas. 

, No, momen to, porém, cm que, ncH Estados 
Uuidos .1 no Canadú1 na I 11dia, os goYcrnos come
çam a t~elar por suas riquezas e ;1 repara i-as, nós 
0~1tros, pelo orgão dos homens que nos governam, 
corremos pressu rosos a offercccr n quantos se 
propõem ;t \"iola r o seio virgem dos nossos rcposi
tor ios ele rn;1clciras, ele humus e de fcr tiliclaclc~ vas
tas e gcnc ros:-is concessões; promptificamo-nos, 
bent,uncntc. a auxifü1r a c!crastação, offcrcccrnlo 
a clicntcb elo Gm·crno ao commcrcio das madei
ras derruba dns; recebemos, cmfim, com agrade
e imcnto e reverencia, todos os que se propõem ..i 

c..-xplorar fontes de riquezas. Pnrn os nossos es-
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t<ld istas, esse ataque ás rcscn·as ela nossa natu rc
:t.i.l, por synd:catos cslrangciros - que apenas 
usam, do nosso pa iz, quando as 1150 t razem, as ma
<:hinas human;ts - repn.:scntam auspiciosas "col
locr.ções de cnpi tncs"'. 

Os po\·os scmi-barba ros, mas scdcntarios, eia 
J\sia, como os chinezes, não sabendo, apesar ele 
suas de nsas populações, cxtrahir e explo rar o 111i-
11cdo de suas jazidas, possuem dv issima a sensi
b ilidade do dono ela ter ra , ,· ibratil até á rcYolta. 
aos primeiros estudos dos engenheiros, ús primei 
ras contusões elas picaretas. Nós, que não senti
mos pressa, e com razão, em rasgar o seio da nos
sa terra. para nosso proveito, ternos solicíiudes al
Yiçare iras pvr en tregai-a ao primeiro solicitante, 
f~;:cnclo, com delicias, o lc.noci nio <lo nosso sok1. 

Conhecemos, apenas, durante o pcr iodo colo
nial, o reg=mc1, das explorações por feitoria~ ; 
raros cstabclccime11tos nossuiamos. l:a pouco. pa
recidos com os des!-cs · fo rmicla\·eis cxgottado n.:s 
de r iq uezas. á custa do ti·abnlho bruto eh.: "fei la
h ins" e de ncg-ros. Foi preciso q ue a Republica 
at tingissc a maior idatle, parn qne se nos apr~sen
tasse a pers:1cc tiYa de YCr in sta lla r. entre nós. co
lonias de minerações como as da Africa do sul. 
monopoiios ind ust riaes e a.~r icolas, extensas re
giões entregues á exploração a lheia, estradas de 
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ferro marginadas el\! ,·astas zonas ele influencia 
estrangeira, toda a perspectiva de uma rêclq ck: 
viação Ierrca des tinada a realiz.'.\ r a obra, absolu
tamente destituída ele base e de necessidade econo
mica, de um apparclho ele circulaçflo continental 
interna; extensas culturas ele borracha, ent regues 
a estrangeiros, na Amazonia; o cscandalo inqua
ii iica,·cl do t nfru<..l amcnto ela industria pastoril a 
l il!l syncl icato; a c,·entt1alidaUe da concentração do 
Cl)ll1mcrcio de café, cm mãos ele commercümtes fo
ra ::,tóros ; o estabelcci111cnto <le ba11cos hypo Lhcca
rios, munidos de fa,·ores e privilegias, que a Tur
(p.iia não concederia, ta h·ez. 

Empresas de denominações americanas., in
glezas e francezas, mas qt1 c, como é natural - no 
c~ta<lo do nlcrcado monct:l.r io mundial - repre
sentam principaln1enlc capi tacs fr:rncczcs, compra
ram, ou estão para compra r linhas de estradas de 
Jerrv, que, ligando a Argentina e o U rugnay ao 
B rasil, at ra\'essanrlo os Estados do R io Gra ncle, 
de Matto-Grosso, do Pa.-aná e de S. Paulo, ten
dem a se unir, para o nor te, com outras já cm po
d1;r ele estrangeiros, pcrcorrcnelo, todas, extensas 
regiões, onde se projcctam ,·astas funclações agri
colas t'. c•:xp1orações ele minas. 

St: es tas empresas se t ivessem vindo forman 
do, paulatinamente, no correr da nossa vida, seria 
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;;.gora a opportunidade para que o Governo brnsi
leiro se dispuzesse a examinar o estado da proprie
dade industrial estrangeira no pai7., de fórma a 
impedir, por algum tempo. senão a sustar1 o seu 
ciescnvolvimcn to. 

Quem quer que estude conscienciosamente a 
r.ossa historia economica será forçosamente lern
c!o a concluir que a Yitalicl,1clc da nação brnsilcira. 
rc:prcscnta o producto de t rcs fórmas de indus
trias: a exploração colonial, cxtcnsh·a, das rique
zas do sólo: o dcscnrolvimcnto do commcrcio; c1 

recentemente, um certo surto industrial, crendo e 
animado por meio de ta rifas protcccionistas. A 
contribuição ela cultur« intcnsh·,1 nas colonias es
trangeiras, fnctnr i11signific:111 te nas trocas do 
commercio lnlcrnacional, pouco 1nais pesa nas elo 
cc.,mmcrcio interno: 

Ora, se o trabalho, grosseiro e pc:r<lulario, cio 
senhor de vastas terras1 tem sido um saque bruta) 
ás nossas riquezas, o commcrcio que cllc provo
cou, insta11ou e animou, foi 1 e ser .\, o mais cfficaz 
auxiliar, do cxgotto, da expo rtação, do cxodo, de 
seus fructos. As colonias têm sempre um commer
cio de caracter .wi gc11en"s e as prodllcçõcs cxoti
cas são exploradas por interrnediarios, avidos de 
lucros largos e faccis . 
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Dos tempos coloniacs até hoje, a direcção e a 
organização da nossa vida eco1:omica têm obede
cido ao unico intuito de ca:rnlizar os productos para 
as mãos elo commcrcio, ele faci litar e robustecer o 
commercio, de abrir meios nm·os de expansão e de 
influencia commercial, 110 in terior . H abituados a 
encarar, com o vir tuoso simplismo que é um dos 
attcs tados ela nossa probiCaclc, cada ramo ela eco
nomia isobclamcntc, nós nos c1csvanccemos com o 
dcscn,·ol\·itr:en to commcrcia1 que possuimos, sem 
pcrcci)crmos que esse dcsc:nvoh· imcnto representa 
realmen te o trabalho ela conqu ista, da sucção, da 
circnngem. elas nossas riqucz,~s, - desordenada e 
1,rccipit;1 <larne11te arrancadas (l terra, - para as 
11ossns mct ropolcs cconomicas. 

P ortos, cidades, estradas ele fc, ro, rios nave
gavc is. são semp re instrumentos de transi to, nem 
sempre ins t rumentos ele t roca. ..'\s permutas en
tre sociedades que fazem commcrcio compensam
se e liqui tlam-se por lentas e amplas operações, du
ran te longos pcriodos, de g-craçõcs para gerações. 
O ra, na vi da ele um paiz ,·a sto como o Brasil, não 
lia (!l1em, s:: hindo elo Rio de J ;t nciMo para qua lquer 
direcçfi o, não encont re vastas regiões exgottadas; 
immcnsos tl1esouros saqueados; poucos depararão 
com algun1a cousa qttc represente\ para esse enor
me capital extorquido á terra, alguma compensa-
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ção remuneradora, qualquer reparação real á pro
ductivic'.ade on ao v:i lcr do solo. 

O sclvngcm, st1r1)rchcndiclo pela :tstucia de 
1:;avcg;".dcres1 t roca as pedras prcciosa5. o ouro, as 
especiar ias, por espelhos, objcctos b rilhantes e 
f,rnatos ostentosos. Nós ontros, scn~ recebermos, 
de mão a mão, elos que cxplornm commcrcialmc:n
te as nossas r iquezas, os palacetes das nossas ave
nidas, as carruagc11s1 os c1utomm·cis, a s joias, as 
l(:tras faccis e b r ilhan~cs. os vcstuar ios, .1.s inocla~. 
que simulam o 110:;so "p:·o~·rcsso17

, e cn1<panto esse 
progresso nos cmbaln com seus pcrí umcs e com o 
e~pectacnlo ele su:i.s gra:1dczas e suas luzes de ram
pa thcatr<d, não Ycmos que o B rasil real, o Gr;i:-i 
da;.; nw.t~ns \·irgcns e das. mina~. com ;1s allm·iêícs 
e os sedimentos ele milh~u·cs ·,Ic scculos d ::: Lrabalho 
c!o t empo e da natureza, v:lc sendo cksn ucl.i<lo, n1i
nado, raspado, pul\"criz:-ido, rcscccaclo: o ouro puro 
.segue par;1 outr,1s bandas, fica ndo~nos. cm troca, 
u:; lentejoulas elas nossas cidades e os ar rcbiqncs 
dos nossos palncios e das nossas aYctiid:LS ! 

Em noss.1 éra, os po\·os 110,·os. n1pidamcntc 
civilizados. sã0. nccc.:;.sariamente, um tanto mcga
lom.i.niacos. I-I« sociedades pnr, .. •e1111es como os 
individuas. nações rnstaqH011Crcs como o.e. 1·asto

quo11Crcs que "flar:lm" nos l.>011/cuards parisien
ses. A Amcrica, fundada pela politicn éas metro-
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poJcs, e pela. cobiça elos coloni2adorcs, possuc uma 
gra nde força civil izadora: a fa lta de trad ições e 
Ge instiluiçõcs ar istocraticas, c.!c espi r ita ele hic
rarchia, de ttmlcncia para a disciplina e para a 
~uctor idadc; e traz, com um r ic io organico, uma 
:fonte J>ro,·a,·cl ele rui nas e de desordens futuras: 
~1 ,·asla propriedade territorial, a cxploraçüo se
nhorial da terra, o estimulo ele intensa exploração. 
qt1c animou seus pri111ci ros habitantt:s e anima os 
«"!e hoje. Se os homens ele estudo ~ os homens dl! 
E stado cun1prchcnclcssc111 o J)l'obh.:ma da eyoJuç:to 

' humana e ;1 su;i inc\'Ítavd <li rcctl'L i. teriam rc:a li
iaclo o cncaminha1111.:11t1) para o progrcsso1 scgun
<io n fórmula do i11cli,·iclnalisn10 eh: :\clam Smilh. 
pela org-ani,:açãu e distr ibuição <lo t rabalho; te riam 
fundado. 110 so lo americano, 11111~1 cir ilização, 011-

dt a n.:acçào socialt:-ta seria exotica 1 porque o so
cinli~mo não é senão o refluxo das leis economicas 
con tra a in terpretação do imli,·idualismo pela prc
domin:i.ncí;i do capital. l\Ins os homells de saber 
l" os homens ele go,·crno prd r.:r ira m dh·agar. nos 
ccnacttlos literarios e nas ac11dcmias, repetindo. et11 
nosso meio nm·o e virgem dl'. estudo, os mesmos 
deba tes, as mesmas pesquisas curiosas, as 111csmas 
thcses theoricas .. d'além-mar ; e, emquanto isso, os 
espíritos praticas fu ndaram a vida facticia ~ue le
vamos, onde forças mínimas de escasso capital, 
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multiplicando-se indcfinida1nen te por milhares de 
expedientes, insta:taram um vcrclade:ro feudalis
mo argcntario, as mais impre,·is tas í órrnas <la es
peculação, as suzcranias dos reis da indust ria e dos 
z~cgoc:ios. 

Com esta orientação, as novas nacion.:i.liUadcs 
americanas ficaram sujeitas ao dominio da. cobiça, 
á pressão do capi ta l, ou, o que é ma is Yerdadciro, 
ne cspccnbçõcs sem freio ; e. sob o ímpulso desses 
ü1tercsses impreddcntcs e dcsnpied;iclos, nações e 
t<:rrito: ios vão tendo o des ti no d e: terras enfeuda
da::, nos mais a u<lazcs.. conforme a sua na tu rc?.a.· 
E' aqui q ue o problema brasileiro apresenta. seu 
aspecto mais grasc. 

Os E stados Unidos., e, cm grande pa rte, a 
Argentina , são pa izc:s ele te r ras semel!Jan tcs, se
não eguaes, ás ter ras que habitavatn os coloniza
<1orcs europeus. O cl ima e a n atureza cio solo não 
<Ji ffcrcm cio cl ima e elo solo ela mãc-patr ia. Os 
hahitos a hi encont ra r1 o mesmo ambiente, as mes
m as sementes, do paiz natal .; a mesma terra , as 
mesmas probabilidades de germinação e de pro
ducção. A colonização é uma nu,dança orclinar ia, 
de casa velha para casa nova . O Brasil é, por st~a 
posição gcogra phica, o unico graudc paiz sobera
no de clima e constituição francmncntc equator ial 
e t ropica l ; semelhante ás regiões da A fr ica e da 
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Asia exploradas como feitorias, seduz e attrahe 
grande numero de colonos instaveis, commercian
t..:s cm transito, ou de breve estadia, sendo habita
do e povoado a esmo, cultivado e explorac.!o empi
r icamente. Jamais os problemas da ad.ip tação do 
homem ao meio novo e cs tranho, os da cultura do 
solo ignorado, os das instituições e dos costumes 
proprios para essa adnptnção e para essa explora
ção, foram objecto de estudo. O colono e o com
mcrci;mtc 1ocalizndos no Brasil, seus clesc:cnden
tc:s e sct1s discipulos, ficaram sendo seres, assim, 
l~str.m hos n sc11 ltabit n.t, eternos desaclimados -
e~plorn<lores vorazes, a principio1 de seus bens, 
Yictirnns, :ifinal, ele uo,·os exploradores. 

Se Portugal jú não t i,·esse, a dar partt mode
lo da nossa architcctt1rn, ;is suas Yastas casas el e 
herdade, chatas e largas, cor:1 amplas vnrandas1 é 
provavel que, _íá nos nossos campos e nas nossas 
c:idaclcs dos tempos colon iaes, se encontrassem os 
chnlets suissos, e os c<l ificios, agudos e esguios, 
cons truiclos para o dcsl isar d.t5 neves; mas a toli
ce que o primeiro colono não fez, está fazendo o 
biso11 ho ci,·ll izado contcmpornneo; as nossas novas 
e garridas cidades, os lares das nossas modernas 
fnzenclas, tomam, parn modelo de seus edi ficios, 
os palacíos de P~r:s e os "cottages'' ingiczes; e a 
este exemplo materia l, visi,·cl, de faltn ele 3e11so de 
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adaptação, corresponde, nos habitas da vida, nos 
11roccssos de traba lho~ nos mcthodos <lc acção so
cial, nas irn>t ituiçücs, uma combinação ele mant:: i
ras, costumes, icléas, con,·cnções, fórmas, appli ca
çõ~:::. .. todo::; importados, qm: tor na m o hon l<.'m cada 
vez mais estranho a seu mc.- io e a socic<la<lc cada 
\'tZ mais cli sp;iratada cum o seu ambiente. A pcr-
11etuação de 11 111a cxistc11cia colonial, 110 fundo e na 
rEsc11cia, é o resu ltado inc\·itan:1 desta incxpericn
cia da realidade, deste incu11::-.t: icnti.: con fliclu ent re 
o agen te e o objccto da ciY ilização. 

Para bem e xplorar es ta natureza, corrig ir 
seus dcfci tosi cst imulal-n e a pl!rfeiçoal-a, fa ze mos 
t J1pello ú sc icncia, ás a r tes, ú lic~ão e ú sabedoria 
c1os europeus; e, ~lssi m como, nas F aculdades Stt
per ion:s, nas Jctr.1s, I)OS jon,acs, lia s t'Scolas, nos 
gyn111asios, as icléas cm ci rculação são as phrascs 
textuacs, os dizcn:s litcracs, dos livros do n ~l ho 
continc11te, os inst itu tos e escolas fundados p;1ra 
tducação pr;1tica dos procluctorcs, sob mo<l d os da
dos, aliús 1 na Enrop;l por incff icazcs pt:los c~piri
to~ ma is pralicns e lucido~ . parecem, aos olhos cios 
CJ UC mo11rejam no lab(ir ela terra e que ainda não 
,,. prendcr~11n a guiar o a rado dos cgypcios e dos 
gn:g·os, acaclcmias de um S<tbcr transcenden te. 

Emigrados (Juc 11:'LO compn:hcndcra m o mys
tcr io el a. fecundação da s ua te rra , não tendo a inda 
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:ldqt1i r ido1 no contacto quo tidiano do trabalho, o 
~mor que liga o cult in1dor interessado e pred den
tc ao bc:m que t: fon te de sna fort una e seguran
ça de sua prole, os brasileiros ficaram cliddidos 
cm cl llas 1;oc icclacks sem lig;i e sem solicl a rlcdadc: 
os que exploram 0 pa.Lrimonio nacional ú g ui:;:i do:; 
c:stra11g-ciros. e ,'l mult idão que trabalha para não 
mor rer, on qllc se Yac clcix,111do exting uir, porque 
11fiu tl.'.m ondc1 nem como, trnb.ilha r. 

:\ 11oss:1 popnl:tção a 11.~·mcnt:1; nms o \'alor so
cial ela população nfto se t<:lll ck~c1woh'iclo. J\ ale
g r ia com <Jll C si.: proclama o ao.:rcsci1110 da popu
laçfto nacional e o ang;mc.:nlo cbs nossas cxpor ta
\:Ões, inr ica, ;q1cna:,; 1 o g rau dessa " lnsonciancc.:' 'i 
qnc os ubsen·aclorcs franc<:zcs da a ossa Yid:i. ta11-
t.1s Yczes s11b1inlw.m, como traço saliente de no . .;so 
cspirito. Para <JllC tfw pC(llll'na camada de po\'Oa

c\orcs, extrahinclo c.: colhc11do, dc:scui<lad~ l' li.:d.1.
n;:imen te, os fr uclos ck um.1 te rra virgem e va.sta, 
não proliicr.1.ss~ e não t irc:-Sc pnx luctos a expor
ta r, fúr.i mister que n5o ex is tissem, do outro lado 
do o~ano, vdhas e h1sta:; popnlaçõcs, solid ~antlo 
e rcccl>e11do os pro<l ndos elas nossas clcprc:dações; 
m;is, q11a11tos milcnio:; ele formação elo sub-solo, 
(ia t<:rra e do "humus", não rcprcscnt:1m este pro
g rc~so no jlO\·oamcnto, c::. t:,. dolorosa cX;portação 
elo . .:; fntcto~, qu,1si L·xtrad iro.s, cla nossa natureza; 
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quantos seculos <le futu ro bem estar não estão sen
do descontado~, para sustentar e animar o ílorcsci
mcnto <lesta prospericla<le? 

A cxploraçãn rn.'.ltcrh1l de nm tcrri torio ~ re
g ida pelo estimulo cco11om~co de sc1:s explornclo
res, obedece á iorça prcdomiuantc 110 espiri ta dos 
habi tantes, á força dos inkrcsscs: no maior ou 
menor poder <lc a t tracção dos agentes <la explo ra
ção e do co1r:rncrcio, no paiz e fóra dt..:11<:, nas ope
rações d~ colheita e ela dis tribuição, nas pl:rllluli'.S 

da exportação e da importação, nas trocas do in
lt·rc.ambio. O commcrcio realiza lrocas app:1rcn
tes1 satisfa i llCtl'SSicla<le s occasionacs. !',:as vel has 
naclonalicbdcs dl! fundação norma l e de len ta cvo
lHção gí'a<lati\·a, o rcgirncn conscrYador ela ccono 
m ia, opernrn.lo pcr 111utas (Juasi todas internas, man
tc· vc dentro cios tcrr itorios o \'a lor dos íruc tos cx
trahidos da terra, transiormanclo-os cm industrias 
suppletorias ele novas r iqm:zas, e \·alorbrnn<lo é.!.S 

riquezas consolidadas. Quando se começam, de
pois, a operar, com o clcsen\'olvirncnto cb \·iação e 
<la.s n .: laçt>cs mercantis, as trocas ~xtcrn;is, o pai?. 
está si1fficientcmc11te \'Ígoroso e instruído para 
prese n-ar as suas riquezas, para cvilar que se tor
nc:n inutcis, para se não pcr milti r cxtraYagancias 
e clcs \·arios ele proc.ligaliclack. O snrto das nacio
nal idades americanas - s:mullanco elo ~urprchcn-
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c:.cntc e vertiginoso dcscn\'oh·imento da viação, elos 
meios de circulação, c1os instrumentos de trafego, 
cic credito e ele exploração1 e da excitação d.1 curio
sidade, com a lei tura e com as viagens - accumu
k.u, sobre estas nacional idades, já habituadas pe lo 
n:gimcn colo11 ial ú p.tssividad c ccononlica, gigan
tescos mccha.nismos mercantis de extracção e de 
dcs\'io de riquezas. 

As exportações commerciaes para os merca
<los 1.:xl"ernos rcpn.:scntam o cxgotto da substancia, 
ci :1 riqueza dos sólos, bru talmen te explorados; o 
q ue as importações res tituem n;"io passa. de mer
cadorias e proch1ctos de interesse secunda. rio, ele 
satisfaçf"to de necessidades immcc\i;itas_. quasi scm
J•rc clt..: uso breve e rapido consumo. O ca pita l que 
pcrm:wcct:, accum ulado nas cidades, crn industrias 
de: t ransformação, 110 c01nmcrcio, cm prcdios e 1w 

p ropricd .:1dc movei, representa pequena fracção elos 
r, remios da producçfto, e fica <Jml::ii todo esterili
zado. 

O progresso n1:ig"ico cio~ E stados Unidos t a 
m iragem que scch1z r1uas i todos os <lircc.ton.::- d:1s 
socil:dadcs a mer ica nas ; mas o dcscnYolvimetllO ela 
nação dos "yankccs" fundou-se sobre bases mais 
:-.oliclas e sob re terreno 1:1ais conhecido, que o de 
out ra.:; naçüt.:s do cuntinc11lc, e pr incipalmente, elo 
(j_tlC o Brasil; eu melhor modelo qnc cl:c.s nos offe-
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rcccm não está em sua civilização material, senão 
na cultura moral e intellectual da sua sociedade. 

O progresso 111;..~crial elos americanos é uma 
vbrn audaciosa e febr il, um es forço monslruosc de 
energia, no trato da nntureza, com fi to no enri
quecimento: snqt1c fonnicla.vcl sobre o futuro, cm 
summa, que só a cultur:t, tambem in~c11sa, de seus 
homens pc rm ittc cspcrnr ver resgatado. Scgnin
C:o o seu exemplo, 11a :rnclacin da ex ploração ma c
riai, não o.s scgr,ill1os, no <1:1. cullu r.~ do bomcn:. 
Aqttella audncia, por um la do, t al inctt ria, por ou
tro, si!.o riscos ele: um seguro alcatorio, tcmcrida-. 
eles difficilmcntc rc:)arnvcis. 

J\. na tu reza da tLrra amer icana ; seus clim., 'i, 
tempe rados ou frios; seu sy~tcn:n hydrogr.:1phico; 
a cx:musão, rnpi c.:{1 1 po rém mcthocl ica, elas suns po
pulações, concomitantc com o clcsenvolvi mc:nto d:.:s 
vias fc rrcas; uma rc!a th·a estabilidade de popula
ções e de trabalho. : W.5 1.011.i.s pri mitivamente ex
ploracl:.s; o conltcc:mcnto pratico c!n. terra e das 
cu ltttnls; a ía lt:1 de cult1iras vi,·nzcs, de longa du
ração, 1.:xgotta11 tts1 e ele diífici l, senão impossi,·cl, 
rcplanl;t, scgnnclo n cxpcricncia \'Crificncla; a re
sularidadc elas estações, idcnticas ús da Euro:1a: 
o supprimcnto normal ele aguas e de lnunicla<lc ás 
te rr as e ao a r, pelo degelo e pelas ncYcS; a forma
ção pc:·rnnncntc de "humus", con1 a quéda regu-
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l;,r das fol has; a abt111dancia de carvão e de ferro; 
a immccliata e f;icil producção dos gcneros ordi-
11arios <l<.: a limc11tação1 para eu ropeus; toda s as 
condições, cm strnnna, ela natureza e ela economia, 
- pcrmi ttiam 1 faci lit,n·;:un, incitavam, uma cx-
1,Joração intensa e vigorosa, arrojadas tentativas 
de: inclu~t r ial ismo e de negocios. O.:, Estados Uni
dos l izcra nH:ic, dcsclc logo, assim, um centro ele 
l'un:-.<:rYaçãu e ele attr:1cção ele capitae:;, incorpo
r:ind11-sc ao orga11ismo 1m111dia l clêl circulação fi
nanceira, reno\·<u t<lo, pc riotlít a e frcc1t1cnteme11lc, 
: 1 .:-ua ir r igação monetar ia, e offcrcccnclo-sc, como 
krn:110 ele cscul, ao emprego 11orm.1I ck capi tac:-; . 
. \s s11a~ r<:t r ibuiçücs ord ina rias ao credlto nfto süo 
prunios de u.sura, s;:d:1rios ck serviços <.:xcusos, de 
·· r~·cbnH· ·,. ou de corn~tagl:m, f n :c tos de arr isca
<1.:is l' ü1ll:rosas cm prc!--as coluniacs. ~'Ítts esse des~ 
tllYukimcnt(, "ú coup de baguettcn está sendo 
(nmbaticlo, nos proprios Estados Unidos, onde os 
hl1mcns ele estado, ou cconornist:is e os sociologos1 

<.:1.1 11K·çam a se insu rgir contra os riscos cio progTcs
su ma terial '·ú out r:mcc". 

"Gma elas ma~s car~1s imagens do 11osso culto 
!t Pntria é a proclamação elas nossas r iquezas. Foi, 
i·Or longos ~umus .. axioma elo nosso optimismo ora
tor io; co mcç:1 a ser uma elas clcsillusõcs do nosso 
!-Cc11tic ismo pustiço. 
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A questão do valor intrinseco do solo é um 
problema tão complexo, depende tanto cie dados, 
ainda insufficicntcs, de Geologia e de Agronomia, 
e do estudo comparativo rla s utilidades e das neccs
~ida<lcs actuacs e f utttras do homem e da socicda
<lc, que toda pretensão <ic formu lar sobre dia juí
zos c~ttcgoricos é, pelo menos, prematur<i. 

Pondo-a ele parte como thesc, ha um aspcct0 
da nossa riqueza natural que se nos impüc ú aitc 11-
ç,5o : a da n.:lação do cl ima com a procluctividaclc 
da terra. i\ 11aturcza ec:natorial e tropical carece 
de certos elcmc11tos pri11:1ordiacs ele conservaçflo da 
fcrt iliclaclc elas terras e ela rcg-ulari cl:l(lc elas pro
ducçõcs: os gelos e as neves . m.innnciacs ele aguas 
cor:acntcs e fonte s de humidade, para a a tmosphc
ra e para o solo: a quéda ammal e.las folhas, origem 
úa terra vegetal. . 

Em nossos climc1s. estes elementos são subsli
tu: dos pelas condensações atmosphcricns, a li1m:11-
u1dos os terrenos pelas aguas que ahi se fonnalll. 
P rc sen·ar as floreslas, nos espinhaços e.las ~erras, 
r:os altos do:.; morros, nos planaltos, nos ponlos clc
vn dos, e, cm geral, cm todn a p~rtc onde a derru
bada não fôr imposta por ncccssicladc s rcacs das 
populações no cu\ tivar :1 lerra por processos ra
cion:1cs, intens i\'f1S e conscr \'aclorcs , torna-se, a s
sim, para nós, 11 111 interesse \'ita l, de dobrada im-
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portancia, cm relação aos paizes frios ou tempera
dos, onde estes assumptos já fazem, aliás, um pou
co, objccto de cuidados govcrnamcntaes. 

O nosso sys tema hydrograph ico, tão dcscgunl 
e ingratamente ci istr:buido, tão ma: estudado e 
brutalmente desperdiçado, sem nenhum rcgirn e: n 
de can.llização e de ir r igação; as nossas florestas, 
tão levi .-i nnmente devastadas, nesse afa.n de ir cs
kndcndo populações aYcnturciras e empresas ca
pitalis tas, que lastra m) como pragas dc,·as t~dorns, 
Jior todo o tcrri toriu, - sem amor nela terra nem 
interesse pelo f uturo ~mmano, - ·estão a pedir, 
íi11tcs, uma politica de conservação da natureza, de 
rcp2 ração das regiões estragadas, ele concent ração 
elas populações n<1s zonas jú abertas á culturn, sen
do educado o ho1m:tn para apron~ital-ns e p.:1rc1. as 
f nzcr f n1ctificar, valorizando-as. 

O caso norte-americano não se póde repro
duzir mais, n o estado actual <la ci\' il ização, cm qt1e, 
.:.o snrto do progresso mate rial , hão de succcder 
novos est imulas e no \'a posição do problema hu
mano, pa ra evi tar as mais g·r;iycs perturbações á 
ordem e perda das mais preciosas conqui stas, da 
C\'olução socia l. E, quando essa repetição fos.sc 
possh·cl, o Bras il ser ia, com seu meio insufficicn
temenlé conltc.:ciclo para tinta vasta colonização e 
ttm arrojado commcrcio, o ter reno menos apto ;;o 
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po,·o ensaio. No estad o ele clcscqu i!ibrio entre a 
distr ibuição das populações e o aproveitamen to das 
ter ras, que carncteriza uma das faces mais grtwcs 
de pr oblema nmndiat1 o destino do Drasi! não pódc 
ser o de offerccer 110,·as r cg- iõcs n explorar e 11 0,·as 
r iquezas ás ambições imrncdia tas cios po,·os super
povoados ou e:,...ccssh·amentc r icos, mas o ele ir rea
lizando, á medida que o estudo dos problemas tla 
sua :~at urcz;1 o pcrmittir, com a instalbç;-"10 quasí 
patriarchal, a pr incipio, elos colonos, e com csta
bclccimcntos agricoias ele caracter mais industrial, 
depois, a solução cio problema fundamental da so
ciedade contemporanca, que consiste em far.cr rc
g·rcssar o homem a o trabalho ela proclucção - ús 
industrias da terra. O clcsc:quilibrio da s socieda
des rno cl ern:-is resulta, p ri ncipah!1c nte, ela clcsloca
ção constante das populações, das zon as rnracs pa
ra os centros populosos, ela agricultura para as 
industr ias, do esforço pro<lncti,·o p~u ~t as 111annfo.
cturas e par;i o commcrcio. O B:·asil km por cll:s
t ino c,·ich.:n!c ser 11m p<ii?. agric1;la: toda a acção 
que tender a dcsY ial-o desse destino é um crime 
cont ra a sna natureza e con tr:1 os interesses hu
manos. 

::b sociedacll:s moderna :- estão jú pagando, 
com a carestia <la viela, pi.:sado tri buto ao desapro
v eitamento do solo e do braço humano, á ac ti vida-
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de infecunda e á. inercia do maior numero: uma 
das mais graYcs consct1ucncias da politica do capi
talismo, das especulações mercantis, ela. feb re dl! 
enriquecimento. O 13r~il ou será o paiz da rege-
11craçf10 do homem pelo trabalho, ou reprcscntarú, 
na historia ela ci,·ilização, nm roubo das gerações 
con tcmporancas ao progre,;so humano. Contribuir 
para ef.tc cscandalo, seria urna Ycrgonh,1 para bra
sileiros e pa ra estrangeiros: 11 111 crime, para os 
11ossos go\'crnantes. 

Para realizar o scn destino, cun1pre-lhe re
.:;gi r contra o açoclalllcnto cios CJllC procuram fazer a 
<::xploração cxtcnsiYa elas riqucz:i.s nalnrac,:, , jo
g-ando com os capitais disponi,·c is nos grandes 
mercados monct;lrios do mundo. Estú nisso lllll 

dos maiores males cconomicos ela no~s:1 épocha: a 
1,rincipal caus:-t das perturbações da ordem inter
nacional, a origem das zonas de influencia, dos 
c0nflictos eh; ambição entre as grandes potencias, 
dos protcctorados e das conqllistas a mão arma
c'ia. Os mnis graYCS c:rros e attcntados ela politica 
internaciona l contempcranea têm, todos, origem 
na ambição incontid:t de capitalistas, syndicatos e 
bancos, que se não contentam com empregos de 
capital razoavelmente remunerados e rcgularmc.:n
tc amortizados e, ainda mais, cm ma11cjos de cor
r etores e intcnrn:diarios ele negocios, apoiados por 
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poderosas instituições financeiras, á caça de for
tunas rapidas, cm empresas coloniacs. 

Nas sociedades nm·as, sem costumes e sem or
ganização cconomica f a \"O l',1\'Cis á cl istribttiçfto das 
r iquer.as, dá-se, cm clc,-acla potencia, um phcnomc
no icle11 tico ao das .sociedades feudacs, baseadas na 
suzerania e na vassalagem, por um lado, e 11:1. scr
,·idão elo trabalho, por outro : os <:lemcntos 1mra
s:tas, protegidos pela força - que, cm 11ossos tem
pos .. c:s lú principalmente no capital - associam-se, 
todos, cont ra os productor cs. Se a força do ca
pi tal - que nüo é um productor c.lc r iqueza, scnfto 
u m simples motor da exploração e eia circula~fio 
- está no cstrang·eiro., a associação e.los interesses 
nacionaes act ivos e domin~ntcs pende para o ele
men to ma is forte. contra o elemento explorado; e 
a pro<lucção nacional é sempre nncicia, :1i11da cicc, 
quasi sempre, n11m lento sacri fic io mndo e incon~ 
scicntc. 

mitamlo rt.s trndcncias <ias sociedades curo
péas, e cer~cndo á attracção elos prazeres e vaidtt
dcs que seduzem a gente das c:r.rnaclas supcrinn:3 
elo maneio n:oclc rno. os americanos do norte. em 
primei ro lugnr e cm plano dcst:i.cado, e os do sul, 
t-m se:guícia, vão desvirtuando o caracter da sua 
civil ização e dissipando os p,it r imonios nacionaes. 
Dahi o desenvolvimento dos innumcros p rocessos 
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e instrumentos pelos quacs, em alguns dos paizes 
110Yos, e no Brasil, assig-naladamente - por effci
to de causas já apontadas - a riqueza nacional, 
mobil izada, tende a emigrar, e todos os agentes 
tconomicos, sociaes e politicos, tornam-se auxilia
res, quando não co-autores, do empobrecimento ge
mi, com perda do estimulo pro<lucti,·o, afrouxa
mento da probidade cconomica, robustecimento 
r,rogressiYo <lo prestigio e do poder <los que repre
~c:ntam inte resses estranhos. 

Em relação a quasi todas as nossas indust rias, 
e commcrcio nacional, os intcrmcdiarios mercan
tis, toclos os que exercem profissões libcraCs, os 
banqueiros, e os capitalistas, são collaboradorcs elo 
C!-itr;rng:ciro, no c:xgolto das riquezas e no exodo 
ele capitncs; os habitas pessoaes e os costumes ela 
sociedade coope ram para avolumar as correntes de 
cl renagem. E, como a µroducção e o trabalho não 
são representados na sociedade senão pelos seus 
c!cmcntos menos cultos - qu:i.si bisonhos, em sua 
~irnplicidadc-, e perdidos, na maior parte, no iso
lamento do campo e <las cidades remotas - os le
trados, os homens de imprensa, os proíissionacs di
plomados, os politicos, os governantes - orgãos 
ele um pensamento, !iteraria e scientifico, impor· 
tado, e sem adaptação, e adYoga<los dos interesses 
<los que conseguem fazer-se ouvir, gosando de 
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pre tigio soci,11 e dispondo, cm surnma, dos instru
mentos ele publicidaele, - fazem a obra nefasta <lo 
parasitismo, sobre a planta robusta ela exploração 
colonial. 

/\ analyse elas influencias dominai:les na for
mação ela rnentali<ladc brasileira, e que preponde
ram na direcção da nos~a vida J>ratica, pcrlcnce 
a.o numero dos problemas que mais se imp&m ú 
attenção dos políticos. Se não é absolutamente 
cc.rto que a humaniclaclc tem sido dirigida por 
idéas, é rigorosamente cxacto que as idéas, como 
factos psychicos, possuem um poder suggcsth·o: 
são fonte.s e motores de impulsos e de emoções. A 
evolução das socicclaclcs humanas tc1!1 s ido, prin
c•palmente, obra de impnlsos e de emoções. 

Derivando de uma civi lização elevada e dis
tincta, que, quando não houvesse ctado outras pro
vas da supcrioricla<lC ela raça que a produziu, con
taria, só na herança artistica e )iteraria que nos 
lrgou, um alto documento de capacidade; gente 
que, por comprimida numa faixa de terra, entre os 
c.:n1bates das immigr;i.çõcs contincnt~cs e o oceano, 
não poudc prosperar e cngrauclecer-sc, na épocha 
c1n que o futuro dos povos modernos se jCY,Sa\·a no 
can1po elas conquistas imperialistas; - :O nosso 
espírito, guiado, cm grande parte, pela fatalidade 
da ling11a, cedeu aos mesmos impulsos das influcn-
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cias rcligiosns, nc:1ckmicas e sociacs, dmninantes 
na mãc-patria , não educou a ol>scrvação e a cx
pcricm:ia, e carecia de elevação ideal, de força de 
pcn :;amcn lo e de cxcrcicio do raciocir:io, quando 
n.:a lizamos a lndcpen<lc:1cia. 

As ktras onde fomos, após, buscar a limento 
para a nossa cu riosiclacic, as letras francczas, pas
::-.:i\·am, por sua ,·cz, lambclll. por um estadio de 
drso rclem, dr. inspiração rdlcxa e de tibieza, na. 
i,1iciat iva e rn1 proclucção. 

Ol>:-crrn-sc1 as~im, cm quasi toda a nossa hi s
to r ia intcllcctual, cm primeiro lugar, um notavcl 
;ibatimcnto, no 11ivcl ela cultura philosophica , clJ.s 
~clé~\s gcracs, do cspirito ele generalização. Os in
tcllcclnacs crarn .. quasi todo:;, lambem, profi:;sio-
11ac:s; it ed11cacf10 acadcmica, )i te raria e fonr.alista, 
os m istrrcs e conlingcncias ela profissão j unlnx:un 
mais uma causa ele depressão intc!Iectnal, com a 
csp<:.ci~liz~ção dos conhccimcnlos. Sl! se encon
t ram, assim,. por vezes? ,.qui e acolá, ao tempo ela 
priincira constituintc1 nas pala,·ras e nos cscripto3 
tlc alg-11m:t intclligc11l:a mais ambiciosa) ci tações 
dos 110:rn.:s cio alto pe nsamento humano, na Phi lo
sophia, 11a Scil·1tci:.:, ou na ar te q:1c tem por ma
tc.:ri .-J I ~1 linguagem, se se deparam referencias, me
nos :is id l: ..i s desses grandes cspi ri tos, do que :ís 
!-uas fQn l!11 b s e maximas - c11gn~tadas, nas pc-
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ças oratorias, nos artigos e em livros, como joias, 
para atavio }iteraria - o nivcI commum <la ins
trucção era o da illustração, colhida nos tratados, 
nas obras de commcntario e <lc dcscn\·olvimcnto1 

nas de actualiclade e clc impressão. 
Tal tem sido o nh·d do nosso preparo mental, 

até hoje. Nós temos illustração; não temos cul
tura. 

Sem possuir estabelecimentos de cultura ge
ral nem orgã.os. pri\·ados que a façam, a nQssa 
turiosidade in tellectunl, estreitada e abatida pela, 
cogitaçõcs profissionacs, divaga, dcsnortca<la, no 
occ.ino ele tin~a <la imprensa moderna, scn1 attin
gir, nem á formação ela personalidade, nem ú lu
<..i<lcz <la canse icncia. 

N:tsccm clah i as duas situações mais com
nmns, no pensc1mc11to brasile iro: tcnclcncia para 
ns orthodoxias, como resultado dos conflictos das 
intclligcncias .. entre mundos ele opiniões e orienta
ções divergentes, e como a.brigo dos cspi ri tos mais 
fortes e das con~ciencias mais exigentes; e essa 
attitude de rncillaçâc, e de duvida - q11asi de inex
pressão cerebrnl - bem característica do "i11tel
lectualismo1', rico ele conhecimentos e de icléasi ca
pnz de prodígios ele dialectica. mas de todo inapto 
J>ara aifirmar uma cnnvicc:ão. para ;1pplicar nma 
these aos factos, para vencer r1. inercia paralytica, 
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propria da insuHiciencia n1cntal no dar fo rça crca
clora á idéa~ em transformn.r o pensamento cm im
f;u lso Yolitivo. 

Neste estado de espirito, ébrio de phrascs e 
de palavras, sedento de impressões rio?cnt:1.s, sub
misso aos typos ela mexia, a ,1otorie<la<lc substituiu 
é.t auctorida<le, a literatura facil, <le divulgação, e 
impressões ligeiras, colhid;~s nos co111pte-reud11s e 
nos notiClc1 ri os, suffocri.r:un o juizo, o gosto e o 
<iisccrnimcnto. Os espiritos são movidos, como 
J,clas grandes rodas dos colossn.cs machinismos da 
imprensa din.ria e pcriodica, ;'t força <le tiragens. 
E, sc:1HIO a noção dcscnh:-.da nos ccrebros pelas 
i:.iói.s de civi lizaçflO e de progresso, a dos aspectos 
•.-i~ tiacs e das emoções dos g-rancles centros de agi 
t.'.l:çâo e ele luxo, os estimuJos que aqui se aprcscn· 
t-am, como modelos e como exemplos, são os <lns 
:ippn.rencias mais superficiacs ela vida quotid iana 
<los povos a<le~111tndos. 

Os theoricos repetem, machinalmentci as dou
trinas e se ntenças cm moela: systcmas r igidos e 
construcçõcs fn.cticia::;, umas, - con<lcmnaclas {1 
(.;Stcri lidadc

1 
como specimens de herbanario e col~ 

k cçües ele museus --:--- 110s n.nnaes do pensamento; 
l'untrarins, outras, ú rcnlicla<le, e oppostas, no com
bntc <las i<léns (reflexo <lo cmbnte das tendcncias 
:'!n t:igonicas dos interesses) aos nossos interesses 
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vitaes. Outras formas <lo pensamento menos pre
tensiosas adaptam, com as ult imas sai/lies <los hu
moristas e phrascs elos academicos celebres, os jui
z.os correntes na E.u r op;i., - cm regra, expressivos 
de um cstac!o de scn time:1to e de ich:·as, extranhos, 
senão hostis1 aos nossos. 

Sobre tudo isto, a opiniflo ci os jornalistas e 
cios fina nceiros impõe ;:i. dictacl ura das ct",rrenlcs 
de idéas, fa\·or<ixc is aos i11t<::rc:-scs dom i11a11k :-. A 
opinião das massas, manifestada nas c:xpausüc, po
pulares, ou por seus orgãos de publicidade, n:flc
ctc o in teresse clomi n:mtc cm cada époch:1 e o !.'sl:t
<io dos cspiritos cm rc laçfio n c:,;tc interl!ssc. 

Não é 1ici to chn·i c.l a r ele que. na aclual si[1·a

ção c:co nomica da Tcrr:i. . com o cks<:quílihrio que 
\élractc1·i2a r.s n:laçücs da J1roclucção e; do co11sn
rno, e com o inflaciÕnismo commcrcia l e iuduslrial, 
e,~ interesses dos g rande~ centros <lc 11cg·ocios 
estão, naturalmente, cm conflicto com os inkrcs
scs dos pa izes novos. q_ue d les exploram mercan
tilmcn tc. O pensn1;1e11 to, qu e os C$piritos educa
dos na litera tura lig-cir~ e nos c'l rtigos tlc jor nats, 
e os brns ilciros vinjaclos, rcccbc111, cl;is p~kslr;i, ~ 
da vic.la num<l.:1 11n - que nos vem, cm fim, por ,·a
rios C;).1w.cs, da City, <lc Londres, e <la Bol:-:a. ele 
Paris, t r acl nzindo a imprc:;s rio ela scnsibi liclaclL: da 
íírn111çc'l sobre os riscus eh; SL:US intcrcssL:s - é um 
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pensamento, senão sempre adverso, sempre alheio 
20s nossos interesses. A opinião vulgar dos cu-
1 opcus e dos homens de finanças, principalmente, 
indifferentc a altos idcaes e á sorte dos povos, não 
vê, em nossas fortunas e nossas vicissi tudcg, senão 
0 aspecto da sun repercussão sobre as rcml.1s pn
blicns e sobre os juros de títulos, de seu ofici to so
bre os lucros cornmcrciaes. 

Este interesse não c:1.11 1i nha parallelamentc ao 
nosso; e o cffcito dnquc!las impressões sobre as 
nossas cousas, transportadas pelas alviçaras dos 
brasileiros que vinjnm e que aprendem por artigos 
de jornacs, cntrn 11 0 numero das causas mais gra
,·cs dos desvios da nossa educação. 

As crises elas nossas finançns expõem-nos, 
por ou tro hdo, a mais nm·:i snbord ir:ação. Absor
vidos nos cuidndos do credito no exterior e acn
bnmhaclos pel:'t pressão das <liridas, descem os go
vernos a um Ycrdadci ro cstndo de subalternidadc, 
sob o temor do credor estraug·ciro e a pressão do 
cnpitali::. ta, e nflo têm nem o cri tcrio cem o br.:tço 
lirres par.:i dar ao pai1. a orientação irnlica<la por 
sens interesses permanentes e ordinarios. São cs
era,·os dos interesses estrangeiros. 

A soberania elos paizes avariados - usan<lo 
a e;.;: pressão, jú hoje classica, do Sr. Lcroy Bcau
lic tt - sú nfto sofi n: os n~xamcs das aggressücs 
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diplomat icas, porque corretores e zangões incum
bem-se de liquidar, nos corredores das Bolsas, ú 
custa elos interesses da nação dcYc:lora 1 as cont:is, 
usu rarias, dos cmprcstimos. 

A indcpcndcncia de um povo fundc.1-sc, antes 
do mais, sobre a sua economia e sobre as suas fi
nanças. Edificar sobre a nossa autonomia cconomi
ca, a1imc11 tada pela in ic iativa, pcb energia e pc;\a 
tenacidade, que jú proy;1mos possui r ; e sobre .'.l 

rn;:iis severa cxacção n~ts nossas finanças, - n111 
pensamento nacional a respeito elas cousas da \·i da 
hurn,ma, e um jui20 nosso, sobre os no::;sos pro
blemas e os nos sos dest inos: aqui está o g uia do 
nosso es-f o rço patriotico. E esta obra não é u111a 
c,bra ele educação: é uma obra ele di recção pol it;ca. 
Nenhum Pº'"º tem çt educação ncccssaria para di
rigir seus interesses gl:raes. 

I ntdlcctuaes, 110rém, e, cm geral, homens de 
lt'tras, cstfio longe de occupar a posiçfw qm: lhes 
<·on1petc 11:1 sociedade brasi lci ra. N~io fo rma mi ~l ti: 

I.ojc, urna força social. 
/\ intelkct11alidadc brasileira lt:\'OU ~10 ult imo 

ext remo css~ attitudc clc impassíbil idadc perante 
a cousa publica :1 qnc a ~tbsor pçf10 elo cspi rito, cm 
e:stndos csptcubtin,s e o ck:sinkn~ssc pela viela e 
pela rcalicladc habi tuo u philosophos. e w llorcs da 
arte. 
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.i\. inspiração reflexa <].a a r te curopéa e o pcn
fam1,; nto ele cmprcs:i1110 tiram aos que falam á nos
~J socicdadl! tnc!o o prestigio efíicaz: sente-se, em 
<1uasi toda a ob:·a espir itlla l dos nossos homens de 
ld rJ.s e de scicncia, a tcnclcncia subalterna de 
cspiritos não cchtcados pa ra comprchcn<ler e para 
~·pplicar: ccr cbros obcrados de icl ~ns, t:e formulas 
~ ele imagc:ns, scnfí.o de todo :dhci;1s, de inspiraçfw 
e <lc f<.: itio :dbcios. Em nos ::::a lx:lla in tcl'igcnda, 
c:i.u .:1.~ud:1 e: tão luminos~, a :11cmod:1., a iillagí 11a
(Ji.o passiY:1 . de simpk s f ün 11:i., pura1111.:ntc Yc rbal, 
a f anmdia e c1 fac il idaclc de i)rocluzir. tomaram o 
h1g.1.1· c; .1. ca pacidade de co;:ccbt·r e de elabora r. 

Os capitalistas, estes se vohcsscm os olhos 
p.1ra o passado, vcrificarfrtm, com um simples re~ 
lance. c1nc o c:i pi~al e a r iq ueza, no Br.: ::.i l, r..iro 
pa~~am <lc u ma gc:·ação. Os hahitos de trabalho 
e de cconotn ia, a :1r te de ganhar! de. Accrnm1b r e 
ele geri r a.s f ortn:1as, não são trnnsmittidos nos 
lir.!nlciros, - educados, ao contrarioJ para o sim
ples goso, para a dissipaç[10 elos haycrcs. Não ba 
.5c:gt1r an(a s tcsl;1mcnta rias, gara11lias ju r i<licas de 
c111:1lqm:r cspccic. G t p a.7.CS t:c evitar o ('Sboroomcn
to d;1 s fortt1nas, qua n<lo a sociccladc é <laminada 
por forcas con~r;trias â esteri lidade e á couscn·a
ção, quando os individues não t~m sido preparados 
para defender seus patrimon ios. 
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E m couilicto permanente o homem e a te rra, 
cor:.10 os intcr~sscs elo habitante e os dos noros im
migrn.dos, não se forma nunca a "economia nacio
nal", nã o se dcscnvoh·c a "socicdaclc''. Eis o que 
explica as crises, as ru inas, as folkncías pc riodi
cas, que deslocam fo rtunas de gcr:i.ção para gera
ção, dcstr11 í11do, liojt.\ ao sôpro de t1 lll acciclcntc 
commcrci .1!1 0 11 ele nma crise financeira, fortunas 
ltontc111 f iorcsccntcs. 

Nesta plwsc da cYolução humana, o capital 
br:lsill:lro está {t mcrcé de 1cn<lencias sociacs e po
liticas c:stranhas1 ha pot1co <l ifiiccis ele perceber, 
J1ojc patentes, aos olhos dos que se dão ao simples 
trabalho <lc lêr tch.!g·ranunas e Hoticias ele jornaes. 
1\ lucta entre o impcri;tlis1no finnncciro e a li hcr 
<la<le cconornica cios paiz!.:s frncos ; ;i. lncta elo im
perialismo milifar, com a indepcndcncia, 0111 pelo 
menos, ;i au tonomia, <lestes pa izcs, - que scrú o 
capitulo scgnintc; ;i. luct~ elo capital e cio trabalho ; 
.'.! fórnm 1x1rtit.:uíar do 7JrobJc:nw ,:;:oi:i<d 110 Brasi l, 
it~dc.:fí n icb., e:, por l~:;o, clcspcrcc.:bida de obscrva
clorcs supcrficiacs, - jarnais ca p;11.. de produzir 
crises Yio!cntas1 mas ele ~orça n ,1.ncmiar, até á rui
nn, :is ··on! c:s cb nntriçfiv nacional; o problema do 
trnb~lho e <la producção rural; - ,,,o elementos 
c1uc se estão precipi tando, na politica mtmtlial e na 
cio paiz, com 11ma celcricl.tcle e um impcto que po· 
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dcm, de um instante pa ra outro1 subverter todos 
os valores socincs, destrui r toclns as bases <la for
tuna, :.tnrmHar-thc lodos os titu!os. A !-implcs lem
brança (!:I s crises do v:ilor ela prop riedade moYcl 
e immo-.;d, cm nossa épocha, ba staria para conven
cer os ho111c11s <lc c:,pital, de 11eccssidade de adhe
r!r a um.1 pcli tica prcYidcn~c, que, sem a cspcrnn
ça vã de resist ir á C'Yolução incYi~<wel <los proble-
111:1s do t r ab~dho e do c:1pital, defenda a economi a 
hrasikira do r isco ele ser :11:11101:tcl:1, cm pro\·t ilo 
de.: in tcn::ssc:; :ilhcios, e pn:p:uc a nossa socicdaclc 
p:i ra i r subslituindo as insli tn ic.;,õcs e os cos lumcs, 
t:.cm subversão e sem sacrii ic ios. 

A insuffic icncia das nossas cstatist icas elo 
commcrcio ex terior e a fa lta l'.Otll j>lct a ele esla tist i
cas eh.: commcrcio in terno, lVrll.tlll qu.u, i irnpossi
vd um estudo sério dos n.:sultatlos do inte rcambio 
cco110mico1 comp rchcmlcmlo todas as \·erbas ela 
troe~~ e d.i dcs '.oca~.'.10 cios va lores; mas, se um go
Ycnm, desejoso <lc ter a consciencia cxacta dn mar
cha el a riqm.::za n::icion.\l, confro!1t.\sse o SCl\ valor 
ndu;d com o das duas geraçõr~ anteriores, - tra
hallw qnc n;°w seria in1pnssin:: l, pelo systcma. da 
so111111a tla?; :;ucrcssões hcrcditarias, d t1ra.ntc o nu-
111cn:i de annos que fazem a média da v ida no B ra
sil - tenho por certo que1 tomando cm conta as 
c! ifferenças elo valor da moeda1 do seu poder acqui-
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sitivo e do cu sto da vi<la, o at1gmento ela riqueza 
nacional seria nullo, cm confronto com as n ossas 
perdas colossaes, cm riqueza exportada, em appli
caçõcs improcluctívas de capitacs, em desvaloriza
ção ela propriedade privada e desbarato da natu
reza. 

O Brasil apresenta-se ao nmndo como o me
lhor terreno, ta lvez, para solução de mais de um 
Gc seus prob lemas. N isto estará a sua gloria, ou 
disto virá a Stia ntina. Se as soluções se forem 
operando com a consolidação ela nossa indepcndcn
cia social e cconom ica, a nossa sobe rania politica 
se rá lau reada com uma das m ais brilhantes posi
ções, na politica mundial ; se se operarem pelo as
salto ele capitacs, pela occupaçõo e conqui sta da 
producção e do commc rcio, seremos uma colonia 
t.-opical de companhias e syndicatos estrangeiros. 

Para manter independente· a nação, é im
prescindível prcservnr os org5.os vitaes da nacio-
1rn. lidnde: suas fo11tcs principacs de r iqueza, suas 
1:.clus trins de primeira necess idade e ele util idade 
immccliata, seus inst rumentos e agentes de vitalida
de e ele circttlação cconomica; a viação e o commcr
cio interno: a mais ampla 1ibcr<ladc ele ind ustria e 
de commercio. Nenhum monopolio, nenhum pri
.vilegio; a mais plena garantia e protccção ao tra-
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balho livre, á iniciativa individuat á pequena pro-
clucção, á dist ribuição das riqucz.1s. 

Precisamos, para isso, de homens e de capi
taes, proclamam1 solcnmcmcntc, os que governam. 
Estou de accôrclo, com a condição de accrescentar
sc um terceiro clcmcnto1 qnc não occorre a ni n
g-uem1 collocnnclo-sc cm primeiro luga r : o de tra
balho; e co m n clallSttl,1 expressa de quc 1 se o Bra
sil precisa de capitacs e de homens, só os não tem 
recebido, e os 11ão co11ti11uarú a recebe r, natnral
mcntc, 3Ctn solici tação, cm hoas e justas co11<lições, 
por não ha \'Cr organizado o seu trabalho. 

Entre as f órmas nmbiguas da nossa logoma
thia poli tic[l, uma das ma is queri<las é a do po
vornncnto do solo. Não se s~bc bem qual a cntí
d:ide a qne se pretende con::;;1grar essa mercê do 
pornamcnto. 

Para cspiritos habituados n representar os 
objcctos cone.retos e as abst racções, como rcalida
cks dcfi11ic1.is·, um paiz, u m:1 11ação, uma patria, 
11ócle exprimir uma destas trcs cousas, ou o con
juncto rl.1s t res: o tcrri torio, o povo e n socieda
de; para espírito, de critcrio poiitico, a sociedade 
(: nmn realidade, complcxn e vi,·a, amorpha, clas
tica e <lynamicn, que se estende, n11m momento da
C'.o, sobre o tcr r itorio nac ion.11 cm que exis te, des
<:nvolve-sc, indefinidamente, das épochas remotas 
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ela sua for!nação para o presente, projccta.ndo a 
sua vida e a sua c,·olução para o ! nturo, com uma 
Iogica tão necessariamente prcvisi \·cl como a so
ciedade contcmporanca é visivcl. O futuro apenas 
deixa de se r um facto, por fa lta ele apresentação 
objectiva. O futuro ele uma sociedade é, polit ic.1-
me1: te, uma abstracção positiva, urna rc~Llidaclc an
tecipada. 

R ctid:1 esta observação, urna ou tra se im põe 
aos que estudam fa ctos soci:1cs. Quando se cogita 
de prepara r o futuro de uma nacio11alicladc, qual 
0 fim, o cscôpo, o ideal cm mira, 110 espirita de 
poli ticos e estadistas? O bem do 110111cm, o bem 
dn ,·ida, n sati sfação do con juncto ele ncccssicladcs 
e ii~tcresses que resultam dos desejos e elas ~ffri
çõcs physicas e mcntncs elo homem, e que .se tra
duzem, na vida pratica, pelas expressões ele bem. 
t.sta r, de feliciclaclc, ele contcnt«mcnto. 

Em relação ao ter ritorio, o· po,·oamcnto nã.o 
é, por si só, nem um bem, nem um mal ; mas, no 
iiitcrcsse cio tcrr itor io, o ohjcctivo politico ck,·c 
se r, não o do seu apro\·eitarncnto inconsciente. o 
ela ºmisc en v:t!ettr" - nome teclmico da nrte, c:trn 
a hanquciros, economistas e cor retores coloniac!l, 
cia extrncção incon tinente cios procluctos cl.1. erra 
- mas o elo seu a proveitamento util, cm beneficio 
geral; o ~a conservação das fontes matrizes elas 
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r il1t1ezas, dos c1cmcnlos primarios de proclucção, de 
corrccção e; reparação das condições sc:cunclar ias da 
product id<l.i <lc. Povoa r nm terr itorio sem educar 
l. homem pa ra a pro<lncção cconom ic.1, sem orga-
11iza r o tr:tba1ho, importa roubar ú tcr ríl e causar 
ma] ao homem, f azer das popula çõl!s infecções cor
roedoras da superfície do solo. E ste po\·oamento 
nós o temos feito, como todos os pOYOS 110Yos; ta] 
5cr;i o rcsuitJ.tlo da co lon izaç;'io, cnmu trm s ido pra
t;cada. 

Quanto ao poYo, ú g·eração ~!cl uai d;t socieda
de brasik ira, a sim ples conkmpbcão <lo c~pecta
culo das nossa s })O:i,Hllaçües basta p;l ra <ktnon:itra r 
que a lucta com mn<l r:1ass:i. .1v ult ;1 cl a de culonos e 
i.:om .1 fo rça de c.:lpitac:i, não é o rc mccl io que se 
lhe; cstú r ccomme11d:mdo, como acçf.f.> poliLica. E x
pr essão, como fac tor social, de uma f racção dc.:li--: 
bcrndamc11te a ba1:donacla, confcssadnmcnte des
prczadn, co11sc icntcr.1cntc conclcmnacla por íncap:i
cidaclc physica e por incapacidade mora.!, pelos que 
o cli rigen1; cãlunrn i~do !)Of Yczes a té no espirita, 
no caracter, 11.:1 prob:dndc, pelo g· r upo de scns fi lhos 
que sabe falar e cscrcYcr, este pc;\·o só tem por 
necessidades a im po r a seus gm·crn~nte:; ,"l justlça, 
tX"> r un1 lado, as suas qualidades, e uma se,·era, mas 
lnnnana e nobre, politicn cle cclucaçfio pa ra o tra
balho. Se os nos,os es'.ad istas estudassem a noss<1 
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sociccla<le e lessem o que se passa cm outros paizcs, 
eabcriam que o phcnomcno, <H)Ü obser vado, ela des
loca çã:, elas populações 11ac io11acs, do trabalho pa
ra as profissões improcluct i\·as e para a ociosiclaclc, 
é geral, pr incipalmente nas naç:ôt·:,; rapida1m·nlc co
lonizadas. Nos Estados U nidos, .1 robnstcz, a 
operosidade e a energia cios anglo-saxões csta bclc
c:iclos, quasi os não defendem da itn-nsão de foras
L<:iros, menos ainda da de emigrantes mais sobrios, 
mais humildes, ma is submissos, como os irl;mdc
zcs, os ita lianos, os chinczt:s, os japonezcs. O sa
criíicio das gerações ele brasileiros, na Iucta. com 
~1s forças de colonizadores e do capila l, nfto é um 
facto c thnico, é um facto social. que se reduz, por 
fim de contas, a um far to :;olitic:o, porque é obra 
dos governos. 

Ern relação á. sociedade, cm seu :ispccto per
ma nente, o problema ela colouizição é tão compk
xo, que é im possivcl cxaminal-o, 1: 0 quadro limita
do de um estudo. Comprdu:ncle-se que um paiz 
no\·o, ele r:i.picb. prospcricladc, procure obter snp
prirncnto5 ele população, proporcionados ús suas 
ncccssirlaclcs; comprehcnclc-sc que outros desejem 
desembaraçar-se de seus excedc1~tcs. Nestes ter
mos limitados, a colon ização é uma solução pr o
,·isoria. a certas crises da · poli tica nacional. Com
tJrehenclc-sc q ue, .como meio transi torio ele acudir 



O PROBLE~1A NAC[ONAL BRASJLEIRO 23 3 

a certos interesses de uma gcrnção, solvendo al
guns e.los problc1l1as occ asionacs da ordem e do 
progresso mund ial, se concerte, entre as nações, 
um plano de colonização, sujei to a ant ros requisi
tos e out ras garantias de segurança ; mas acredi
tar que a colonizétção é meio normal de povoar re
giões dcsh.tbitadas, clescongest ionanclo, effectiva
mcntc, outras, é erro muito crasso, para homens 
de estado. 

Já cm estudos nntcriorcs h;n·ia cu chegado a 
duvidar do real incremento elas populações, por 
effcito ela colonização, quan do, cm recente t ra ba
lh o de um sociologo am ericano, encontrei consi
gnado que a população nor te-americana deixou de 
crescer, na m2sma razão elo :-cu cr escimento a nte
rior, depo is ele iniciada s as fortes correntes imm i
g ratorias. 

No Íirn de algumas dezenas ele ;umos, depois 
ela política .de colonização, os E stados U nidos ti
nham uma· popn laçrio bastante inferior á que de
veram ter, pelo simples cf fc ito ela rcproclucção. 

No interesse e.la h mnnnidaclc, o sacrifi cio do 
nosso po\'O - effci to inevita,·c\ da polí tica de ca
pi talismo e de colonização ·- seria inutil, senão 
pernicioso. O Brasi l é, ainda, e a pesar <la acção de 
se us go \·crnos . um rcpositorio e uma rescn·a ele 
r iquezas; e a humanldaclc, crescendo <lcsproporcio-
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na.damente á sua producção, e, pr incipalmente, ao 
5eÜ-systema de distribuição cconomica , está pedin
do, nes te momento, licções, e escola, ele proclucti
v ida<lc cconomica, ao cont ra rio das de cxgottamcn
to da natureza, - que é. o qnc se tem feito e se está 
fo.zcndo, com pueri l e demente imprcv idcncia, en
t re nós. 

Ha um arg umento, f ac:1 ele adiv inl,ar, nos 
labios dos d iscutidores de palcslra, contrn estas 
razões : a sciencia rcsoh·crú, a scicncia está resol
vendo, cstns <lifficukladcs. A "Scicncia", esta 
s.cicr:cia proYidcncial para quem se appe11a, sem 
1:oção be m precisa cio seu poder e elo seu ak:ancc, 
C um:t cfas divindades <lo pdaYroso mysticismo 
rontempora nco. O pendor t11en tal parn. admitli r 
crcaçõcs babituon o cspirito humano á idéa ele que 
a scicncia é cnpaz de gerar, de produzi r , novos se
res ; a sciencia não inventn 1 não t rêa, não fabrica; 
toda a sua acção - re,1lmente rn.cional1 r ealmen
te "scicntifica.''i permi tta-sc-mc o pleonasmo - por 
que só neste sentido clla é nuxiliar do phcnomcno 
u11iversa l1 insoph ismavd, da evolução - eleve con
sis ti r cm con hecer, aprofundar e analysar: os mc
tho<los, os processos, os modos e leis <lo desenvol
vimento, da reproducção e <l n. tr.:tnsformação, -
p.'.ra auxiliar as synthcses naturaes: nunca, para 
as s:.ibstituir, para as produzi r ou para a s crcar. 
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J-fa, é fac to tuna scicncia ele laboratorio, com que 
e:spiritos phantasistas, por m:1 lado, e cspiritos 
Jilerca nt i~, por outro, esforçam-se - obedecendo, 
sem o sentir, á mc.sma orientação que guiou os 
alchimistas 11a pc:squisa dos meios de fabricar o 
curo, ao mesmo estimulo que tem conduzido os 
que cstudn m os íactos da vida humana a cult ivar 
de prcferencia a medicina, apcd ciçoando a arte de 
in\·cnta r rcmc:dios, cm n:z lL· es tudar os meios de 
cicfrnclcr, de propagar e ele in11ltiplicar a s;i.úde, 
pelo clcsen\'Ol\'i mcnto das condições normacs da 
c:xistcnc ia - scicncia cm que é a:nda Yisivcl a ten
dcncia da imaginação primiti va para as maravi
lhas e para os milagres, ao lal:o el a. ambição de do
ntinio cspiri l1rnl, de fe iticeiros e de magicas, e de 
uma forte: dose ele cobiça :nclnstrial; que se esfor
ça, dlzia mos, por substi tuir as crcaçõcs naturacs 
por crcaçÜc!: .. !e syntbcsc. Tal sciencia, quando não 
representa nma illu.são, nfio ê senão um erro de 
especia listas, que só alcancam os fi ns e :ts proba
Ull iclaclcs, 1ntrc incs, ou momentaneas, ele seus in
Ycntos - pagos, afinal, com o clcscquilibrio clns 
forças pbysic;i s ou cconomicas, da Terra e cio ho
mem . 

.Não ~ possi\'cl, por ma is c:uc .se procure attc
nuar a imagem da nossa d issidia, para com os in
te resses vitacs do paiz, na orientação c1uc lhe estão 
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dando os seus financeiros e administradores, dis
simular a penosa impressão dessa renuncia da au
tonomia, da capacidade economica, d;1. personalida
de nacional. J amais, em qualquer das nações ava
r iildas do mundo, se Yiu pcrmiltir tão completa, 
tão irnpru<lentc1 tã.o leviana, a lienação de r iquezas 
e de negocios. Aos titulas da diYic\a pu01ica, e aos 
t itulas garant idos, ele cmprcstirnos cstaclaacs, que 
dão a. certos trechos do tcrritorio nacional uma po
sição ele verdadeiros feudos das bolsas c5trang-ci
ras; aos cmprcstímos, que, sem fiscalização, e sem 
seiencia, talrcz, da Uni5o, vão fo1.c11do1 no estran
geiro, ,1s nmn icipalidacles; [1s industrias, Í llrnlaclas 
e exploradas por empresas cstra.11gcir.1s; ás es
tradas <lc ferro, que já lhes pcrtcnciatll; ao lento 
processo de apro11riação por cstr.:mgci ros, de meios 
de trabalho e de fontes de riqueza: factos qnc re
sumem a historia da nossa coionirnção, - juntar, 
de chofre, sem que isso rcprcs·entc um phcnomcno 
normal da nossa evolução cconomica, scnf10 sim
ples consequcncia do nOsso clcsgo\·crno, da cxis
te:ncia, nos mcrcnclos c5trangciros, ele cnpitacs clcs 
cmprcgndos ( causa e origem da polític,1. imperfrt
Iis~a ) t.: da solicitaçflo de ag·cntcs e intermediarias 
11:icion<1es e estr:mgeiros, uma instantauca alic11a
çflo d.1s mnis extensas. e cbs melhores das nossas 
estradas de ferro, concessões, de toda a espccic, 
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para e:--.ploraçõcs in<lustrinc5 e monopolios virtuncs 
de indllslriil.S csscnciacs á Yitla do lJO\'O: - a ces
são, cmfiin, <las f ontes da v ida e elas obras vivas 
ela n,a:ionalidndc: - va le por rnna Ycr<ln<lci ra con~ 
fissflO de cle mencia. Não t: otltra a historia do 
imperial ismo e da politica cApnnsionista, na Chinn1 

lia Turqttia 1 no Orien te Cllropeu; não foi ou tra, a 
<lo Egypto e de 1-larrocos. Ei quando a mais li
geira informação sobre :t origem <le tacs negocios 
auctoriz,, a snppor que cllcs obedecem a vastas 
roml>inaçõc,s, 11otanclo~sc o cntravami::nto com ouM 
lros mo\'imcntos politico~, dessas operações finanM 
c:ciras, o c;1so começa a apparcccr aos olhos, com 
nm nspccto: que pódc 11<ir cm causa, ,w \·êr de es
lrangciros, o proprio i d o dos nossos g-orc rnos pela 
intq;r icladc <lo p~iz. 

A histor ia, clcplor:l\·cl. da nossa Yida poiitica, 
com a fa lta de ordem kgal, e, por vezes, da pro
pria ordem material, os nossos eternos "deficits'', 
amcaça<lon.:s e sc;m promessa de corrcctivo:;, a vic-
1:,ção elas . leis e <la Cons tituição, notorios a busos 
acl111i11istr; lÍ\'0S, só ignorados, parece. pelo goYcr-
110, tudo i:::.so seria bas tante para qnc ;i alma 11<1-
donal, o sentimento pat ri otico dcs k po, ·o, rccla
masscm1 :mm só brado, cnergka e promptn reac
ção, - para <JtlC o g;O\·c rno deliberasse enfrentar 
as nossas <lifficu\<la<les e as ameaças accumula<las 
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sobre o nosso futuro; para que os nossos braços se 
e,:, r guesscm, cmfim, num só movimento - prom
pto, cncrgico, Seguro - n deter o pa iz, dcs~>cnha
do por esse declive de ruina e de dissolução. 

:Ma.s os factos a que me Ycnho rcferinclo, es
tes, são de ordem a não admitl ir discussão, delon
gas, tergiversações. Isso que ~d1i se está passan
do não póde ser consummado. Uma nação pócle 
ser livre, ainda que barbara, sem segurança e sem 
garantias juridicas; não póclc ser li\'rc, sem o to
n;inio de suas fo ntes de riqueza, ele seus meios de 
nutrição, das obras vivas de sua industria e <lo 
seu commercio. 

Não é uma reacção nativista, que se nos está 
impondo: é um simples acto inst inctiYo ele conscr
Yação, um , ·11 lgar mo\·imcnto ele defesa: a mera 
demonstração da nossa conscicncia, sobre a rcali
ciaclc. As melhores organ iznções militnrcs nac\a 
valem, na defesa ele paizcs occup:tclos pelas "ar
mécs financiCrcs eles ét.its . . " 



lV 

Nacionalismo 





Neste caso <lC: renuncia nacional, aggravado 
pela apropr iação, por empresas e synclicatos es
trange iros, por estrangeiros recentemente imm i
grados, por um commcrcio sem sé<le no paiz, e es
trangeiros cm transito ou com cstabe lccin1en to 
passagei ro pelo tempo p reciso para enr iquecer, <le 
vastas regiões <lo nosso sólo, <las melhores das nos
sas es tradas de ferro , das nossas fontes natu racs 
ele riqueza, ele grande numero de propriedades pri
vadas, dos mais importantes instrt1mentos <lc crc
Cito, ele ·commercio e ele industriai levada até ao 
projccto de uma rêdc continental <lc estradas ele 
ferro, que <le\'C talhar o paiz cm zonas de influen
cia estrangeira; - é im possivel diss imular o es
panto que provoca o contraste entre a gravidade 
cios factos e a singular attitudc dos que têm go
vernado o paiz e tli rigidq a sua opinião. 



242 A L B E R T O T O R R E S 

O povo brasileiro jama is cogitou de um peri
go nac ional que o affront.1sst de subito, amcac:;an
clo-01 como o despenhar de nm a avalanche:, com 
a ;:!.p rop r iação do melhor elo seu patrimonio bn1to 
e cl l! sc:us bens cm explor.1ção1 subo rd inando-o vir
tualmente no go\·e1·110 <lc cstrnngciros, e pondo :i 

r ontitm ação d.1 sua integridade, da sua indcpcn
dencia e da sua sobcr;m i,1 á 1ncrcê das gra ndes po
tencias cconomic:is e mllitarcs. Nunca teve de 
cogita r de tacs cousas1 pr imt.!i ro, porqnc o Brasil 
1~a rccia estar, até ha ponco1 acim.1 d,1 possibilidade 
de .i ssi'\ ltos desta natureza, pela solidez do seu crc
ciito e prestigio cln sua administração, impondo-se 
!•. estima do mundo, como terra li \' l"C dos dc:sv.1-
d os, das kvia ncladcs e das itlusücs de ce rtos po
\"OS, que 1 para satisfazer a Ya ic!osas aspirações ele 
;1ppan:11tc progresso e da r largns aos caprichos 
perdularias de uma geração .. cksprcznrn o traba
lho, a producção, as alegrias sãs elo esforço e do 
h1.bor paciente, entreg:mdo-sc ;'is mais a rr iscadas 
aventuras. Depois, porque a nossa terra era vas
ta e a f igu rava-se-nos rica., cl ispensan<lo-nos quasi 
Ca luct.1, f,1ze ndo-nos esquecer o prc\'idcntc c!eve r 
el e acautelar o patr imonio, nosso e cios nossos ... 

Não tcnclo ele forma r idéas políticas, de saber 
le is cconomicas, de comprehendcr os factos da sua 
vida e da dos ou t ros povos; não lhe cabendo for-
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1.iubr e rcsoh'c r :i cqnação do seu clesenvolvimen
lo, com o estudo da relação c1~trc o estado da su.1 
economia e a c:conomia dos demais paizcs, mais a u
dazes e combati\·os; n:ponsand o, cm summa, entre 
0 doce: cle:-;cuido ela ~u:l ,·ida confi ,:mtc e o intrcpi
(io ~n-an(O conqu is taclor d os outros, o nosso po\·o 
dvia cc:go :'1 rcal i<laclc - cntrc t.1nto, c\·i clcntc -
eh: uma nação que n~u chegou.:,. se definir - <.:ntre 
~s gcraçücs f ortes dos colonos <1 uc a \·êm c::xp lo
ra nclo e as cios i11dig-c11as e ii lhos ck colonos, an-
11ullaclos para o t rabalho e para a lucta. 

O po\·o não t inha meios dc pren! r o per igo. 
Confiava , como era na tural , nus qttc o governam e 
nos cJttc cxc:rccm a missão el e o dirig ir. S0111os nn1 
paiz juridiGu:1cntc org·,111izacloi com uma cons ti . 
l tt i(fto e lei s! i11s titt1içüc.:s politicas, admini:-. trati\·a~;. 
poclc rL'S publicos e Junccionarios. Estes appan.> 
lho::; e i11stru1m:ntos não têm out ra razão de exis
tir, ou tro titn lo ele lcgitimicla<le, senão os que lhes 
\·êm do ~na nda to ele zelar pela causa publica, <ie 
g·e r ir os 'i nteresses cu\lectivos. Preservar o intC
ress<: g-1:ral contra a somma cios interesses imliYi
d11.1cs; d irigir a \·icla perm anente cio pãiz, ntraYéS 
cios impulsos pcsso.1es e elas correntes pass:tg-cir.:i.s 
l'.a paixão1 ela ambição e das Hlt1sôes; <lcfcncler o 
toc.lo con tra as partes, a aggrcgação cont rn a dcs
agg·regação1 o interesse p ublico contra os appeti-
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tes, o progresso nacional contra as cobiças, o bem
estar ele cada um e o bem-estar de todos, contra as 
phantasias, as lcviancladcs, a precipitação de maio
ri as, ou de minorias accidcntalmc11tc predominan
tes, e de cada ttt11; a scgu rança da propric<ladC! e 
dos direitos, contra os regímcns altatorios, que, 
com suas leis e actos ineptos, põem cm jogo os ha
veres de todos; a sorte das diversas camadas d::1. 
sociedade, con<lcmna<las aos azares do trabalho 
instavcl e á c;nes tia da vida, com a desorganização 
eco11omlca ela socicc.ladc, quando a politiG1 dos go
,·crnos é contraria á corrente dos interesses do 
Paiz - é a missão· daque1lc:s orgãos. O povo sa
bia que tinha governo, legislad ores e administra
dores, e não poclfrt senão confiar cp1e sct1s mandn
tarios estariam alerta, cm guarda ft defesa das 
!:>11as \·isccras, dos scns ncrvos1 do seu sangue ... 

O po\·o sabia que o paiz conta grande nume
ro ele academias, ele estabelecimentos de ensino: 
uma ;unpb sociedade de homens <lc letras, ele scien
t:stas., de professores. Sabia e 11ão podia deixar de 
esperar que, immi nente o perigo, estes ho11u.:ns1 hn~ 
hítuaclos a lêr, cm seus livros, cm seus jornacs, cm 
suas rcd~tas, a · exposição elos factos, dos phcno
mcnos, dos ;icontccimcntos, da marcha dos interes
ses e dos problemas, durante o curso da Historia 
e na vida de antros povos, se le\'anta riam, una 
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vocc, pa ra reclama r dos govcrrnrntcs a prompta, 
:1 cncrgic:1, a firme reacção que impõe a crise ex
trema d.1 noss;: organizaçã o social, da indcpcndcn
çia ctl~niç;l, mor.1l e economica do paiz, ele\ integri
dade da noss« soberania, do nosso prestigio de na
çfto livre, de seu nome de poyo i<lonco, d oso ela sua 
terra e arbitro de seus direitos. 

O povo brasileiro sabin disto e c!escançava, 
com toda a justiçn, ú som bra des ta confiança; 11ão 
pôde, não deve, não tem que sof írcr censura nem 
pena, incorrer cm rcspon~abi lidn.de, pela ina<lver
lcncia de seus eh fes. clc;mtc de iactos eles ta orclcm. 

Fique esta aff ir m:1.cr\o a(}ui consignada , como 
~r tigo capit.11, par:1 o futuro .iuizo cm (}\lC se fi
zer o }•.1lgamc11to politico, ou - se a eliminação é 
.i sor te que nos rescn·a o destino - puramente 
mor:i.l, desta crise brasileira, que é: ta111bem um 
grnxe accíclente da evolt1ção humana. 

A co JJsc icncia nacional precisa cncarar 1 face 
a face, sem tcrgiYCiSa.ções, scrn panico1 mas, tam
bcm, seni il lusõcs1 o clrnm.1 polit ico íJUC se lhe de
para. DcYc1 para isso, dissl11a.r I cm primeiro lu
gar, dous equ ivocas, sobre os quacs repousam ha
bitunlmentc a inercin elos que fogem ao cumpri
mento do dever e a incuri~ do:; que não que rem re
agir. Um des tes equimcos diz respeito ao valor da 
~cção dos governos, como auctores ou íautores de 
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casos destn ordem e orgãos proprios para lhes dar 
('meneia e corrccção; o outro, n significação rcaI 
cic cer ta urdem de conceitos e ele fo rnm las, ordi11a
riamcn tc i11\'0Cados, cm termos vagos, pelos cptc 
e. iscu~cm estes assumptos - sem clara consc icncia, 
quasi sempre, do que cxpri111cm1 mas com f ~ pro
funda,· revcrc11tc1 <Jti:isi <fcyotn, sempre, cl'tl sua ,·ir
lttdc e seu poder. Refiro-me ao valor dils muito 
rcpeti<l.1s "leis cspoli tancas e n;itur:u.·~ da CYo!ução 
social' ', "tc11d1.:11cias ncccssnr i:is do dcscnYC.,lvirncn
lo htm~ano", "causas e cffcitos dos phcnontcnos e 
factos historicos1

', 
1'ncção rncchanica <l~s forcas 

C.!n c\·ol uçflO, cio dl:sc11vo!YiJ11<'n lo e do progresso" : 
u clctcrmin i~n~o melhorista, dos crcc\ulos, e o dc
t~rminismo im\iifcrcnk, <l<.1S sc.cplicos: - as nwí
t;~s abnsõcs, cm summa_, que o JK:dantisrno e o com
mnc\L,1110 pnzcram, crn nossa l·pocha , 110 lugar da 
ProYidcncia. rx1.r<1 que c0Slllm;1n1 appellar nossos 
avós. 

Nada lw. mnís rommum qnc deparar, cm es
criptos dos nossos intc:llcctuaes !-;0l,rc qnc::;tÕe$ so
cines, com ph rascs <lesta ordem: ' 4J-Ia 11mn lei ele 
mcchnnica ... ~,, como se as leis de 111ccl1anica, Ol1 
cic c1nalqul'r outra scicnci,1 cx;ict:i, ti\'csscm, com 
o~ fo.cto;:; d:1 sociedade, rc laçfio pratica mais nprc
c;n,·cl cio c1uc <l inflticncia hcrcdil.:1ria da \'Ínha ck 
Noé sobre as uv.is das nossas sol.H"t·rncsas ... 
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S ob inspiração da Philosophia revoluciona
ria, do 1wcconuito <!gnaHtario de J<:n.n Jacques 
Rousseau, do "matcrial:smo his torico' 'i de I<nrl 
J\,farx , d e: cer tas intc: rprctaçõcs, mcc:wn istas e au
tomat:stas, dos processes da C\'Olução, erigiu-se cm 
axioma a idéa da dcs\·al ia, ou, pelo menos, da insi
gniiicancia, da acção elos governos e dos indivi
duas, na marcha dos aco11 tccimcntos e na direcção 
ela vida social. Certas forças. matcriacs 0 11 collc 
cti\·as, contêm o pockr dccis i\'O, a energia \ncon
tras ta\'el, que dispõe da sorte dos povos e das na
ções. Os go\'C::rnos são mc: ros prodt:ctos, 110 pre
sente, da opcrac/w de taes forças; os individuas, 
org·ãos ou (11st umcntos do poder magico desses 
elementos, cc.ttos e inconscientes ... 

E ' alheio a esta questão o wll,o debate do de
terminismo e do :ivrc arbitrio. Ne m o determi
nismo implica fat alídadc, tm occtt r rencía dos 
factos e na succcssão dos acontccimcntos, 11em o 
procc~so mental de selecção (1,1s representações 
psychic.tR, de formação da consciencia e do juizo, 
J!OS in:J ividuos e na socied~Hk, importa, ncccssaria
mcntc1 cxerc:icio do livre arhilr io. De parte esta 
thcsc de dou trina, a verdade inilludivd, que o es
tudo da cvolnção J111n1ana Je111onstra, é que o esta
do .1.cbwl da civilizacfio é, cm mui to ma is alto g ran, 
protlucto da go\·c rnação dos povos e da sua di rcc-
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ção intellectual, qt:c das forças matcriacs que 
condicionam a vida e das forças collect ivas que do
mi:1am os phcnomcnos vropriamcntc sociacs. A 
phase da evolução hum;,ma a que chegámos tem 
sido caracterizadil pelo prcdorninio do factor :lo
Etico sobre os f.1ctores cosmicos e sociacs <lo <lcs
c:nvolvir.1ento. 1\ vont:tdc dos · chefes tcmporacs e 
elos chefes cspirituncs - do rei ao caudilho elei
toral, do sacerdote ao feit iceiro, do homem C:e 
~c icncia ao thaumaturgo - pesou mais sobre os 
dc::iti:10s dos po,·os, que seus inte'! rcsses, seus senti
mentos, suas aspirações e suas necessidades. 

Os povos têm sido moldados á imagem e se
melhança dê seus chefes, de seus padres e de seus 
sabias. 

E' erro impLltnr ac s poYos, na cri tica dos acon
tecimentos sociacs, a responsabilidade dos desvios 
da evolução e espera r delles a iniciat iva de refor
mas e movimentos reparadores. O corpo a limen
ta; não inspira, nem d ir ige, o cerebro. 

i\ evolução social não obedece, por outro la
do, a nenhuma fo rça, energia, actividade, poder, ou 
kn<lcnci.n, tra11scc11<lentc, sobrenatu ral, imrnanen
tc á organiz.1.ção collcctiva, <le nfw se snbc que mys
tcriosa. propriedade mystica , magnetica ou suggcs
tiv::i, com effeitos forçados para determina.das íi-
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nalidades, imprescriptivel progresso e inev itavel 
n1,crfciçoamento. 

O homem ~ uma energia viva, e a socieclade, 
a somma des~as energias vi\'as e autonomas. 
Transcorridos os processos psych icos que provo
cam, impdlcm e di rigem as vontades e os actos, a 
viela social resulta ela sornma das YOntaclcs e dos 
2ctos inclividuacs, sob o in fluxo, brando, ás vezes, 
ele certos estados emotivos, :i.o impulso, Yiolcnto, 
c:as paixões, outras \·czcs. 

As forças soc iacs reduzem-se, cm ultima ana
lysc, a vo11taclcs, actos e relações - factos positi
vos, observa ,·eis. Yeriíica ,·eis: estas forças obcdcw 
cem a impulsos, senão S(.'lll})fl' cgoistas, sempre in
<iivid uacs e immediatos. 

As u11icas forças da. sociedade., que, assii11, se 
1)oderiam dí=er cspoutancas, camiii/;am para reali
:;ar desejos e satisfa:;er a 11ecessidades de caracter 
individual. 

Só ha um factor, uma força, um instrumento, 
11m orgão, uma vontade, l1ma intc:ll igencia, com a 
funcção ele promover a acção nacional, ele manter 
a. \"ida do pai:;, 110 que o inte ressa em conjuncto e 
pcrmancnten1c11tc: é o apparelho politico-adminis
ti ativo, com seus ,·.irias orgãos. 

A nação a quem falta este orgão cstú condcm: 
nada a dissolver-se, a desaggregar-sc, a ser con-
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quistada, e se o momento é propicio no surto de 
outro po\·o m:1is Iorle, mais bem gove rnado. 

Não ha attcnu.ição possivcl á côr profunda 
<lesta rra licladc. Aos povos que viveram, quasi 
c:xclusiYarnc11 tc, <lc vid,1 publica. como as socieda
des poiiticas da Grccia e as <la Roma republicana, 
a Historia foz succcdcr as grandes tyraimias me·· 
ciic\•acs, sem vida ciYicn, nem vida social, mas com 
intensa \·icla politica. A iclade moderna procurou 
1cnliznr, conu9 governo rcprcscntati\·o, a transac
ção entre o ind i,· iduo e a sociccladc; mas o incli
-.; iciualismo, no arrancar :l.O Estado a direcção dos 
interesses soci:l.cS e cconomicos, bateu de encontro 
aús abusos do seu proprio princ ipio, substituindo 
n despotismo do Estado pelo despotismo de i11c!h-i
d11os e g r11pos cYcntnalmcn t.c mais for tes. O mil
honario, o sy11clic;1to capi talista, o .. t rust", rcprc
~cntam, hoje, :,. mesma influcnci;1. e o mesmo poder 
de Fclippc JT, ele Colbcrt, .das "charlcrcd compa-
1:ics". O papel dos g-o,·e~nos contcmpor:-i.ncos, nas 
sociccl::.dcs normalmente org-n 11 tzacla~ 1 consiste, 
neste ponto1 cm dcfrnc!er os in<l ivicl uos, contra os 
;ibusos do in<livich1nlis1110, n socicdn<lc, contra seus 
<lcspotas csponta11cos: cm fazer a policia ela \·icla 
nacion:l.l e economicn, contra os privilegies, os mo
:1opolios, os açambarcamentos1 elos "i·cislJ <las so
bcr;1nia:; argen tarias, 
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Para os povos de orr;:1.11i1 ... 1.ção regular , o pro
blema. politico <lc nossos <lias está todo tm saber-se 
se:, na conqui::.tn. das libcrclaclcs thcoricas, pelo ca
ntinho clns id{a:; e das for11111las juriclicas, ns app:1-
rcncias n~o illudirnm os cspiri to~, substituinclo o 
prcdominio da tracl içfw e do sangue, pelo prcdo
mir: io d ;1 cspccu k:ç:ão e cio dinheiro, as cas~as nr is
tocraticns, com seus titulas milita res e suas \·irtn
dcs 111:1.rciacs, arrogantes de sua honra e de sua 
bran1 ra. por c.:-s :1 outr:: classe de senhores impro
Yi ~aclos. sclcccionados no:; corrcclorcs dns Bolsas e 
po JKtnno nT<lc das roletas. ás YC7.CS, cujos capri
chos e él\'Cntur;is pesam sobre a sorte de milhões 
de homcns1 cm sclts p;1izcs e no estrangeiro, mais 
<.·ífocti\'a e poclcr.:-,s;i.mcntc. que o de mui tos reis 
<lc outr'ora. 

Para os poYos <lesprn·enidos e lnc:iutos, fra
cos por fraquez:i. organica, ou, como cm nosso ca
so, pela coinci<lc11cia da infancia nacional com o in
tenso surto expansionista ele Yclhas e vigorosas na
ções, c.lc profu ndo instincto e solida educação de 
lncta, o proble:na cl 11 plica <lc gravidade. 

A crise aprcs<:nt:1-sc, para estcs1 com toda a 
intcnsicbdc ela lucta socinl interna e ela luc ta so
cial externa; e a rcac\ão de unia naç5.o - mal cles
pertad.1 do !iotllllO ele uma cxistcncia q uasi patri<tr
chnl, que um feliz isolamento pcrrnittiria sobre 
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Yasto e, a té agora, farto tcrr itor io - em face da 
al ienação da sua economia, ou é empenhada com 
celere e a rdente investida ás armas, ou vale, es tra
tegicamente, tanto quan to a retirada do ter ri torio, 
o abandono dos baluartes da fron teira, na defesa 
c!o pat rimon io e da liberdade. 

E' aqui que n pos ição dos que nos governam 
mostra o espectacu lo de uma surp rehendente indif
fe rença. 

E se os go\·crnos, impcnctraveis cm sua mas
siça postura ele esphynge1 par ;:im dcantc ci o ata. q11e 

· á nossa liberdade e do saque a nossos bens, não 
se sen te, t ambcm, entre os que ü.i r igem a opinião, 
a att itude recta e mascula., que os factos impõem. 

Ainda se não quiz comprehcncler que este mo
mento vale, sem sombra de hypcrbolc, a recapitu
lação inteira. das nossns conquistas politicns, do 
nosso dcscn\·olvimento naciorial. da nossa indcpen
c!enda e <lo nosso prestigio. O :r, que· está cm 
f rente <leste caso, é a incognita de cq t1açõcs que 
terão por termos os valores positiYos, ou os valo
res negativos, <lo 7 de Setembro, do 13 de Maio e 
do 15 de Novembro. Não é um si mples caso, em
bora avultado, de adm inistração, um grave pro
blema cconomico ou socia l, con10 o da libertação 
dos capti\'os, o da colonização, o da perda ou con
quista das liberdades políticas e civis: é a propria 
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synthese da nossa politica, que está cm causa; é um 
problema politico que não n<lmittc clivisõcs parti
darias, desconhece interesses contrar ios; que não 
soffre, nem tolera, vacilb.çõcs, dubiedades, tibie
.zas •.. 

E' esta idéa que é preciso firm ar, assentar, 
consoli{l~U", indestructi\'clmentc, cm nossos cspir i~ 
tos. Se o Brasil não t inha, até hoje, poli tica na
cional del iberada - como não a ti:m, conscicntc-
111c11tc, os povos que a for tuna cxcluc dos embates 
ela concurrcncia - pertencia ao 1mmcro das na
ções ele :iitida, immaculada, cry:;tallina soberania 
politica; se, entre os dc\'ancios <lc fu turas rcmo
c!claçõcs ela carta cio Globo e sonhos imper ialistas, 
de a lgum fl onapartc reta rdado 011 de um novo Cc
cíl Rhoclcs, se aventurou, alguma vez, o desejo, on 
"· ~1111b ição, de nos conquistar, isso ctttrava no nu
mero das possibiliclaclcs da fo r tuna que podem cor
rer quacsqucr po,·os, aind.1. os mais possantes. 

Contamos sempre com um respei to ao nosso 
pavilhãO, cgual, pelo menos, ao que mereceu, das 
potencias mais fo rtes, 11.1.s occasiõcs mais crit icas, 
o pavilhão nor te-amer icano; eramas o yaiz de mais 
credito, na 1-\°mcrica do Sul; t inhnmos uma nobre 
trad iç,,o de honra finance ira, de probidade admi
nistrativa e pessoal, de ordem, de garantias juridi-
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cas, de segurança e de hospi talidade para com o 
estrangeiro; fomos, durante a 1'Ionarchia, nesta 
1Jartc do continente, um 1 mpcrio de ordem e <le 
1ibc1·cl,1.dc, dc,·ot:tclo ft paz e ú concorclin : a Repu 
bl ica fez da nossr. Cons tit uiçflO um programma ele 
pncifkação, para a nossa Yicla e pa ra o nrnn<lo; 
St!ntinclla a,·ançada do paci fismo1 ofic rcci;:unos ú 
civil ização o cspcctacu,Io de uma nação, joH:n e s5, 
que an·oroll ., como cmbkrna de suas aspir,1çõcs de 
torç:1 e de g!oria, a ban<k:ira branca do arhitr.1.
mcn to: paiz de escravidão retardada e de instltni
<.;fJcs cspuria~, tiYClllOS, 11.\S forças 8.rmaclas, O a<l
\'C)f:"<i cl O ela nbol ição1 o rest.111rador das instituições 
natu racs elo poro, Yoto e sonho elos nossos maio
rc.1.: ; Rio-Dr:mco cnnqu!s tou . pa r:1 nós. cumo ach·o
g::.do in te r nac ional r co1:10 diplomata, ttm posto 
sem cgtta l, nos fa stos do arbitr~llncn to e ela sol u
c:;'i pacifica elos litig-ios entre naçücs. O S r. Ruy 
Barbosa clc,·a- :10s á posição ele di rcctorcs da rei
, ,in<l icaçfio j<los di reitos das tl<'.çõcs fracas, pleitean
do a cg-ualcktdc jn r idica dos Estados, na compo
sição cio T r i~unal J 11 tc rnacional de ; us tiça e do 
T ribuna l ele Presas. A broqucllados na scr ieelacle 
<la noss:i. aclmin is tr:içf!o e na rccticlão C.:a nossa jus
tiça, rcpdl imos1 com homlJridadc, a cdcbrc dontr i-
11a D rago, esse dcploran~l rc,·er.~o sul-:une r icano 
cb doutrina ele ?-fonroe . . · . 
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Nós cramos isto . .. E qtrnl a realidade <JllC 
se nos <k·par:i:? 

Es t:nnos cm époch:i: cm qnc o r igcr <la critica 
e a scn:ridadc da inn:s tigação nada pôllpa, 110 ar
clor de finnar n \·crdacle .. ou - poi s que a propria 
noção ela u\_crdaclc'~ ent ra no mnncro dos concei
tos r.:m (kbatc - no de csc1a rcccr as intclligcncins. 
?vi.as, nc:,; tc parlame n to tm h ·crsal q:tc tem cm or
clcm elo dia toe.los os postttlados. todos os princi
pias. teclas as idéa ..:.. da scicncia. da politi c:a e ela 
phil o5nph ia, - n:lo ha estudant e. de Cambridge 
ou de . .. Con~lant i1wpla~ que <ll· por si Luação nor
nml de ~obcrani;i nacion;il a de w:1 pü\"O Cujo tc r
ritor io é tallw.do cm \·as tas :-:onas de 1l1ilnc11ci:i 
es tra ngeira, onde qu;1 <: i t.oclas .'ls cstrad:is ele ferro, 
inclulndo .tS mais rc1:dosns. ca hcm cm 11odcr de 
syndica tos estrangeiro~. onde s<: p r ojcct,1 executar 
uma rêclc fcno-\"ia r ia cont incnta! .. st:hor<li nacla ;: 
rJ lnnos cx tr:mhos ao:- in teresses do pal;.:1 com a pos
se de por tos, de ou tro5 ins trumentos de viaçrio, 
obnts e se: rviços pt1blicosi largas f eitor ias de mi
llCr;tç;io, ~tg-ricolas <.: pastoris, bastantes estas JKlri". 
an niquilar a industria nacional, rcaliznnclo~ sc, 
assim, publica e confessaclamcnte, um plano de cx
p:1.nsão colonial .. nma politicn social e cconomica, 
um estado 110 es tado, - e nm estado que traz para · 
o lucta com os nossos estados de polit iquice e com 
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a. nossa federação de ca ndi!hngcm 1 com o proprio 
esqueleto das nossas melhores riquezas, a mnscula
turn cb vontade implnrnvel de povos habituados a 
\'Cncer e o nervo de quantos capitacs queiram pe
c.iir ás Bolsas congcstas ela Europa! 

Este facto, esta realidnde, este flagrante, este 
corpo de dcl icto, este mciom.t, esta verdade patente 
e in tuitiva: isto, a que os juristas chamariam pro
va provadn 1 por conf issão e testemunhas de vista; 
esta demonstra~:ão nw úcmatica; esta cousa cor
}JOrc.1, 111ntcrial 1 visivcl, scnsi,·e1, tangivcl ; este in
cllscntiYcl, es te nbsolttto, esta certeza, esta cvidcn
c.ia , esta affirmaçfLo e este reconhecimento, paten
tes, insoph ismavcis1 inillttcl in:!is, formêlclos com o 
a b e das certezas mais elementa res e irrcfrng;weis 
da politica internacional, precisos, rigorosos e in
i lcxi,·cis como o 1 + 1 da primeira verdade ari
thmctica, este assalto its escancaras . .. isto é cou
::a que não dcYc oscillar, na conscicncia de nenhum 
brasileiro, que não de,;e permittir um minuto ele 
tolcrancia ou de acliamcn~o. 

Não hi1, neste caso, nad n a separar .. nada a. 
ciistlnguir, nada a attenuar. T odos os aspectos e 
lodos os pormenores do problema que nos foi pos
te, e qne foi acceito pe la indi ffcr ença dos nossos 
Governos, g·yram em torno de urna questão central, 
c,rganica, prelimi nar: a da exi stencia de uma poli-
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tica nacional, integra, Iimpida, indivisivd. Esta 
poli tica e a sobcrnn-i::i. são termos cquipolcntes, fei
ções componentes do carnclcr e da vida nacional: 
~ão incompath·cis , não só com o todo, mas com 
q,uas i todas as fracções <las conquistas que se estão 
consummando c:n nosso tcrrilorio. 

Comprchcndc-sc que não ti\·cssemos conscicn
c:í;t da í:ds;i, orit:ntação social e economica do pai;,;, 
c.:mquanto a realidade se não tinha apresentado, 
corno um facto i11<:isc11liYcl, da nossa progre3siva e 
crescen te dcsnacion;tliz.ação ; t:mr1uanto a fome, a 
n is(:ria, a ignora 11cia, a superstição, se não haviam 
,r,ost rado, como phcnomcnos commtms e extensos, 
por ,·as tas regiões elo 11aiz; cmqnanto a ,·crdack. 
flagrante d:z Jent:1 victoria elos colon iz:-idorcs e 
ct,mtnerciantcs ~st rangeiros, 11:1 vagarosa conquis
ta social tb fortt1:1a e do hcrn-c~tar1 não haYi ;:nn 
progred ido nté o ca.so assombroso, da quasi instan
t~nca 1\wasão do paiz por nmn organização finan
ct·irn. tnkcz a mais podcros.1 do nmrnJo: uma DC
cupaÇ;w imperialis ta por csc1.bcla e por assalto1 a 
re:il iZação de um son ho expansionista dcantc do 
qn:il a ambi,ão el e Ceei! Rbock s pa receria o inno
cno projccto de urna parttcb de sporl! 

Os arbitras dos destinos do povo brasileiro 
r,n.:cisam compenetrar-se que es tão confessando á 
Naç5o e rcg7stanclo, para o futuro julgamento da 
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Historia, que vivem alheiados da política de seu 
paiz e ela política mundial de sua épocha. 

Não espanta, por isto que, neste momento, cm 
q11e o 111tmdo in teiro offerccc, aos olhos do obser
vador, como traço lypico ela politica, o phcnomcno 
<lc uma exaltação elo nacionali::;mo, os nossos go
vernantes não vejam que, ao passo que a China ,. 
vencendo as tcndcncias negativas de sua tradicio-
11a! indokncia, consubstancia .em um definido es
forço de cohesão nacional o s11r to da sua reconsli
t11iç1ío política ; ao passo q11c a Grecia e os E stados 
balkanicos concentram todas as energias ela a ffi
nida<'.c nacional, ctlmica e religiosa, contra as for
ças clesngg-rcg·:u1tcs elo islamismo; ao passo que a 
ltalia co11 s11nima, cm TripoJi, a cmpres:1 da sua vc
U·.a aspiração á renovação dos surtos da aguia ro
mana; cmquanto a Inglaterra e a Russia debatcnt, 
na. Persia, as tinhas do seu clominio econon1ico e 
da sua influencia commcrcial; eJ11qn.'.11to a parti lha 
da Ch ina Yolta á discussão, nós centros diplomat i
cos .. fir.ancciros e jornalisticos, 011l!e se elabora o 
fcrmcn:o <las granc!cs intrigas e <los terríveis dra-
1nas da poJitica interuncional; emqw:mto a incor
poraçãq· definitiva do Egypto é Jc,·an tada como 
problema de opportunicladc, pelos ing lezes; em
quauto as grandes poleucias e os Estados ba!kani
cos vêem aba ladas as mais scgur.1s csper:inças cb 
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r,az, dinntc. da guerra tun:o~ba.lk<'.n~c.a; cmquanto .. 
un tnc\o:. os pali'.<.: f. do mundo,. a onda que assober
ba o horizonte polit-i<:o e: domina os scntimcnto5 e 
;,s icl~as, é a de um intenso e yivo i~;icionalismo: na 
l"nglal errr., consolidando, por interesse da defcsn, 
i! c:onccnrr,1çiío das colonias e do Reino U nido, na 
unidndc iJHpcrial; nos Estaclos Unidos, exp~nsio .. 
ni ::-tn , ;tpc~a r <li.! ~ua tradição: disposto~ a. 1'v~ncer 
indus·.rblnu.:ntl'''. n; \ tihrasc infeliz Uo Sr . Philan.
dcr Kno:-. ; na F r;.m:a, tomada ele um lmpcto c·c 
<.x \iansão e de rc;uvcncsci111c11 to, que: cstu,1111 11,~s 
1,aJay:-as ck sct1~ h01ncns de Estado, na literatura, 
110 n:1cio11a li~1110 c1e !);•:-rés, mt aspira(:io d:1 in .. 
flucm: ía francc%a, ' \:ducath·a" e dircctor ~l, da 
'

1 J <.: u r:c: F rano/ ' e dos d1\·c:rsos cobridos intcHc
tlnacs <lc sua uYolo~1t~ de puissnnce", e apoiados 
n;1 força c<mquistaclOl':l do seu mt.-rc:1do moneta 
rio, nesse t remendo problema dn Alk·manha, -
;..: igan tc contido pelo pulso ck: um.1 forte vontade 
pnlitica, n :i.s (J llC o nwis Jig·ciro .:i.ccidcntc pódc, de 
~ubi to, arremessar {l satls fa~ão da sua natural, cs
j:on.1 :1m.:a, :organita, ncccssldadc de c.rcsdmc.nto e 
<.!e ti·ansborcb.mcnto de g-c.:ntc de cncrg ir.s : - cm
c1nanto a. fi br;1 ela }}Oli ticn, o nc.:rvo dns c1gltaçõcs, 
1..:m t0do o l11lHHlu .. l!stiLO na vi taliclad<.·1 nn cncrg:ia, 
lla act:\·id acle, na ac;pirnção de SL1J) rcmacin_. - a 
.~ .. ::cn lc qnc t11 1~ gorcn1c1 não veja. que o Brasll, .até 
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hontem sobrancci ro a duvidas sobre :1 sua auto
nomia effectiva, vac sendo lançado para o nivcl 
das 11.:tçõcs de scg1111cla ordem, no gozo da sobe
rani~, ela libcrdaclc de gm·crnar-sc, do prcstigio 
polít ico . .. 

Por todo o pbnet~, os po\·os conscientes e cri
t<.:tiosos estão sentindo que prec isam co:1Ccntr:1r e 
robustecer o maxirno vigor de sua energia, todo 
o valor ele se u s.1 11g11c, com o poder ,·aronil ela sua 
fo rça nervosa ,. act i\·a, res istente, offc11siva, se tan
to fôr mister, pa ra en f renta r e n~nccr o ímpeto 
das compctcncins, que surge e se cmn1:1ra11ha, por 
tod:ls íls regiões da Terra: e, cm meio desta lrn:ta, 
que terá por arbi t ro a promptklão elas ir~iriativas, 
a ,·erUc.1.lidadc incorn1ptivcl dos car.tctercs, os que 
r:.os dir igem prcf crcm d;i.r-nos 11111;1 fl.1ccicb posi
ção de cmnsculaclos, a rnolleza ela affcminaçfw, a 
postura hori zontal elas hospitalidades condesccn
cie11tcs. 

E, emqn;,.11to, no terreno dos :i.ctos e dos fa
dos1 aggr.1vn-sc, dia a <lia, esta nttitudc de p:t ss ivi
<ladc - :icccn tuo.-se e st1blinha-sc a realidade, com 
as inzcs fntn as e as cxp.:111sões mysticas, de nm pa
tr lotismo orntorio e byzantino, substituida a viri 
Jicfa<lc consciente por nevroticos ;1.taqncs de amor 
proprio, a coragem, por singulares e c:oc:ntios ac
ccssos de bra Yt1ra impulsh-a, n Hobrc e c1;g na rc-
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ricção da lucta pc:la ,· ida e pela honra, por ferYorcs 
mysticos e ton·os deli r ios or ientaes. . . Sabem cs 
que acompanham os debates puliticos mu ncl iacs -
plcitus c.:m qt1c se ,·ac processando o julgamento 
dos poYOS e se dio <1ctcn11inando os futu ros confli
ctos - que a thcse da capacidade elas raças é um 
dos b:1stiõrs montados pela ambição dos que aspi
ra111 av dom in io. A ambiçflO ao clominio uniYcr
::.al, das raças tcntonicas. ftmdada na ;) rctcnsão da 
:::.ua s11pcrioric!adc. é um ideal politico conhcciclo, 
que conta cm s~u scn·iço com a am:tori<latle ele 
t:n1a scicncia e de uma lit crntur;i, com a forca cco
nomic;11 o podc.:r militar, a appnrcntc supcriorida
(:c, physica e mental, a real vantagem actnal .. clcs
l.1.s raças. E ' uma prcknsão infun dada e inj us
ta; e a toda s as razões com que a se iene ia conte111-
pornnca rc$pomlct1 á scic11ci:i elos imperialistas .. o 
Erasll - nlllscu yl\·o ele cthnologia e esplcndiclo 
bbora torio ele experiment ação etlmica - póde. jun
t~,r documentos ir rcfntr1xcis. O tcutrw, localiza
do 110 Brasil, prospera 011 clcclina, cm f nncção do 
m.eio pÍlrsico ou ela vida social. n;is mesmas con
dições que o branco ele origem ettrt)péa meridional, 
o preto e o luclio. :\Jas ape~ar disto .. a tltcnria cnn
tinúa a ser thcma ela polcmica pol itica e dxo ela 
h~cta d;is h egemonias, das i nflncncias, elas supre
macias. 
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As rnças são julgadas pela ellergia, pela acti
vicladc, pe lo vigor, peb inclcpenclcncla, pelo brio e 
o valor, com que sustentam a .1uto11omin., - pcl 
conjuncto <las qua lid;tclc5 qttc forma m o c;iractcr 
c:Llmico; e o que se está passando, actualmcntc, cm 
nosso paiz, parece feito para documentar o libcllo 
das ambições tcntonicas . . . 

Os povos conquistadores são tnmbcm moral i
zadores. A posição de Sllpcrior i,bdc, de supre
macia, de simples sobrancerin, mesmo, ainda que 
passagci rn, insp ira nltitudcs cathcclraticas, exem
pl a res, discipl ina res. . . Os b:trbaros for a m o 
,: fléau de Di c1.1" , ,·ibracl o contra .'.1 dissolução ro
mana; e mãos chr ist5:s, mãos limpas de peccaclo, 
a br iram- lhes ns :~artas clé Roma. . . Não houve 
horcl .1. de hunos, ou (e mongocs, que se não desse 
J)Clo povo uclcito de Dcns". cm missão de Yi n cl icta 
religiosa, on de reparação moral. A 7\foral. como 
:i. Ci\' il i,:aç5.o, cl.í.. por vcze~, assim. boas fb mmn
las ele guerra. Nossos cost1.1mcs e, .i.inda mals que 
os costnmcs, nossos moveis intimas e nossos senti
mentos, cm conI1·011to com os moveis e sent imen
tos ele outros po,·os, são de ordem n nos honr,1r, 
entre os que mais se presem. Os paizes mais ci
Yilizaclos são tambcm os mais corruptos; suas ca
pitacs são sédes de vicio e de dissolução; suas so
ciedades, centros de corrupção e de vcnalidade; 
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mas a força não admitte o contraste) nos julga
mentos que instaur:i, e cm que se an·ora juiz final, 
de a rma cm punho. Processa, julga e dieta a scn
t12 nça. Ora, o que se passa no B rasi l, e qne está 
cm contraste flag rante com a nossa indolc, seria 
de ordem a dar visos de justiça á sentença que nos 
condemnasse por indignos da guarda do nosso pa
trimon io e da nossa soberania politica. Um po,·o 
que rcn:.mcia á gestão de sct1s bens, para confiai-a 
a mãos cstrrtngciras, <]LIC desiste da capacidade 
cconomica e social, não pódc presar sinceramente 
a capacidade política. A liberdade 11;10 se didcle. 
Desistir da parte c:a liberd ade que interessa ao 
tiaba1ho, á cnerg-in e á fo rça producth·a, ao zelo 
e estima pelo p:ltr imonio. ao interesse pela conser
vação e pela melhor cxplor:1çft0 ela terra <]HC pcr
knccu aos pacs e cleYc pertencer aos fí1hos, e pre
tender conscn·nr a liberdade politica, importa fn
zer-se parasita na propria terra, comprar o ocio 
[~ custa ela miscria da prole. 

H a um dever de lealdade nncional, de fiddi
ciade ao amor pelos irmãos na raç~, na lingua, na 
religião, no solo natal, (Jttc é a primeira e a mais 
ir;tima vir tude elo selvagem. A justiça ela ambi
ção e da força é implacm·cl para com os po\·os <]Ue 
Concedem tacs argumentos i s opprcssões regenera
doras ... 
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K ós somos patriotas, vivamente patriotas, ca
le r osc1mcntc patriotas, mas o nosso pat riotis1:10 
1,rccisa expr imir-se. nesta hora, cm termos diver
sos do cunho ronnn tico, ela fe ição emocional, qre 
~é, vi bram cm transes ele exal tação, qt:c só apre
sentam ú mente, como imagem e c:xprcssão cio amor 
lt Patri.1, a idfo. da g uerra, elo sacrifício da vida, 
da lucta physica. E ' a fórma do patriotismo de 
feiçã o mc:dicval, com traços da hos tilidade dos pri
miti-.us; elo oclio tr lbal e gcntilico; é o patriotismo 
,1g·grcssiYo: o pa triotismo em cuja liga o :;cntimcn · 
to adYcrso ao estrangeiro sobrclc \'a ao sentimento 
de amor pt:lu compat r icio; o patriotísmo qnc tem 
por ideal a \ucta, cm h1gar do ideal da iratcrnida
c.le ; o patriotismo cio sangue e ela mor te, em )ugnr 
cio patr iotismo d a ,·icla, da solidariedade. da coo1ic
ração. 

O appdlo a este pat r íotismo tem sido a nola 
mai s \·ibra<la neste m0n\c tüo. E' uma nota illlpro
pria: mostra a mú comprchcnsão da justa posição 
c:as cousas. Dcixa1xlo cle encarar a triste rcali<la 
de de agora, prot"lamos , para transes imaginarias 
ele u!na guerra futura, o movimen to ele energia e 
ele coragem, que se nos está impondo. 

Illudimos e diss imulamos as cliff:culdaclcs que 
se amontoam, os p:-ejuizos que estamos so ffrcndo, 
a affronta que nos infl igem á face elo mundo. E ste 
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brado oratorio de patriotismo encobre uma conf is
são c.!c a bandono. A iin-oc.?ção ft branira, para 
!onginquas e du\·idosas bataliias, cm 1ug-ar de nos 
rno:;trnr noçfto certa ele seus interesses, moracs e 
ma tc.: r iacs, com a alta coragem de civil izados, que 
t.:!i rim~:111 os bens intang-iYcis da honra, do brio, do 
amor ú terra e á gente ele sua patr ia, capazes de 
trabalho e de org·,m iznção, não nos faz ;1 pparcccr 
senflO como um pm·o ck f1i bustcirog e ele condot· 
ticri, va lente p.:1ra c,-ncrri lhas, com a intr<.!pi<lcz ani
mal ele h.:õc.,, se q11 izcrc1n, m.:1s sem a c.:or:-igcm de 
Y:trõcs li \TC's. Exp lo~fw impulsh·a, ele fórma orn· 
toria, cslc p~1t r ioti.smo brota da fo11t c onde n:isccm 
<tS 111ani fcstaç<')cs doentias da alnrn, explodindo na 
erupção de uma ba t;dha homcr ica que não é. po
rét::1, do l Tomcrn ela I Iliada1 mas elo H omero da 
Batrachomiorn;:Lch ía ... 

C0rrcr mentalmente pa ra a idé;i. da guerra, 
<leixan<lo de a ttender á posição actna\ do proble
ma e de lhe procu rar as soluções, e:1cerra todos 
os .e rros do ba\ln;ciar intc\ lccti:al . todas as fraque
zaS ele caracter, das c rianç1s. Esta atti tudi:: scr
ye, apenas, para mostrar umn das manifestações 
da enfermidade nacional - mal superficial,. de 
educação, mas dominante em toda a ex tensão dos 
nossos sentimentos, clns n ossas id éns e dos nossos 
aetos : a ten<lencia rhetorica da nossa I11entali<la<lc 
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- dccorath·a na arte, rnnemonica no saber, pha
rizaica na acccitação, na cópia, 11a intcrpn:tação e 
na. app1icaçãü de: i<léas e <lc systcmas; byzantina, 
no cdto mater ial da f6rina i qaasl supersticiosa, 
no amor a conceitos e a fo rmulas. Tcxtuacs no 
que sabernos, exege tas e g lossaUorcs, 110 l!ttC pro
duzimos, obsccaclos de icléas alheias e de illusõcs, 
\' Í\'endo o roma nce dos nossos devaneios e das nos
sas imagens, ]iterarias, idolatras de homens e ele 
nomes proprios, sccpticos para os idcacs conc retos, 
surdos ao opti,nismo que demanda esforço e arde· 
na o exercíc io da yontadc, créclulo ás mais cxtra
vag-~ntcs phant.1 si as e artificiosas thcorias; affc
ctando dcscn::nça na vir tude, na scricdnck:1 110 tra
l.mlho; confundindo ouropfs e lcnlcjoilas com .1. 

.1.r tc : admiradores elos torneios e das argucias da 
politica. pessoal e p,1rtida r ii'l; cnth 11si:1~tas <le 11111 

progresso ele p.1lncios sem a rch~tcctura e ele cidades 
o~tc1:tosas1 sem cldi nenmcnto::. e sem enq no.cl ramen
lo art is tiCo sob re o Í l111do ela na tnrcza ; - vamos 
5acrificando o qnc já haYiarnos conqnis taclo, em 
ap:iro !- ttpcr ior, na artci cm cle,·ação e profunde
za, nns intcll:gencias. cm ini ci:ttivc1 , em au tonomia 
r. cm forç.1 proclnctiYa, nos caracteres. O gosto 
pela mus ica ligeira. por cf fe itos vü:tosos, por cô
rcs e luzes vivas, pelo luxo; um thcatro de b:m1-
bochata : todos os ru i<los a tordoantes da vaidade 
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e do mercantilismo, abafam os impulsos parn as 
fórmas superiores ela cíYil ização e da cultt1ra. 

!'\"este es tndo de alma, nfLo espanta qnc o nus
so patriotbmo reuna, 1111111 mtsmo mo,·imento, a 
indificrença pela percl« da ,-id«, , assomos de bra
vura , para a dcfc:sa - prot!aoelmellfe des11ecessa
ria - do f utu ro. 

D. João VI, com o .\tlantico entre sua côrtc 
t: o exerci to de Junot, podci-ia justificar o aban
dono ela sua fo.ixn de tcrr:t curopéa, pela fundação 
ele um grande Império. 

Ponclo a nossa indifícrcnça entre as com1llis
tas de hoje e a nossa futura r eacção, condemnamos 
;1 Patria /t ,·,1ssallag-em cconomica, e, mu ito pro
Yan~lmc11tc, ú clo111inação pol: tica: e os nossos fi. 
lhos, ú sorte de um proletariado de fellahs, sem 
propriedades e sem educação, e, senão á miscria, 
<to alcoolismo, á morte por consumpção, nas ta
Ycrnas, nos akouccs, ;'1 margem das es tradas ... 

Ncslc estado de inconscicncia mental, com 
as nossas elegantes fatiotas ele figurinos modcr
i10s, e de alh ciamento de sentimentos e de idéas, 
sob o fulgor das palavra s e o brilho decorat ivo <las 
ph rascs, não .nclmira que o patriotismo evi te con
templar a ,·crdaclcira si tuação da Patria e corra á 
invoc;~ção li turg-ica d;i bandei ra ; que esqueça o 
Christo e a.pcgue~sc á crnz; que abandone a terra_ 
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e .1. gente e condcnme a prole á miscr i:1. , de liran
do de extasis mysticos ao som elo hymno nacio
nal. 

A substituição das imagens e dos symbolos, 
ns rea lidades, é signai de c1tfraquccimcnto elo c:s
tiirito. 

I'V[as este patriotismo não C: o pa tr iotism o dos 
br;isilciros. Nós somos rm, po\·O sensato, de es
pirita claro e pr.itico. de a ffc içõcs rca.cs, ele scnti
rnt:n to proium.Jo. intimo e n:itura l, - sentimento 
t!irccto e cspontanco, q ue \·ac i111111ediata rnc11tc ús 
pessoas, ao lnr, :tos compatr iotas, ú terra 11:1ta l, 
M·rn li ga ele sugg;cstões alheias aos impubos do 
cor;1ç;io1 sem laivos clc conce itos a<loptivos . ck in:;
pi rações doutr ina rins , de crença, de'. phi losopltia, 
ot1 de l'Scola. Somos um poYo fra nco, con1 o scn
!=.O n.:-a l ela~ cous:-ts, das aífciçõcs, das idéas . En
tre cada um de nós e os objcctos ela nossa cstim:-t, 
cio no.~so wnor, ela nossa \'Cncr:1ção., o cf il udo CJllC 
nos n~m das a lntas_ não se esbate n.i imagem c11l
t11al ela religião, nem o cmpo.1111 :1. a nc,·oa de mn 
conceito com·cncional , de uma scnsibi lidnclc de cm
prestirno: cstl'ndc-s<.: e: 11crn: t ra com a limpidez <lo 
sol 11.1.s rn;inhf1s c!~ira:-. Um po\·o que assim sente, 
gâo pódc hyzantiniza r-sc na ido la tri;:i elos symho
los. corromper o espiritn na ador:-içflu c1:1s formu 
la s, quita r-se <lo <lcvc r, com ., absolvição <lc con-
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tricções e de homi\ias, de penitencias e <lc holocaus
tos sacri i icíaes. 

Este patriotismo é o patriotis1no official ou 
li turgic0, o patriot ismo dos protocollos e do r itual, 
'bom, quando expresso com auster idade, para n:~ 
cordar, nos dias nota,·eis da vida nacional, os fei
tos gloriosos ou lucrnosos que passa:-am, rcavi\·a n
do a chamma do amor patrio. 

O pat riotismo do pO\"O brasilei ro está ,·endo 
com inteira lucidez a n::di cla dc que o ccrc~1. 

Eramas uma nacional idade dispersa, :i. mor
pha, cm estado q11as i liq11i tlo, scc1 elementos ele 
comk:nsaç;'10 e de resistc11c ia; 1.1111 composto ele 
actn,lravcis tarackrcs ind ividuacs, moralmente 
unidos. sem car:1ctcr social; mn conjuncto de raçns 
e dl' typo~. St'lll modelo :1acional; 11ma 1incc"iu. sem 
11acionalidadc. 

Entr e es ta população dispersa, d issern i1mdn 
e:m yasto (cr r itorio, Yi,·cmlo tranquilla e segura 
como todos os l)OY OS para quem a \'ida é fo.cil, sem 
:nquic:taçúcs e sem ;:mbiçõcs, o e:.lrang;ci ro, tra
zcmlo a cd uc:i.çáo :mra il lucta na concurrcncia, 
~rnbicioso e p ratico1 a-ssentou o trapichc, o :uma
zcm, o ent reposto, a loja, ::i \'Cn<la, o comrncrcio de 
exportação , o de i:npo rtaçfw, o c01n1nercio inter
mediaria. Como e111 toda a 1w.rtc, os capi tncs, 
fnicfos da pro<lucção1 fluem 1xira as g rande'$ ci-
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dades; mais do que cm outros pontos, os capitaes, 
concentrados nas cidades, resis tem á volta á cir
cnlaç5.o. Dos estrangeiros, uma parte regressa ao 
paiz nalal, tr;insportarnlo as fort uo.is, on aggra
vando o cm·so habitual das cxporlnçües ele m1mc
rario; outra parte, fixada no paiz, depois de prc
scnte.-ir os parentes que f ic.tram 11a terra , com 
:fracção nfto pequena elo trabalho cxtracti \'!l üas 
ricr~;, czas nacio11acs, deixa aqui um pat r imoniu, ús 
,·czcs an1ltnclo, a descc;1dc.:utcs que nfw posStH:lll 

v estimulo, e, na quasi totalidaclc, a educação. <10 
t rabalho. A sociedade, formada com os cksccn
dcnlcs elos an tigos colono$, com os pn.:tos e com us 
imligcnas, vac sendo rdcgada para a rniscria, para 
o parasitismo prolctario, nas classe:; baixas; par.'. 
t, f unccion:t! i.smo. p:ira as profissões liht.:rac:-, para 
a poli tica, nas classes médias; para o capitalismo 
parasita, ele fruiclorcs ele . juros de a110liccs e ren
das de pn.:dios u rbanos, nas ch.!\·aclas. O caso nüo 
é cxcl usivamcnlc nos.,;o : nos Estados Unidos, o 
:,nglo-saxonio, dc .g·cracão a1rn:ricana 1 começa a 
~cntir-sc vencido pc.:l;is omlas dos nm·os colnnus; 
mas attingc, aqiii, proporçõts muito mais gr:wc~. 
J\ nacionalicla<lc brasilc.: ira ficou, as:;im, compos la 
ele csc.Hsa cam:ida de homens r icos, in:icth-a e cs
tcr il - fort1mas c.li~sipada::., em regra. cm SC)..!'tm

cla gcraçüo; de im111 c11s;1 n1,1ssa pe1p11lar, pseudo-
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.Frolc taria, miseravel e analphabeta, quasi toda de 
:funccionarios e doutores. 

Ao trabalho escravo não succcclctt organiza
ção elo trabalho line. Importação ofiic ia l ele co
lonos par.1 o scn·iço dos f azendeiros, colonos par:,, 
as capinas e para as colheitas, se:-\"iço official ele 
co1onização locai, sem vantagem para as procluc
çõcs cst.-:llJclcciclas, sem valia, q11asi, para o consu
mo g-t.:ra l, eis tuclo c11.1anto se tem feito pelo tra
b:dho. 

O proclttctor nacional, não se habitunnclo a ca
pitaliz.1 r, não tendo ch(:gado a organizar o traba
lho, foi sempre clcpc11clente da pressão elo custc::io, 
q uanto ao capil;d, e da pressfto elas colheitas, q uan
to ao lraha lho. 

Se .as in stituiçüc:-; de credito foram sempre 
escassas no pn iz, o cred ito para o productor, cm 
toclo o mundo mnis rcstricto, foi, aindél aqui, mai:; 
ciifficii i.: oneroso. Poucos, se raros serviços, <leYc 
n producção ao credito, sempre oneroso: aberto 
po r commissa rios, e, nos ultimo::; tempos, por 
tXllOr tadorcs - situação ano rmal, cujos cffeitos 

: são facci.:; de calc ulai·. O cred ito rur:i.1 e o cred i
to agricoln no Brasil têm tnxas que atti11gcm á 
usura. 

Sem 01·ganização de trabalho. sem capital, 
.!-Cm c redito, precisan do de sonm1as an1Jtaclas para 
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o custeio das fazendns, depcnckn<lo, graças ú na
tureza das culturas, de 1.1111 scn·i,o irrcg·uJ.::1 r, cn- · 
centrou sempre a pn,c! ucçâo ad\·crsarios trClll l'll

dos na org-anização do con11nc1·cio de cxportaç:;io, 
atrazada. orn:rada de fa11.r frai.,· e ele intcrrnedia
rios inutcis .. e na organiza<;fto <los mercados de im
por ta<./to 110 cstrang-C\rn, sujeitos ús ,·icissltudcs e 
c.sc illa\Ües dos nc.~·ocios de produclos c.::...oticos, ~cm 
tlcmcntos sq:::-uro:,, p:1 ra f i.x;i,Çtu dos prc(os, de di f • 
ficil, scnfw in,possivcl, pauta. 

A laYoura nacional fui sempre, de facto, cm 
lugar ele agen te principal, 1m se rie das opc;·:i(t11..:s 
do \ntercambio, nm scn: l<;o colonial da cxportaçilO, 
in c11111bldo da extracção da!-. riquezas; e, se, apc-5ar 
de todos os pcrc:tlço~ e de toda..:. as t.:011t i11gencias, 
os lucrns fabuloso:-. elas 110:-;s;t s cs11cc iarias cla,·am 
par a. lhe f az.cr cht.:.~ar ús rnãos. ús ,·c%ec;, prOYC'n los 
conside1·a,·ci~, a falt; i de cc1t1caç-ão lmlu5l ria1, o 
~,bscntcismo, a prôdig·;1licladc., fazin.111-na collabo
rar co m scos cuncorrcn lc.~. 11;1 obr:1 da propria 
rtt it1~1. 

No cstud\) elo~ prribh:rn~t~ <b prodncç[tu e da 
riqucr.a 11t1.cional. CllJllprc ll·l" semp re cm yi sta <i.,; 

ck~111cntn5 - f!l1L'. ti:lll scn·iclo de b:1.sc a todos os 
111 <: l\S tr~thalhos - c\a rc.l:i.çrto do \':,lor das \"lqllc

;,:as cxt rahidas cm func ção do tempo e <ia c~tcn:.:.fw 
das rc:gü)cs cxpJoracl,1s, e ela relaç7ío <la cxtr:icção 
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das riquezas e do cxgotto elo so1o, cm funcção da 
riqueza conservada no paiz, da r ic1ucza em movi
mcnto1 e da riqueza exportada par.'.l o exterior. Só 
assim se pódc chegar a formular conjecturas j1,s
t as so bre: o nosso ganho e as nossas perdas e sobre 
a realidade do nosso pr ogresso material. Estes 
elementos deixam fóra de duvida a fa llaz su ppo
sição da for mação de uma riqueza nacional, con
solicl.1.da ou m0\·cl: a illusoria pretensão do nosso 
progresso material. 

Nunca tivemos politica economica, eclucaçfLO 
economica, formação de espi rita industrial, traba
lho de propag·~mda e ele estimulo para a ;ipplicação 
das act i\'idaclcs. O rg anizamos, pelo contrario, tuna 
" instrucção publica'\ que, da escola primnria ás 
academias, não é senão um systcnw. ele canacs de 
cxcxlo ela mocidade do campo para as cidades e da 
producção para o parasitismo. 

A polí tica fiscal, motivada t:nicamcnte pelas 
ncccssiclades dos thcsouros, foi sempre aclYcrsa á 

: procl ucção - suppor te cffcctivo, ,1.f inal , de toda 
a cnrga das tribntaçõcs, dircctas ou indircctas. O 
,proteccionismo, recente, vilt contra bal:mçadas as 
vantagens que promcttia ú producç5.o, pelos entra
V':!S á circulação e ao commcr cio, pelos tributos cs
taduacs e municipacs, pelos a.çambarc.1me11tos, pelo 
enxerto de intcrmcd iar ios e de especulado res. 
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Sobre: esta vicb social pratica, :t nossa poli
tic~1 e ns 11oss:is lcgishtur:1s cdific:trani, p rimeiro, 
o cf'!.stcllo da 1non.:1rclii~1 p.trlamcntar ing lcza , de
pois, o castdlo elo prcsidcnciali:;mo fcdcra!i\·o amc
ricrmo; leis e rct!·t1!amentos <lc Di rei to Ci,·i l, Com
mcrcíal, Penal, Proce!-su af, J\cln1inistrativo1 ele to
das as origens; n:partiçôcs, copi;i cl ;:is de toclos os 
paizes. Esta montanha de prece itos lcgncs, que 
eão in tcrcssam .í vida <lo individuo e da socicda
<k, senão cm occasiõcs cxccpcionacs <la cxis tcncia, 
t:m rclaçflo aos actos qm: têm origem e natureza 
juridicas, e este mundo de inst ituições e de repar
tições, realizando o trnball10, pt:cnli.i r ás buroc ra
c:ias, de nma activida<lc q uasi cxclu.sivarncn tc ap
plicada aos objcctos do seu proprio mcchan ismo e 
ioncc ionamento, fund a ram, cm nossa cxis tcnci;i 
posi tiva, 11ma vicia de thcatro cntrcmcia<la na vida 
rea l, com discursos inglczcs e intc:rprctaçõcs litc
racs de tex tos inglezcs ou a me r icanos. Dmninan
clo tudo is to, clua~ gran des cl iv inclaclcs presidem a 
ordem , ga ra ntem a scglt rança e manlc}m, ent re nós, 
o direi to : a bondade e a probidade cio \JO\'O, sem 
e:gual cm c1u:tlqucr oatr a p:1rtc elo mundo. 

Com a sua cscas.,;;a polici.1 e a sua insufficien
tc j nstiça, o Brasil podcr•sc-h i.i di;,:cr t1 m paiz cm 
es tado ele ana rchia. com o rdem e d ireitos cspon ta
r1 camcntc ma nt idos 1~e:a honest idade popular. E li-
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séc Réclus ic\'ütl <laqui a illusüo <le haver encon
t rado a "tcrre promise" do seu ideal libertaria ... 

Temos sido, c1ssim, um , aiz ao qual tem fal
t;iclo: organização e educação economica, capital, 
credito, org:ani,:ação cio t rabalho, politica adaptada 
ús contliçõcs elo meio e ú. ln<lolc <la gente: um paiz 
desgovernado, cm summa. 

A supremacia cio commercio e c~as colonias 
cstrar:geiras sobre a socic<l:i.<le nacional, o enfeu
cbrncnto cconomico elas populações a estrangeiros , 
são freto~ j;'1 :u1tigos, crescentes, progrcssiyos, no
tados por obscn·adores isolados <la nossa vi ela, mas 
cicsconhccidos ou desprezados pelos Governos. As 
obscn·ações de alguns politicos, entre os quacs o 
auctor deste estudo, eram t1 t il iza<las em seus tra
balhos pcsso:1es. Alguns cscriptorcs trouxeram 
para a impn:.;nsa eruditos e documentados estudos, 
sem outro cífcito alem <.!a po!emica e do a pplauso 
litcrario. Um <los mnis abal isados dentre cllcs, 
c::eito deputado, o Sr. Sylvio ~oméro, consubstan
ciou as suas idéas cm um projecto apresentado á 
Camara, mas, como era <le pre\'êr, rejeitado. 

A' falta de Gtpilal, de traba lho organizado, de 
cred ito, cumpre juntar-se, a ssim, a falta absoluta 
ele uma politica nacionr1.l. 

Este ponto, mais de uma vez desenvolvido cm 
outros trabalhos, não perde por ser ainda destaca-
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do. A políticn nacional ele um povo se pódc defi
nir como J adivi<ladc cspontanca <l a sociedade, n;i. 
defesa. do seu caracter e d;i sua economia: no prc
pnro nu tri t ivo elo seu tlcsenvolvia1cnto makrinl, e 
no cclnc.1tivo do seu espír ito. Est;i. politic.:1 n:snl
ta, em gcrn.1 , de utn instincfo da propria 11ncíonalí
<lacle1 is to é, de um certo numero de habitos, gr:1.
vados he rcdit:1.ria mcntc nos organismos, transmit
tidos pela tradição, que conscrv:un o vinculo do in
teresse collcctlvo, :i conscicncia dos perigos com
nnms, o senso cio auxilio mutuo, <ln solic.laricdade 
e ela cooperação, fi xados, por cxpericncla sccnlar, 
entre individ uas rcbtivnmen tc scrnclhantcs, habi
tando n mesma terra. 

Long,1 posse dn terra, lento e 11orm:1l desen
volvimento das populações, devido, pr incip::i.lmcn
te, á rcproducção entre os indigenas, f ormam o 
terreno sobre o qtt:i.l se enraizam os elementos psy~ 
t hicos, mater i:1cs e sociaes <lo instincto nacional. 

O ra, o descobri111cnto das terras e as cofoniz::i.
ç.õcs, primith ·:i.s ou supp1cm cntarcs, fizeram sur
gir, nos tempos modernos, nações q ue não c1sscn
tam sobre tacs bases, e o nde a acção do meio ci r 
cumdnn tc e a ~1cção das camadas succcssi\'as de co
lonos não obcclcccrn a nenhum processo cspont.mco. · 
e vagnroso de :i.claptação. O Bras il é justa.mente 
um dos paizes onde a discordancia. entre o meio 
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e os cosm:nes do colonizador apresenta feição mais 
f lagrante e tem dado os resultad os mai; desastro
Eos. l\·1as se a a<laptaçf:o, a associaçã o <lo homem 
com a st1a nova terra, não foram aclC'qttadas, o ho
mem ohcdcccnclo nos exemplos ela sua épocha, que
rendo c.: minhar a par <lê1S ci\'iliz ;-ições e competir 
com seus conctt rrcn tcs1 não teve hesitações, no ar
dor da exploração, exi.l.ltando até .í. fu r: a devasta
dora a cobiça de conYcr ~cr os prot1uct0s <lé1 terra 
cm r iqtlC'za aprccian .l. Dcstn1iu e não cnri
!}Ucccu. 

Qttol a licç5o que dis to resulta? Rcsnlta que 
a fo rmação artificial <las nacionalidades, tal como 
a noss:i, im11õc1 como. necessidade imperativa, a 
formaç;io, por com·icção raciona l, da conscicncia 
nacional: a crcaçfLo e o clc:;l:11,·o h·imcnto, par en 
haut, - cb intelligcnci~t pai-a os 11;1.bi tos, do r;:1ci o
ci11io para os reilexos - el o instincto de conserva
ção e de progresso nacional. 

Os homens que fundaram a nação brasileira 
nfto t i11)1a111 o espírito c:irigido pa ra est a cspccie <le 
.obsctTações. Com ;. cult t1ra gera l portllgucza e 
·a escassa cultura fr,L:iccza, quasi e;xclusivnmcnte 
juridica, n;"to cunta,·am sequer com os imperfeitos 
instrumentos d.1. scicr.cia <los phy síocratas e <los 
economistas, pn ra rcct:bc:rcm :is primeiras luzes da 
:vida social e cconomica. José Bonifacio seria, tal-
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vez, capaz, com sua educação scicntifica e seu gc
nio, de depara r com a porta ele entrada para o la
byrintho da scicnc i~1 real da. nossa viela, m:i.s José. 
Bon ifacio foi o cn ractcr for te e a in tclligcncia sé
r ia que, depois de te r rcalizaclo a indcpcndcncia po
litica, teve de ser rqiclliclo, por i11dig·csto. pelo cs
tomago da mediania que a fruiu ... 

U ma vez fundad;i . a Nação Brasi lei ra não 
sentiu o soffrimcn to dÓ .estado· coloni;ll cffcctívo, 
como soc icclaclc e como cco110111ia. O po,·o - <JUC 
age, nestas cousas, por sensibil idade - nunc,1 mais 
tc\'c, t ambcm, quem o ach·crtissc. O 110,·o nfw 
percebia, entretanto, a sua gracltml cl il1lillação, só 
porque 11ão sofJr;a. J\ pcrcla inccssa11tc e paula
tina da saudc não se rcYcb senão ~1 o lhos prl!\·cni
dos, e a inge1ma ;i, lma brasileira t inhn, sobre a im
perecível grandczt1. da sua krra e elo s~u ft1turo, 
a illusão do scl! ccll a rnl e elo scn bcllo sol ele ouro 
puro. 

Hoje, a rcnli cl:i.de se lhe mostrn > não só co111 
uma copia de docunH.:ntos que nos põem surpresos 
ela nossa propr ia inadvcr tcncla, mas com um facto 
que represe11ta., ua historia das tentativas co/01;.iacs, 
o caso mais arrojado de e.rpaus!Jo eco:wmica. Não 
h:i., na chronica das conqllis tas lentas elas scn1i-so
bcran ias barbaras e das nnçües emascula<las, nada 
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nue se approximc, que puclcssc mesmo fazer con~ 
jccturar, a ~u rprcsa <1ue nos assaltn. 

A atti tuck que nos cumpre.; manter, nesta si
tuação, não é a nttitudc vacillantc, a posição tibia, 
condescendente, de qt1cm sc propõe a negociar, a 
transigir. A diplomacia <leste momento não seria 
a ela negociação, mas a da rc:pnlsa, se pudessemos 
_aclmitt ir que a Nação t ivesse de negociar diploma
ticamente com os p:trtil.'.ularcs que formam as nsso
ciaçõcs de seus i1n·asores. 

Não é na faixa ela f ronteira que estú o nosso 
problema actual; não são pormenores de defesa 
mi litar, de politica e de adminis trn.ção1 que nos de
\·em preoccupar; não se t rata de saber se carece
mos ou nrw ck c;tpitacs, se clcvc:nos ou não accci
tar os capitaes que nos offerecem. Com a fór ma 
que estas cousas revestem, dadas as condições do 
nosso estado socinl e cconomico (pelas quacs não 
somos responsa\'ei~, e que1 cm confronto com a 
si tuação moral e politica de outros paizes, não nos 
põe cm posição de infcrioricla<lc) nacla mais temos 
qt1c :fo7,cr senão oppôr a empresas e syn<licatos es
t rangeiros n recusa liminar elo llOll poss1rnws, var
rer o tcrritor io ela in tromis:;ão inhospita, e promo
\·cr ;l. nossa reorganização sor:ial e polí tica, de fór-

. ma a preparar o Brasil para ser um cooperador da 
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civilização, em vez de um log ra douro in ternacio
na l da cspcc,,iação e do c;,pita lismo ocioso. 

Ha ll rasik:iros, e cios mais dignos, que, ill m1i
dos por uma fa lsa co111pn:hcnsfLO dos nossos ink
rcsscs, accci taram posição na g·cstilo de emprczas 
estrangeiras~ <lcixtmos~lhcs a llhrr<la<lc de r<:.sol
ver seus problemas pcssoac:s~ 111::i.s, cks\)crson:tli
z;mdo a questão, não hesitemos um momento c111 

tornar bem claro, neste transe ela nossa l-Iis tor ia, 
que as dnsscs dirigentes do nosso paiz não se clis-
1.õcrn a acccitnr o pa pel de prepostos das compa
nhias de exploração colonial da stia ter ra. 

O i<lc.1.l nacional, q ue este caso desperta~ con
téin a mals cll! lllcntar, a mais pura das fúrnms, a 
fórma essencial, elo patrioti smo. E' simples abuso 
de tokra11c ia H: rn:1cula confundir n rci,·i mli caç5o 
e.la posse compkla <la nossa poli llca e da nossa au
.tonomi.n com qu:dr1ucr das iónnns rnorbic.Jas <la 
exnltnção nativista. 

Quc. rcmos 1 para nós1 a libcniadc e n autono
mia. n:1cio11al .. que tclll tOda e qualquer nação sobc
ran:i; a :m tonomia e. ;1 liberdade ele <1ue nos temos 
mostrado dignos, e de qrn: não us:imos, senão para 
po..rti\har com o eslran~ci ro os bens <la nossa lerra 
e os a ffcctos dos nossos corações. Contcstar-st-nos 
o direito de rehaver a parte tlcsta autonomia que 
110!:i está sendo cl iminadc1, cquivnlcria, pa ra os cs-
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t rangci ros r1_uc aqui pretendem ficar, o repudio da 
sorte <lc sct1s fi!ltos1 e, pa r a os qnc ptnsa m cm n:
g rcssar, a con fissão <lc (}llC não se sentem interes
~atlos pela sorte: ele um povo do riual rcce::bcm a hos
pita licl.1dc ta!Yez ma is f rancz. no mundo inteiro. 

O nosso nacional ismo não é t1ma a spi ração 
sentimcnta l1 nem um progr.imma do11tri11ario, que 
prcsupponila um colo rido mais for te: <lo sentimento 
ou cio conceito pat r iotice. E' nm sim ples movimen 
to ele restauração conservadora e rcorg-an izaclorn. 

E, cm torno des te objccth·o moral e politico, 
ctc~,·c concc;1trar-se, n~10 mais a attençfio, nem o c: s -

· pi rito, doi; que respondem pela sor te do Brasil, mas 
?. sna activ icla<lc, para que n ão esteja longe ;1 alvo
rad:1. c111 c:11c nos sintamos de posse ela direcção dos 
nossos des tinos. 
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