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Com efeito, todos esses objetivos que não é 

possível atingir a não ser através da 

atividade política – onde necessariamente 

se faz apelo a meios violentos e se acolhem 

os caminhos da ética e da responsabilidade 

– colocam em perigo a “salvação da alma”. 

Max Weber 

Os homens, de tão boa índole quanto as 

ovelhas que apascentam, mal proporcionam 

à sua existência um valor mais alto do que 

o dos seus animais. Agradeçamos, pois, a 

natureza pela intratabilidade, pela vaidade 

que produz a inveja competitiva, pelo 

sempre insatisfeito desejo de ter e também 

de dominar! Sem eles todas as excelentes 

disposições naturais da humanidade 

permaneceriam sem desenvolvimento num 

sono eterno. 

Immanuel Kant 
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