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PRIMEIRA PARTE 

A AMÉRICA LATINA ESTUDO DE PARASITISMO SOCIAL 

 

A Europa e a América Latina: a opinião corrente 

 

Os Estados procedem, uns quanto aos outros, como hordas de 
selvagens; não os retém nenhuma lei moral, nenhum dever moral; só 
os embarga o medo que lhes inspira o mais forte; e o mais forte não 
conhece nem direito, nem lei, nem tratado, nem aliança, quando 
espera servir utilmente à sua causa e aos seus interesses. Eis o que é, 
sem dúvida, universalmente admitido. L. Cumplowicz  

Le faible atire les coups. Demongeot 

 

I 

A opinião pública européia sabe que existe a América Latina... e sabe 
mais: que é um pedaço de continente muito extenso, povoado por gentes 
espanholas, continente riquíssimo, e cujas populações revoltam-se 
freqüentemente. Essas coisas, porém, já lhe aparecem num vago mal 
limitado; riquezas, terras vastas, revoluções e povos, tudo se confunde para 
formar um mundo lendário, de lendas sem grande encanto porque lhes falta 
o prestígio da ancianidade. Onde estão essas riquezas, o que valem; como 
se fazem as revoluções, quem as faz, onde as fazem: são questões que se 
não definem, sequer, no obscuro longínquo desta visão única – a América 
do Sul... É dela que se fala. Mesmo quando venham nomes particularizados 
– Peru, Venezuela, Uruguai... não importa: o que está ali, a imagem que se 
tem na mente é a da América do Sul. No entanto, se a Europa ignora o que é 
este pedaço de Ocidente, nem por isso esquece que ele existe; e, nos últimos 
tempos, lhe tem dedicado, mesmo, uma atenção especial. Não que lhe dê o 
espaço e a importância consagrada aos Bálcãs, Macedônia, Ásia Menor, 
África ou Extremo Oriente, porque, em suma, ali, ela se ocupa do que já lhe 
pertence. Todavia, as nações latinas do Novo Mundo não se podem queixar 
de deslembradas. Cada incidente, ainda sem grande relevo, encontra 
repercussão na imprensa européia. Não aparecem, é verdade, nenhuns 
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desses longos estudos, circunstanciados e sábios, onde os mestres em 
assuntos internacionais dizem o que sabem sobre a história política, social e 
econômica do país de que se ocupam, para daí deduzirem os seus juízos. 
Não; como de costume, sempre que se trata das repúblicas latino-
americanas, os doutores e publicistas da política mundial se limitam a lavrar 
sentenças – invariáveis e condenatórias. A ouvi-los, não há salvação 
possível para tais nacionalidades. É, esta, uma opinião profundamente, 
absolutamente arraigada no ânimo dos governos, sociólogos e economistas 
europeus. Como variantes a essas sentenças, eles se limitam a ditar, de 
tempos em tempos, uns tantos conselhos axiomáticos; mas os ditam da 
ponta dos lábios, no tom em que o mestre-escola repete ao aluno 
indisciplinado e relapso: “Se você me ouvisse, se não fosse um malandro, 
faria isto e mais isto e isto...; mas você não presta para nada!... Nunca fará 
nada! Nunca saberá nada! Nunca será nada!...”.  

Nesse modo somos tratados, e, enquanto isto, a América do Sul 
mantém a reputação de ser “o continente mais rico do globo”, onde correm 
todos os Pactolos – a Eldorado, terras que têm em si, acumuladas, todas as 
riquezas, esperando, apenas, que homens dignos, laboriosos e sábios 
venham ocupá-las para fazer valer tudo isto. E a Europa, que já não 
comporta o número de habitantes, e cuja avidez e ganância mais se 
acendem à proporção que a população se engrossa – a Europa não tira os 
olhos do continente legendário. Condenando as sociedades que vivem sobre 
ele, os porta-vozes das opiniões correntes no Velho Mundo não conseguem 
ocultar os seus sentimentos quanto ao futuro que aspiram para as nações 
sul-americanas. Alguns mais desabusados o dizem sem rebuço; outros – os 
que sabem fazer as coisas – velam um pouco o pensamento; mas quem 
queira ler nas entrelinhas, aí achará o reflexo deste conceito geral: “É 
lastimável e irritante que, enquanto a Europa, sábia, civilizada, laboriosa e 
rica, se contorce comprimida nestas terras estreitas, alguns milhões de 
preguiçosos, mestiços degenerados, bulhentos e bárbaros, se digam 
senhores de imensos e ricos territórios, dando-se ao rastaqüerismo de 
considerar-se nações. Está verificado que eles são incapazes de organizar 
verdadeiras nacionalidades; o que a Europa tem a fazer é deixar-se de 
idiotas contemplações e contemporizações...”.  

Este é o sentir geral que traduz não só um juízo categoricamente 
desfavorável a nosso respeito como certa má vontade de quem vê nas atuais 
nações sul-americanas o obstáculo à posse e ao gozo de uma riqueza 
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apetecida2. Por vezes, esta má vontade faz explosão; os apetites retidos vêm 
à luz sob a forma de reclamações, às quais já se teria seguido a investida 
formal, se não fossem os Estados Unidos; já este continente estaria 
infinitamente mais ensangüentado, mais barbarizado do que atualmente. 

 

II 

Esse estado de espírito, esse modo de ver mantém-se também pela 
absoluta ignorância dos publicistas e sociólogos europeus sobre a América 
Latina. Pode-se dizer que essa condenação tem uma dupla causa: a causa 
afetiva, interesseira; e uma causa intelectual – a inteira ignorância das 
nossas condições e da nossa história social e política, no passado e no 
presente. Esta é uma verdade que se reflete em cada conceito com que se 
nos acabrunham.  

Da nossa vida política, eles só vêem os sucessos extremos, as crises 
violentas, as lutas armadas; e os vêem em grosso, sobre esse cenário 
indeciso e único – a América do Sul... Toda a análise que fazem dos 
sucessos e de suas causas consiste em contar e somar:  

                                                 
2 Não há nenhum exagero, nem falsa apreciação em falar de má vontade nestes termos. Ela aí 
está patente. Basta ler a imprensa européia – qualquer que seja – e refletir sobre o seu modo 
de encarar os atos das nações sul-americanas. Ainda há pouco, no conflito anglogermano-
venezuelano, havia dois fatos a considerar e a julgar: a vida política da Venezuela, o modo 
pelo qual ela, representada pelo seu governo, se conduz, e o procedimento das nações 
bloqueantes. Bem, quanto ao primeiro caso, os jornais todos: franceses, alemães, italianos, 
austríacos, ingleses; todos – ultramontanos, reacionários, imperialistas, conservadores, 
moderados, liberais, republicanos, radicais, socialistas, anarquistas – todos, mesmo esses 
jornais que se contrariam e divergem até na afirmação de fatos materiais, e basta que um 
diga – choveu, para que o outro o contradiga – não choveu -; todos, inclusive estes, foram 
acordes em condenar a pobre Venezuela. Quanto ao proceder dos ingleses, alemães e 
italianos, os juízos variavam: uns louvavam, outros justificavam, outros censuravam, outros 
condenavam, segundo as suas tendências ou rancores patrióticos. A unanimidade contra a 
república sul-americana foi, porém, sublime de perfeita. E ninguém se demorava em dar os 
motivos dessa condenação: é uma república sul-americana – isto vale um libelo. São nações 
que não podem ter razão. Foi de notar que, nos últimos dias, a heróica e digna resistência dos 
venezuelanos em face dos ataques brutais dos navios alemães comovesse um pouco as folhas 
humanitárias – tão somente estas – e algumas linhas aparecessem falando pela Venezuela, 
mas em nome da sua fraqueza; não se lhe reconheciam outros títulos, outras razões de justiça 
em prol do seu direito, senão o ser fraca. 
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“Num ano, houve tantas revoluções na América do Sul”, ou em fazer 
este cálculo rudimentar: “A Venezuela, em tantos anos, tem tido tantos 
governos e adotou tantas constituições...” Imagine-se que um sociólogo 
qualquer aplicava este processo sumário... à França, por exemplo! No 
entanto, a isto se resumem as suas críticas; e, feito o cálculo, sentenciam 
desembaraçadamente: “Nunca será uma nação; um tal povo é incapaz de 
governar-se”.  

Quando, por acaso, se adiantam um pouco em analisar os motivos 
das lutas, e pretendem dar as razões dos seus juízos categóricos, são até 
grotescos, pelos disparates dos conceitos, pelo absurdo das apreciações, 
firmadas nas mais ligeiras aparências.  

Que é que eles vêem da América do Sul?...  

Preparam-se levantes, fazem-se revoluções, substituem-se governos 
amiudadamente; os partidos políticos lutam freqüentemente à mão armada, 
em guerras encarniçadas, que duram anos, às vezes. Estes homens têm 
naturalmente os seus chefes, que os levam à batalha, e esses chefes, por 
analogia com as outras guerras, recebem o nome de generais; por vezes, os 
generais pertencem efetivamente às milícias que têm o nome de exército; 
mas, neste caso, o general é um caudilho, possuído pela paixão política, 
feito dos mesmos sentimentos que os outros políticos; não há, na sua 
psicologia, nenhum dos traços que caracterizam o tipo do cesariana 
europeu; ele pertence ao exército, como pertenceria ao clero (no México e 
no Brasil, muitos dos antigos caudilhos e revolucionários eram padres), ou 
como pertenceria a qualquer uma das outras classes ou profissões. O fato é 
que destas guerras quase toda gente participa, e os caudilhos que as dirigem 
vêm de todas as categorias sociais; todavia, pois que eles tomam o título de 
generais, quando as agências anunciam os resultados das lutas, lá vem a 
nota – GENERAL: “Em... o general X depôs o general Z... As tropas do 
general F foram batidas pelo general Y... “. Eis o bastante para que os 
liberais do Velho Mundo proclamem que as repúblicas sul-americanas “são 
afetadas de cesarismo crônico”; e estão por isto perdidas.  

Ora, quem conhece, um pouco que seja, as condições e o estado de 
espírito dos que fazem essas revoluções – de um lado ou de outro – sabe 
que: não há nada menos parecido com o cesarismo europeu do que o 
caudilhismo sul-americano; não há indivíduo menos possuído de espírito 
militar do que o caudilho. É preciso não confundir: espírito militar e 
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inclinações cesarianas, com instintos guerreiros e caráter de rebeldia; são 
coisas até antagônicas, numa certa medida. O espírito militar se caracteriza 
pela sede de conquistas, no exterior; e, no interior, pela tendência dos 
corpos armados a organizarem-se em classes fechadas, dominando o resto 
da sociedade. Na América do Sul, o hábito de rebeldia, comum a todas as 
classes, é mesmo incompatível com o espírito militar; das repúblicas sul-
americanas se pode dizer que são nações que têm tanto de guerreiras quão 
pouco de militares. Note-se mais que, de todas elas, as mais militares e 
conquistadoras são exatamente aquelas onde o caudilhismo não existe 
quase.  

Uma prova desse exagero de malevolência – e, agora, bem 
expressivo – é o juízo que fazem todos da honestidade pessoal dos políticos 
sul-americanos.3  

Vieram ter à Europa três ou quatro políticos sul-americanos, 
acusados de peculatários, e com a fama de ricos – foi o bastante; ninguém 
indagou do conceito em que esses indivíduos eram tidos na sua pátria, 
quando se descobriram os seus crimes; se indagassem, verificariam que eles 
se expatriaram, justamente, porque a opinião pública, lá, os condena de tal 

                                                 
3 Eis a opinião do mais rubro socialista entre os grandes diários parisienses – L’Aurore:... As 
repúblicas sul-americanas, regularmente saqueadas pelos seus salvadores providenciais..... 
Compare-se este conceito ao do mais anti-socialista dos filósofos franceses – o sr. Le Bon – 
externa do num espesso volume, de 500 páginas, destinado a provar que os socialistas são, 
ou ineptos e imbecis, ou grandes invejosos e pérfidos, meros especuladores:... Elas – as 
repúblicas sul-americanas – todas, sem uma só exceção... vivem de empréstimos europeus, 
que bandos de políticos velhacos dividem entre si... Nessas desgraçadas repúblicas, a 
pilhagem é geral... os presidentes são regularmente assassinados, a fim de permitir a um 
novo partido o chegar ao poder, e por sua vez enriquecer... Ora, para que espíritos, 
incompatíveis entre si quanto a questões sociais e políticas, cheguem a este acordo assim 
absoluto no julgamento de fatos políticos e sociais, é preciso que tal julgamento não seja 
mais do que o reflexo de um conceito geral. Parece, até, que o socialista copiou o anti-
socialista. Não. Estou certo de que, no momento de escrever este ultraje aos políticos da 
América do Sul. O jornalista não refletiu absolutamente sobre a possibilidade de ser falso o 
seu juízo, que não é seu, é de todo o mundo; ele não sabia, talvez, que esta era, também, a 
opinião do seu irredutível adversário; mas se lho disserem, não lhe parecerá estranho. Nem a 
ninguém surpreenderá essa unanimidade de opinião, quando se sabe que ela repousa sobre 
uma malevolência instintiva, inconsciente talvez, e que leva os indivíduos, mesmo os mais 
humanos, a aceitar como verdadeiras todas as informações pessimistas a nosso respeito, e a 
generalizar por todas as classes e gerações o proceder suspeito ou desonesto de um ou outro 
político (Fevereiro de 1903). 
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forma que os torna incompatíveis com a sociedade. Ninguém se informou, 
para saber que esses peculatários formam exceção. Apareceram três ou 
quatro casos, tanto bastou para concluírem: todo político sul-americano é 
um ladrão. Que importa que haja países como o Brasil, onde, dentre todos 
os presidentes de conselho, não houve um só que não fosse considerado e 
reconhecido como um homem probo e limpo, vivendo dos seus recursos 
próprios, e todos geralmente pobres?...Que importa que, de todos os 
presidentes da República – em épocas agitadas, em que todos eles 
dispuseram discricionariamente do poder – que não haja um só desses 
homens que não seja universalmente considerado como rigorosamente, 
escrupulosamente honesto, sob o ponto de vista de interesses pecuniários, 
saindo cada um deles do governo tão pouco milionário como entrara?!...  

Isto de nada vale à pobre América do Sul; ela está julgada e 
condenada pela Europa, em razão da desonestidade dos seus estadistas – 
por essa Europa!...cujos escândalos neste assunto rebentam por toda parte, e 
tanto se generalizam que se fizeram normais. É tão monstruoso este modo 
de julgar, tão estúpida a injúria que, apesar da malevolência, ela não se teria 
generalizado se não fora a ignorância, que em todos se acusa, das coisas 
sul-americanas. 

Para prova, veja-se como essa ignorância se patenteia mesmo nos 
trabalhos e livros imparciais por natureza.4 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Um exemplo típico é o dessas trinta e poucas linhas, que se lêem na História da civilização 
de Seignobos, e que representam tudo quanto ele julgou necessário dizer sobre o Brasil. Elas 
são feitas de afirmações como estas: “... Os paulistas formavam, no século XVIII, um povo 
independente... O Brasil tornou-se um Estado independente, mas sem perturbações. O 
regente, irmão do rei de Portugal. tomou o título de imperador do Brasil em 1826...” É 
completo, não é?!... Note-se que este Seignobos é figura proeminente no ensino superior, em 
Paris, professor entre os professores, consultor universal sobre história contemporânea e 
civilizações modernas, distribuindo diariamente lições e julgamentos à direita e à esquerda. 
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Conseqüências da malevolência Européia 

 

I 

No entanto, haveria verdadeira vantagem para a Europa em conhecer 
bem, a fim de julgar com segurança e justiça, a situação e as condições 
políticas e sociais dos países sul-americanos. Haveria grande vantagem para 
ela, e por conseguinte para a humanidade e a civilização em geral, e 
vantagem para nós em particular.  

Para os países da América do Sul, isto representa, quase, uma questão 
de vida ou de morte. Em primeiro lugar, porque esse juízo universal, 
condenatório, a nosso respeito se reflete de um modo perniciosíssimo sobre 
nós mesmos. Somos a criança a quem se repete continuamente: “Não 
prestas para nada; nunca serás nada...”, e que acabará aceitando esta 
opinião, conformando-se com ela, desmoralizando-se, perdendo todos os 
estímulos. E, se ainda não se perdem todos os estímulos, se um ou outro 
homem de Estado se esforça por seguir os conselhos axiomáticos que 
acompanham as implacáveis sentenças, estes conselhos estão de tal modo 
fora da realidade das coisas, correspondem tão pouco às nossas 
necessidades que, pondo-os em prática, esses políticos bem-intencionados, 
ou sôfregos de simpatias na opinião pública européia, mais agravam a 
situação política e econômica do seu país, porque tais conselhos se baseiam 
sempre em conhecimentos superficiais ou nulos, em juízos falsos, e são, na 
generalidade dos casos, se não de todo imbecis, pelo menos inaplicáveis. 

Em segundo lugar, porque se se mantém esse estado de espírito a 
nosso respeito, cedo ou tarde seremos atacados, brutalmente ou 
insidiosamente, nas nossas soberanias de povo independente, e, num caso 
ou no outro, o desenvolvimento destas sociedades sul-americanas será 
profundamente perturbado; nada no mundo poderá impedir que neste 
continente se desenvolvam lutas sangrentas, incomparavelmente mais 
ferozes e bárbaras que as revoluções atuais. A menos que a Europa não se 
converta a sentimentos de uma relativa eqüidade, e que as nações 
civilizadas não resolvam dirigir os seus atos segundo os princípios de 
justiça e solidariedade humana, que os homens individualmente aceitam – a 
menos que um tal milagre não se faça, a América do Sul, as populações 
latino-americanas, terão sorte igual à da Índia, Indochina, África, Filipinas 

 

11 

etc. Guétant proclama a verdade quando afirma que: “Le droit des gens n’ 
existe que pour ceux auxquels il est avantageux de l’appliquer; mais il est 
loisible d’attaquer traitreusement le peupIe qui n’aura pas voix délibérative 
au Congres de La Haye pour dénoncer l’infamie du procédé”. Por ora, 
preserva-nos a teoria de Monroe por detrás do poder e riqueza dos Estados 
Unidos; e é este um dos graves inconvenientes da atitude malévola e 
agressiva da Europa. A perspectiva de um ataque nem por isto desaparece; 
nada nos garante que a grande República queira manter, para sempre, esse 
papel de salvaguarda e defesa das nações sul-americanas. É preciso notar 
que sobre a opinião pública norte-americana se refletem os efeitos dos 
juízos e conceitos com que a Europa nos condena, e que os políticos 
americanos nos consideram também: ingovernáveis, imprestáveis quase. 
Nessas condições, a doutrina de Monroe se lhes afigura, no que se reporta à 
América do Sul, como uma preocupação platônica, sentimental; eles a 
mantêm, mais por orgulho nacional, talvez, que por qualquer outro motivo. 
Ora, a um povo prático, e interessado hoje, diretamente, em todas as 
grandes questões internacionais, há de parecer, finalmente, insensato o estar 
aceitando desafios, e arriscando-se a lutas temerosas para proteger a vida e 
a soberania de nações que, em última análise, eles consideram como 
inferiores; e é lícito, pois, acreditar que, um dia, a grande República possa 
mudar de proceder, e admita combinações diplomáticas tendentes à sonhada 
invasão da América Latina.5 A perspectiva não muda, e arrastará, hoje ou 

                                                 
5 Já estava escrito esse trabalho quando o governo argentino, compreendendo, e muito bem, 
que essa doutrina de Monroe, aplicada e formulada como o faz a grande República, sem 
nenhum acordo com as outras potências americanas, é antes um atentado à soberania dessas 
outras nações do que uma garantia, interveio junto ao Ministério dos Negócios estrangeiros 
americanos, para que reduzisse a termos explícitos a interpretação da mesma doutrina, 
ouvidos os outros governos dos países interessados. Uma nota foi enviada neste sentido; 
lembrava ela a conveniência de ser declarado: “que os interesses financeiros não devem 
servir de motivo para intervenções armadas das nações européias na América”. Os princípios 
alegados na citada nota são os princípios correntes em direito internacional; não obstante, o 
Governo Americano respondeu evasivamente, reconhecendo a legitimidade de tais 
intervenções, e reservando-se o direito de interpretar, ele só, a doutrina de Monroe, segundo 
melhor lhe convier no momento, ou mesmo de renegá-la, se tal lhe parecer bem. 
Comentando esse proceder, escreve a Prensa de Buenos Aires, de 23 de março de 1903: 
“Esa situación es evidentemente favorable a la Unión, pero no para las nacionalidades sul-
americanas, que viven bajo una protección ofrecida, que no solicitaran nunca y cuyos 
alcances ignoram... en el concepto de la Europa en donde la doctrina de Monroe es 
interpretada como un protectorado político de los Estados Unidos”. São considerações 
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amanhã, as pobres nações latino-americanas a perturbar ainda mais a sua 
organização social e econômica, armando-se como puderem para defender-
se. Demais – dado mesmo os Estados Unidos se mostrem dispostos a 
amparar-nos e proteger-nos abeternum, ainda assim, acabaremos perdendo 
a nossa soberania e qualidade de povos livres. A soberania de um povo está 
anulada do momento em que ele se tem de acolher à proteção de outro. 
Defendendo-nos, a América do Norte irá, fatalmente, absorvendo-nos. 
Acredito que essa absorção não esteja nos planos dos estadistas americanos; 
mas é ela uma conseqüência natural da situação de protegido e protetor. De 
fato, parte da nossa soberania nacional já desapareceu; para a Europa, já 
existe o protetorado dos Estados Unidos sobre a América Latina. Por 
ocasião da Convenção da Paz, em Haia, lembram-se todos, as nações sul-
americanas não foram convidadas – por entenderem os governos europeus 
que elas não eram suficientemente soberanas, e que os interesses e opiniões 
dos povos americanos estavam perfeitamente representados e garantidos 
pelos Estados Unidos, convidados assim, tacitamente, a exercer um certo 
protetorado sobre o resto da América. É só nestas condições que a Europa 
reconhece a teoria de Monroe.6 

                                                                                                                 

justíssimas, e que resumem uma situação esquerda e perigosa, em que se vêm encantoadas as 
nações sul-americanas. 
6 Em 1887, já o conhecido escritor sr. Quezada dizia, em protestos explícitos, as suas 
apreensões quanto a esta subalternidade a que a doutrina de Monroe reduz a América Latina: 
“... Es una invención norte-americana que, en 72 anos, no ha tenido aplicación práctica. La 
América para las americanos se dice, pero se agrega fleugmaticamente del Norte... Esta es la 
genuina interpretación”. Em 1900, num discurso comemorativo, em Paris, o jurista piatino 
volta aos seus temores e afirma: “La acción lenta, pero eficaz, de los Estados Unidos en las 
naciones ibero-americanas es ya visible: la doctrina monroista no es sino la tutela disfrazada 
de los que se consideran superiores por la energia, la riqueza y la conciencia de su propio 
valer”. A própria Nación, jornal intencionalmente e cuidadosamente circunspecto, reconhece 
que: “Tienes sus pelos el protectorado con que los Estados Unidos nos brindan”. São 
apreensões... dirão; mas são apreensões generalizadas em toda a América Latina, tratada 
inexoravelmente pela sociologia norte-americana de – Continente enfermo; apreensões que 
só se propagaram assim porque são naturais. Em 1895, a Revista de Chile, t. VIII, publicava 
um artigo onde acentuava que: “El brusco cambio de la política tradicional de los Estados 
Unidos en la actual tendencia imperialista, ha de consolidar en la gran república del norte la 
pretensión arrogante de los políticos de la escuela de Blaine, que consideran como destino 
manifesto de aquel país ejercer hegemonía comercial y la tutela política en las demás 
repúblicas dei continente”. Ao norte, já não são simples apreensões, mas queixas – que a 
absorção ali é um fato. Em 1879, o estimado escritor da Costa Rica, Máximo Soto, publicou 
uma novela que é a descrição dessa absorção; é mister ler “aquelas páginas emocionantes e 
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II 

Eis a realidade das coisas.  

Poderão, deverão as nacionalidades latino-americanas resignar-se a 
esta situação? Certamente que não. Por muito simpáticos que nos sejam os 
Estados Unidos – nação cujo desenvolvimento e progresso todos os povos 
americanos vêem com prazer e orgulho – por muito grandes que sejam estes 
sentimentos de estima, não há país da América Latina que não repila a idéia 
de abdicar da sua soberania, absorvido pela proteção norte-americana. À 
parte mesmo os naturais preconceitos patrióticos, há o fato incontestável de 
que essa absorção não se pode fazer sem prejuízo e dano para o nosso 
progresso, sem grandes perturbações em nosso desenvolvimento social. 
Refiro-me à condição das sociedades que ora existem na América do Sul: 
piorarão de sorte, sofrerão mais ainda, se um dia os Estados Unidos tiverem 
de intervir na sua vida política. Há, talvez, quem tenha ilusões a este 
respeito, e, por isso, penso que vale a pena discutir mais longamente esta 
hipótese; fá-lo-ei noutro capítulo, quando tiver examinado 
convenientemente a situação real dos povos sul-americanos, e a causa 
verdadeira dos males que ainda embaraçam a sua organização definitiva e o 
seu progresso.  

Tais são as conseqüências para nós mesmos da reputação malévola 
que se fez na Europa a nosso respeito. Ela nos embaraça de toda sorte de 
embaraços. É certo que, nesta hora de universal egoísmo, isto não comove 
muito os estadistas europeus; mas eles podiam refletir sobre o caso e ver 
que os próprios interesses da Europa, e a causa da humanidade em geral, 
sofrem desta malevolência infundada. Porque, em suma, as grandes nações 
colonizadoras ainda não puderam avançar sobre o continente sul-
americano; talvez, mesmo, o não façam muito proximamente; mas, 
enquanto isto, a Europa continua necessitando de expatriar-se, e é para esta 
América que muitos emigram; a vida lhes parece mais fácil aqui do que lá; 
no entanto, ela se tornará mais difícil, a permanência far-se-á 
necessariamente precária, se os governos das suas pátrias de origem 

                                                                                                                

cheias de tristeza, para fazer-se uma idéia de como a raça saxônica vai dominando primeiro, 
e desalojando depois, metodicamente, as raças espanholas centro-americanas. Para as outras 
nações latino-americanas, a sorte será igual, se não reagirem: é questão de tempo, conclui 
um escritor que os conhece”. 
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persistem em tratar as nações sul-americanas como nos vêm tratando 
ultimamente. Todos sabemos – e na Europa mesmo o reconhecem – que 
essas famosas “reclamações”7 e “indenizações”, que os Estados europeus – 
os fortes – cobram a tiro de canhão, não têm geralmente sombra de justiça, 
nem de direito. Às infelizes nações sul-americanas não se reconhece, 
sequer, o direito de discuti-las: vêm os heróicos navios, de canhões 
ameaçadores, prontos a funcionar se o pagamento se demora, sangram-se as 
populações para encher o bolso dos aventureiros que têm a sorte de 
pertencer a uma nação forte, e sabem fazer valer esta força para enriquecer. 
É natural que se paguem em ódio estas violências e extorsões. Todos 
reconhecem que, se os governos europeus se prestam de tão boa mente ao 
jogo e explorações de tais aventureiros, é porque são convencidos de que os 
míseros atacados não podem responder no mesmo tom, e que, por isso, não 
há nenhuma razão para poupar o amor próprio de tais nacionalidades – 
estamos condenados, temos que desaparecer, o melhor é matar-nos aos 
poucos, tirando-nos as ilusões de soberania e os escassos recursos materiais.  

Todos sofremos com isto; e o estrangeiro sofre conosco; sofre, 
porventura, mais do que nós, porque padece todos os efeitos gerais dessas 
extorsões e perturbações, praticadas em benefício de meia dúzia de 
exploradores, e padece mais em razão dos ódios e desconfianças que se 
desenvolvem em torno dele, ódios e desconfianças naturalíssimos. O ódio 
não reflete, e, em casos tais, ele é a reação necessária contra o aventureiro 
agressor. Refletindo mesmo, a desconfiança se impõe: ninguém sabe se o 
estrangeiro que hoje amigo se nos apresenta não será amanhã a causa, o 
instigador de uma violência...8 

                                                 
7 Todas elas são, mais ou menos, do gênero e do valor daquela que o governo brasileiro teve 
que pagar – sem esperar pelos canhões, aliás – “a um alemão, que alegava haver perdido os 
testículos devido a um tiro das tropas brasileiras”, e que, meses depois de embolsar o 
dinheiro, casava e tinha filhos. 
8 É natural, é humano que, hoje, os venezuelanos considerem e tratem como inimigos os 
ingleses, alemães e italianos imigrados para o seu país; que desconfiem deles, e estimem 
como preferível que tais hóspedes nunca se tivessem dirigido para ali. É natural que a 
situação dos europeus seja hoje mais ingrata do que era antes. Podem derivar daí represálias 
e conflitos, que embaracem por muito tempo a fusão dos vários elementos sociais – condição 
indispensável ao progresso geral; quebrar-se-ão os laços de simpatias entre os membros de 
uma mesma sociedade, a situação moral se agravará, tanto para os nacionais como para os 
estrangeiros. 
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III 

Deverá concluir-se, daí, que são essas violências e extorsões a causa 
única dos males que nos atormentam? Não; justamente, tais violências só se 
realizam porque outras causas, que vêm de longe, perturbam e embaraçam 
profundamente o nosso progresso. Reconhecendo esta verdade, temos que 
reconhecer também que a nossa situação social, política e econômica é 
efetivamente bem triste. Quando os publicistas europeus nos consideram 
como países atrasadíssimos, têm certamente razão; não é tal juízo que nos 
deve doer, e sim a interpretação que dão a esse atraso, e principalmente as 
conclusões que daí tiram, e com que nos ferem9. 

Efetivamente, os povos sul-americanos se apresentam, hoje, num 
estado que mal lhes dá direito a ser considerados povos civilizados. Em 
quase todos eles, em muitos pontos do Brasil inclusive, a situação é 
verdadeiramente lastimável. Nações novas deveriam progredir como 100, 
enquanto as antigas e cultas progridem como 50; só assim lograriam 
alcançá-las e gozar todos os benefícios que se ligam às civilizações 
adiantadas. No entanto, marcham lentamente, como 10, isto é, retardam-se, 
distanciam-se cada vez mais da civilização moderna. E todos sofremos os 
efeitos deste retardamento. Há casos em que, num estado de relativa 
barbaria, os povos podem ser felizes: quando, por isolados, não chegam a 
sentir os efeitos da sua inferioridade; esta não existe quase. Mas, no nosso 
caso, participando diretamente da civilização ocidental, pertencendo a ela, 
relacionados diretamente, intimamente a todos os outros povos cultos, e 
sendo ao mesmo tempo dos mais atrasados, e por conseguinte dos mais 
fracos, somos forçosamente infelizes. Sofremos todos os males, 
desvantagens e ônus fatais às sociedades cultas, sem fruirmos quase 
nenhum dos benefícios com que o progresso tem suavizado a vida humana. 
Da civilização, só possuímos os encargos: nem paz, nem ordem, nem 
garantias políticas; nem justiça, nem ciência, nem conforto, nem higiene; 

                                                 
9 O pessimismo geral sobre a América do Sul vai ao ponto de induzir indivíduos como 
Charles Malato, cuja vida tem sido uma luta implacável contra os fortes e exploradores, a 
escrever impiedades como esta: “Abrutis par leurs moines, mystifiés par leurs avocats, 
fusilés par leurs généraux, les peuples de L’ Amérique Latine ne semblent pas avoir grand’ 
chose à perdre en tombant sous la coupe des Vanderbilt, des Morgan et des Rockefeller, et 
ces messieurs ne s’amusant pas aux agitations inutiles, peut-être y gagneront-i1s une 
tranquilité qui pourra leur paraître donnée” (L’Amérique Latine. Les annales de la jeunesse 
larque, n” I). 
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nem cultura, nem instrução, nem gozos estéticos, nem riqueza; nem 
trabalho organizado, nem hábito de trabalho livre, muita vez, nem mesmo 
possibilidade de trabalhar; nem atividade social, nem instituições de 
verdadeira solidariedade e cooperação; nem ideais, nem glórias, nem 
beleza... São sociedades novas, inegavelmente vigorosas, prontas a agir, 
mas, nas quais, toda a ação se resume na luta terra a terra pelo poder – na 
política, no que ela tem de mais mesquinho e torpe. Fora daí, é a 
estagnação: miséria, dores, ignorância, tirania, pobreza. Exploradas pelo 
mercantilismo cosmopolita e voraz, imoral e dissolvente, retardatário por 
cálculo, egoísta e inumano por natureza, estas pobres sociedades não sabem 
e não podem se defender.  

Como se explica, então, esse atraso – de nações novas, certamente 
vivaces, estabelecidas em territórios propícios, férteis e clementes?  

É este um problema sobre o qual ninguém se demorou ainda 
convenientemente, para achar as verdadeiras causas de atraso, e deduzir 
delas a norma de proceder, capaz de levar estas sociedades à situação que 
lhes compete.  

São povos que possuem todos os elementos para ser prósperos, 
adiantados e felizes, e que, no entanto, arrastam uma vida penosa e difícil: 
por quê?... É diante desta anomalia, desconcertante para muita gente, que os 
estadistas de vista curta emitem os seus famosos axiomas: o mal vem da 
instabilidade dos governos, das revoluções freqüentes, da irregularidade do 
câmbio, do papel-moeda inconversível, da falta de braços... É toda a série 
dos sintomas de atraso, apresentados como causa; e, então, os mais 
corajosos resolvem, cada um por seu turno, combater aquela causa que eles 
acreditam ser a principal... Não compreendem, esses tristes políticos, que 
um povo não faz revoluções senão quando uma causa profunda, orgânica, o 
impele a isto; que as revoluções, e cada uma das outras causas adotadas, ora 
por este, ora por aquele, são efeitos e não causas, efeitos ligados a uma 
mesma origem, e que é mister buscar cuidadosamente esta origem, esta 
causa, para achar o meio de ir lentamente, tenazmente combatendo-a. 
Míopes, reduzidos de vista, eles não conseguem ver os fenômenos, os 
efeitos todos, por junto, e menos ainda determinar as relações fatais entre 
uns e outros; e sentir a necessidade de compreender os fenômenos sociais 
num sistema de leis gerais. 
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SEGUNDA PARTE 

PARASITISMO E DEGENERAÇÃO 

 

Organismos biológicos e organismos sociais 

 

La biologie doit d’abord fournir le point de départ nécessaire de 
l’ensemble des spéculations sociales, d’apres l’analyse fondamentale 
de la sociabilité humaine et des diverses conditions organiques qui 
déterminent son caractère propre. 

Auguste Comte 

 

I 

Está um tanto desacreditado, em sociologia, esse velo de assimilar, 
em tudo e para tudo, as sociedades aos organismos biológicos. Muito se tem 
abusado deste processo de crítica, cujo vício, em verdade, não consiste em 
considerar as sociedades – digamos os grupos sociais – como organismos 
vivos, sujeitos, por conseguinte, a todas as leis que regem a vida e a 
evolução dos seres, mas em considerá-los como simples organismos 
biológicos. Em suma, não é o conceito que é condenável, e sim a estreiteza 
de vistas com que o aplicam à crítica dos fatos sociais, mais complexos, 
sem dúvida, que os fatos biológicos, pois dependem das leis biológicas, e 
ainda das leis sociais, peculiares a eles. Uma verdade, porém, é hoje 
universalmente aceita – que as sociedades existem como verdadeiros 
organismos, sujeitos como os outros a leis categóricas. Deste consenso 
unânime vem – exatamente o considerar-se a sociologia como ciência, isto 
é – o estudo de um conjunto de fatos dependentes de leis fatais, tão fatais 
como as da astronomia ou da química, fatos estreitamente dependentes e 
relacionados, e pelos quais nos é dado perceber a sociedade como uma 
realidade à parte, cujas ações, órgãos e elementos são perfeitamente 
acessíveis ao nosso exame. Nenhum homem verdadeiramente pensante 
desconhece, hoje, esta noção, elementar em ciência social: “As sociedades 
obedecem a leis de uma biologia diversa da individual nos aspectos, mas 
em essência idêntica”.  




