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O eminente professor Raoul Pictet aponta este estado de espírito, na introdução de sua última obra sobre as
ciências físicas.Ele fala sobre o efeito desastroso produzido
pelas teorias materialistas na mentalidade de seus alunos e
conclui:
“Estes pobres jovens admitem que tudo o que se passa
no mundo é o efeito necessário e fatal de condições anteriores em que a vontade deles não intervém; consideram que
sua própria existência é, forçosamente, o lqiwgvg da fatalidade inevitável, à qual eles estão de pés e mãos atados.
Estes jovens desistem da luta, ante as primeiras diﬁculdades. Não acreditam mais em si mesmos. Tornam-se mortos
vivos, sepulcros em que se enterram, em total confusão, suas
próprias esperanças, seus próprios esforços e desejos, vala
comum de tudo aquilo que lhes fez pulsar o coração, até o
dia do envenenamento”.
Tudo isto não só se aplica a uma parte de nossa juventude, mas também a muitos homens contemporâneos nossos
e de nossa geração, nos quais pode-se constatar uma espécie
de fraqueza moral e de abatimento.
Frédéric Myers o reconhece, por sua vez: “Há”, diz ele,
“uma espécie de inquietação, um descontentamento, uma
falta de conﬁança no verdadeiro valor da vida. O pessimismo
é a doença moral de nosso tempo”.
As teorias de além-Reno, as doutrinas de Nietzche, de
Schopenhauer, de Haeckel, etc., contribuíram bastante, elas
também, para desenvolver tal estado de coisas. Sua inﬂuência difundiu-se. Deve-se atribuir a elas, em grande parte, este
lento trabalho, obra obscura de ceticismo e de desencorajamento, que permanece na alma contemporânea.
É tempo de reagir vigorosamente contra estas doutrinas funestas e de procurar, fora das bitolas oﬁciais e das
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velhas crenças, novos métodos de ensino que respondam às imperiosas necessidades do presente momento. É preciso preparar
os espíritos para as obrigações, para os combates da vida atual e
das vidas ulteriores; é preciso, sobretudo, ensinar o ser humano a
conhecer-se, a desenvolver, tendo em vista seus objetivos, as forças
latentes em si adormecidas.
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