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Civilization is a progress from an indefinite, incoherent homogeneity toward a 

definite, coherent heterogeneity. 

 
�Teórico do evolucionismo e do liberalismo clássico. Sem nunca ter 
frequentado uma escola secundária ou uma universidade, depois de ter sido 
maquinista de comboios, decide estudar filosofia como autodidacta.  
�Concebe a evolução como resultado da complexidade crescente, da cisão, da 

diferenciação e da passagem do homogéneo ao heterógeneo, do difuso ao denso.  
�Influenciado por Comte, cria a expressão sobrevivência dos mais aptos, antes 
de Darwin.  
�Considera que os factos psico-sociais nascem dos factos biológicos e que estes 
nascem dos fenómenos físicos e cósmicos. Porque os organismos sociais quanto 
mais crescem em massa, mais se tornam complexos, ficando as respectivas 
partes cada vez mais mutuamente dependentes.  
�Assim, essa passagem da simplicidade para a complexidade no corpo político, 
geraria uma functional dependance of parts, com centros coordenadores de uma 
espécie de sistema nervoso, destinados a receive infomation and convey 

commands.  
�É que os organismos sociais seriam algo mais que a simples agregação da 
companionship e que a necessidade de acção combinada contra inimigos da 
multidão, dado que se destinam a facilitar a sustentação pela mútua ajuda-

cooperação para melhor satisfação do corpo e eventualmente do espírito. 
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