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Este trabalho, agora apresentado ao juizo critico do leitor, foi
rcalizado em tempo relativamente curto. Bastou urn escasso meio
ana para que todo este estudo fosse materializado. Para isso con
lribuiram duas ordens de fatores: em primeiro lugar, 0 conhecimento
da vida e da obra de Proudhon por parte do autor, que 0 tern inte
Icctualmente ocupado nos ultimos dez anos e seguramente 0 vai
continuar a ocupar nos pr6ximos. Em segundo lugar, as preciosas
ajudas que Ihe foram prestadas, por urn naipe de pessoas que me
recem, pela sua dedica<;:ao, ser aqui nomeadas: 0 Dr. Adelino Car
doso, da Dire<;:ao da Colibri, que com lucidez compreendeu a im
portancia da tradu<;:ao de Proudhon e para esse efeito me deu carta
branca alem de ter dado urn contributo valioso na revisao do texto;
Diamantino Gordino pela tradu<;:ao e processamento de texto, Dr.
Miguel Soromenho pelas sess6es de tradu<;:ao, Dr". Laurentina Capela
tradu<;:ao e "Lexis", Dr'. Fatima Vasconcelos tradu<;:ao do latim, Joao
Jose Gordino impressao do texto e final mente it Societe Proudhon e
especialmenle a sua Secretaria Geral Dr". Chantal Gaillard pelo
incentivo. De todas as possiveis faltas existentes, sou obviamente, 0
unico responsave!.
II
o Principio Federativo teve uma primeira tradu<;:ao em pOrtu
gues em 1874, embora incompleta, pois s6 a primeira parte conhe
ceu a lingua de Cam6es. 0 tradutor, A. J. Nunes Junior, deu-Ihe 0
titulo de Do Principio de Federa<;iio e segue a tradu<;:ao castelhana
de 1872 de Pi y Margall l , 0 grande responsavel pela divulga<;:ao do
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/Il'IIS;lIl1L'nto de Proudhon no pais da C.N.T. e tradutor de varias das
.SlIas obras.

pratica e mobilizadora; 0 titulo cobre, ao contnirio, 0 tratado leorico
rcsultante de modifica~5es ulteriores.
Tambem e igualmente verdade que 0 livro e importante porque
C 0 primeiro - e permanece 0 principal - daqueles que tratam 0
Fcderalismo nao somente, enquanto sistema de ultrapassagem das
soberanias, mas como principio geral de organiza~ao da sociedade.
A esse titulo Proudhon tinha razao ao afirmar que tinha dado ai a
"sua defini~ao de Republica, defini~ao que ficou no estado de desi
deratum 2 , tao pouco conhecida ainda que os proprios sui~os e ame
ricanos nao tiveram ate aqui senao uma consciencia bastante im
pcrfeita do seu proprio estado 3."
E esta fntima convic~ao de ter produzido uma obra profun
damente original. ocupando 0 seu lugar no pequeno numero das
grandes teorias polfticas, que 0 fara escrever " ... acabo enfim de
tcrminar uma verdadeira exposi~ao filosofica do princfpio fede
rativo, uma das coisas mais fortes e novas que produzi 4 ."

Apesar da tradu<;ao portuguesa de Nunes Junior ser fraca e
desprovida de qualquer tipo de notas, nao deixa de ter a sua im
portancia historica. Por esse motivo apresentamos aqui, sem qual
quer altera~ao, 0 pequeno prefacio que abre a obra de 1874:
"A parte da popula<;ao portugueza mais interessada no
conhecimento das doutrinas de Proudhon e exactamente
aquella que 0 nao p6de ler no original. Costumo a ouvir
chamar-Ihe cOllllllunista, juram, pOl' assim dizer. na fe dos
padrinhos e d'este modo se perpetua urn erro a tantos res
peitos lamentavel. 0 Principio Federativo Iivro notavel pelo
rigor mathematico e pela clareza de cxposi<;ao, comprehende
uma parte de interesse exclusivamente francez e outra de
polemica jornalistica, que, notavel como amostra de logica
e de born senso, tern perdido 0 valor da actualidade, para
aquelles a quem dedicamos a prcsente tradu<;ao. A esses
damos 0 Principio de Federa~:ao, onde a theoria do systema
federativo esta c1aramente exposta e sustentada. Como s6
aos humildes nos dirigimos, oxala que n' eUes possamos
despertar 0 interesse pelo conhecimento do nome e das dou
trinas do grande publicista francez."
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a Principia Federativo, livro safdo em fevereiro de 1863 no
editor Dentu de Paris, tern 324 paginas na edi~ao original. Igno
ramos a tiragem inicial, mas sabemos por uma carta de Proudhon
que no dia 5 de mar~o de 1863, ou seja, somente uma quinzena de
dias apos a sua safda, 0 livro ja cstava no seu sexto milhar. Com
preende urn prefacio e uma conclusao e trinta e urn capftulos agru
pados em tres partes: primeira parte - "Do Principia de Fede
raf;iio" (onze capftulos); segunda parte - "PoUtiea Unitaria" (onze
capftulos); terceira parte - "A Imprensa Unitaria"(nove capftulos).
a subtftulo: Da neeessidade de reeonstruir a partido da Revoluf;GO
e a sobrevivencia da inten~ao inicial, que se queria essencialmente

9

III
A partir de 1858, mais conscientc da importancia das rela~6es
polfticas internacionais, Proudhon prossegue a crftica do Estado
ccntralizado (0 quc vern fazendo desde 1839) mas op6e-Ihe, nao
mais a destruj~ao dos governos, mas a sua limita<;ao num sistema
I'cderaP. Parece-Ihe que a garantia das liberdades deve ser pro
curada, nao somcnte na nega~ao das autoridades, mas numa orga
Iliza~ao complexa onde se encontrarao limitadas e rcciprocamente
contrabalan~adas as autoridades e as liberdades. a Federalismo
rcsponderia a csta complexidade das dialeticas desde que ele fosse
concebido, nao como urn simples sistema politico, mas como urn
sistema total socio-economico, onde os multiplos grupos seriam os
livres criadores das suas rela~6es economicas e polfticas. a pro
hlcma que se coloca a Proudhon, no momento em que se interroga
sobre a constituic;ao social dos grupos nacionais e sobre as rela<;6es
intemacionais, diz rcspeito simultaneamente aorganiza~ao polftica.
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Na sociedade nao-igualitaria do regime de propriedade, 0 politico
constitufa-se por oposir;:ao a sociedade economica e para dominar os
contlitos de classe que a desigualdade suscitava. Pelo contrario,
numa sociedade socialista, onde a livre solidariedade uniria os indi
vfduos e os grupos, 0 direito publico, longe de se opor a sociedade
economica, deveria admitir os princfpios e nao fazer mais que pro
longar a arganizar;:ao econ6mica. Os princfpios economicos. contra
tualismo, mutualismo devem estar no fundamento do direito publico
e reproduzir-se identicamente: 0 equilibrio dinamico institufdo na
organizar;:ao economica deve reencontrar-se na organizar;:ao politica:
a mutualidade economica transpoe-se na politica sob 0 nome de
6
Federalism0 • A concepr;:ao federal dos grupos nacionais opoe ao
unitarismo centralizador uma visao pluralista de sociedade: enquanto
que a tradir;:ao monarquica ou jacobina nao concebe 0 bern social
senao sob a forma de absorr;:ao das partes numa centralizar;:ao unica,
o federalismo opoe-se a toda centralizar;:ao e respeita a autonomia
dos agrupamentos particulares. Nao se trata de assegurar a unidade
ao prer;:o das liberdades mas assegurar ao mesmo tempo a unidade e
as liberdades na unidade.
IV

I

, '

I

I

I

I, :

I,

I .

I

II"
I
I II

II
,

"

"

,,''
"

"I

'I
I

,I
,

I,'
I,
II

. I

"

o federalismo implica nao so uma identidade de forma entre a
organizar;:ao econ6mica e a organizar;:ao politica mas tambern uma
distinr;:ao entre uma e outra: supoe que os grupos produtores, longe
de abandonarem os seus direitos a uma autoridade avida de se de
senvolver, conservariam os seus poderes de decisao econ6mica e
nao encontrariam no Estado senao urn meio de expressao ou de
estfmulo. 0 federalismo, colocando 0 principio da limitar;:ao do
poder central pelos poderes particulares e os agrupamentos locais,
quebra 0 dogma da razao de Estado e a tendencia comum dos Esta
dos a concentrar;:ao. Deixando de ser 0 unico polo de autoridade, 0
poder politico deixa de ser 0 dono da sociedade, nao e mais que urn
dos focos de ar;:ao social entre outros. As formulas que Proudhon
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cmpregava em relar;:ao a este assunto no seu perfodo particularmente
anarquista (~nterior a 1858) permanecem aplicaveis ao federalismo:
() Estado, organizado a imagem da sociedade economica e reprodu
zindo a sua forma essencial, encontra-se Iimitado nos seus poderes
pelos produtores e agrupamentos de produr;:ao, mas mais exatamente
subalternizado pela sociedade economica no seu conjunto. Longe de
aparecer como 0 orgao central da sociedade e 0 seu unico meio de
coesao, as funr;:oes do Estado nao sao mais que sub-funr;:oes, de uma
sociedade de produtores. Proudhon esbor;:a 0 plano destes centros
autonomos que irao limitar 0 poder polftico em nivel dos agrupa
mentos profissionais e das soberanias locais. Segundo urn projeto
c1aborado desde 18487 , as oficinas e as companhias industriais orga
nizadas, por elas proprias democraticamente, seriam conduzidas a
fcderarem-se por profissoes e por industrias para constituirem uma
forma de centralizar;:ao no nivel nacional. Esta federar;:ao de indus
trias asseguraria as necessidades de independencia dos agrupa
mentos visto que as relar;:oes ficariam fundadas sobre contratos entre
grupos, e responderiam as exigencias modernas da coordenar;:ao.
Mas nao e mais, no seio de uma sociedade federada, que urn tipo de
agrupamento autonomo: considerando as relar;:6es entre os grupos
locais, Proudhon insiste na independencia relativa que devem con
servar as comunas e as diferentes regioes. Contrariamente a tenden
cia centralizadora que nao cessa de reduzir a soberania das comunas,
importa reconhecer esta forma de autonomiaR•
No federalismo, a comuna, grupo local e natural, readquire a
sua soberania; ela tern 0 direito de governar-se, administrar-se, dis
par das suas propriedades, fixar os impostos, organizar a educar;:ao,
fazer a sua propria policia. Deve reconstituir uma verdadeira vida
coletiva, 0 que implica que os problemas sejam debatidos, que os
interesses se pronunciem, que os regulamentos internos sejam dis
cutidos e escolhidos. Este aspecto e, aos olhos de Proudhon, deci
sivo: nao se trata somente de reconhecer uma certa limitar;:ao do
Estado pela presenr;:a dos agrupamentos, mas afirmar a pluralidade
das soberanias e, por conseguinte, a liberdade efetiva da comuna. Se

III
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nao fazemos mais que reconhecer algumas liberdades municipais no
interior de urn sistema regido segundo as regras da centraliza<;ao, os
conflitos nao deixarao de se produzir entre as comunas e 0 Estado e
o poper mais forte nao deixani de obter decisao favonivel, prosse
guindo a historia da degrada<;ao das comunas. So uma organiza<;ao
federativa afirmando 0 principio da pluralidade das soberanias po
deria respeitar a soberania da comuna e resliluir deste modo a pleni
tude da vida coletiva aos fundamentos da sociedade9 •

11111<1 confedera<;ao de Estados. Proudhon tambem iria desenvolver
<IS Il1<1is rigorosas crfticas contra 0 "principe des narionalites" que
1111lta, no entanto, 0 apoio quase unanime da opiniao publica. Com
deilo, 0 nacionalismo, pondo 0 acento tonico na independencia
lIacional e portanto na unidade do Estado, pode ter, sob as apa
I(;Ilcias de urn progresso, conseqiiencias contra-revoluciomirias:
I\"lor<,:ando 0 Estado e a centraliza<;ao, tende a constituir-se nestas
<I~',lomera<;6es artificiais cuja conseqiiencia sera impedir a revolu<;ao
ecol1Cnnica segundo a lei varias vezes sublinhada que a centraliza<;ao

o federalismo implica, por outro lado, que seja restitufda as

I
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regi6es e as provfncias uma parte da sua autonomia, quer dizer que
os grupos naturais unidos por uma comunidade de dialcto, de cos
tumes ou de religiao readquirem esta autonomia relativa que a cen
traliza<;ao absorvente lhes fez perder. 0 grupo natural formado pela
comunidade locaL identidade de costumes e a conexao dos inte
resses C. com efeito, uma realidade social mais viva que os grupos
artificiais farmados pelos Estados. Af lambem, a teoria federativa do
Estado se op6e totalmente a concep<;ao unitarista; raciocina-se na
concep<;ao unitaria, em termos de for<;a e de redu<;ao das liberdades:
partindo do princfpio que a sociedade nao subsiste por ela propria,
mas pela autoridade, conclui-se que e necessario, antes de tudo,
constituir urn Estado que impora a disciplina e a obediencia. Toda a
diversidade sendo interpretada como um sinal de insubordina<;ao, e
se lcvado a pensar que a unidade so e assegurada pela destrui<;ao das
particularidades e a constitui<;ao de urn conjunto homogeneo e sem
diferencia<;ao. Se se souber, ao contrario, que urn grupo social existe
por ele pr6prio, as segura a sua coesao, vive e pensa como urn ser
organico, desenvolve as suas possibilidades a medida da sua liber
dade, concluir-se-a que urn conjunto nacional podera estar mais
certo da sua estabilidade se os grupos naturais forem mais auto
nomos. 0 agrupamento nacional nao sera, pois, mais uma unidade
homogenea e dominada, mas uma federa<;ao ou mais exatamente

1('IHlc a impedir a muta<;ao social 10.
A reinvindica<;ao nacionalista e unitaria, Proudhon op6e uma
1'( Hlkdera<;ao das regi6es e das proyfncias, a unica capaz de respeitar
as nacionalidades locais. Em rela<;ao as perigosas discuss6es sobre
o lcma das fronteiras naturais, Proudhon sera erHico, no seu prin
('Ipio, mostrando que em geral as fronleiras nao sao mais que cria
I;OCS artificiais da polftica: os verdadeiros limites nao sao aqudes
'1" C se estabeJeceu por qualquer decisao de urn poder, mas aqueles
""C urn grupo delineou e modificou a medida do seu desenvolvi
IIIcnlo e da sua pratiea espontanea. 0 federalismo aplicar-se-ia, enfim,
:IS rcJa<;6es entre os povos, e, do mesmo modo que 0 sistema unitario
de inspira<;ao monarquica transporta em si mesmo a necessidade de
alrontamentos militares, uma organiza<;ao confederal dos Estados
conduziria ao estabelecimento da paz. Esta confedera<;ao seria possf
vcl se unisse Estados de pequena dimensao, des pr6prios federados
il1teriormente: com efeito, um Estado extenso, onde os la<;os reais
S;IO tanto mais frouxos quanta as dimens6es sao vastas, sera sempre
Icvado a refor<;ar os poderes centrais para eompensar a ausencia de
lInidade espontanea. Estes Estados demasiado vastos sao, pela sua
constitui<;ao social, levados a centraliza<;ao e portanto a guerra.
Entre as na<;6es medias, pelo contrario, poderi am estabeJccer-se
rcJa<;6es comparaveis as rela<;6es mutualistas e, portanto, pacificas.
A evic<;ao da guerra entre na<;6es derivaria da instaura<;ao de
lim pacto federal entre na<;6es, e, mais profundamente, da federa<;ao
110 interior de cada Estado: a distribui<;ao dos poderes e a recipro
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cidade mutualista, tendo como efeito destruir as possibilidades de
domina<;ao. Assim, sem acreditar que a Europa pudesse constituir
uma unica confedera<;ao, Proudhon sublinha que 0 desaparecimento
das guerras esta subordinado ao advento de urn Estado federal eu
ropeu l1 •
Esta teoria polftica releva muito mais do doutrinal que do so
ciol6gico. Proudhon nao ignora como sao poderosas as tendencias
economicas e ideol6gicas que empurram a centraliza<;ao polftica e
confessa que e necessario, neste domfnio inverter a tendencia fre
qiiente. No entanto, e como em toda a sua obra, a doutrina funda-se
sobre uma teoria social que convem precisar: e a este nlvel que
podemos examinar se Proudhon nao renegou em parte 0 seu anar
quismo nos seus ultimos escritos. Podemos com efeito perguntar se
o federalismo nao vern reintroduzir sob uma nova forma 0 que 0
anarquismo tinha radicalmente negado: a constitui<;ao polftica.

VI
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o federalismo funda-se sobre uma leitura essencialmcnte plu
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ralista da sociedade e sobre as rela<;6es positivas estabelecidas entre
a diversidade e a vitalidade, entre a unidade e a opressao. Quer se
trate de atividade de produ<;ao, de circula<;ao ou dc vida polftica,
Proudhon nao cessa de pensar que se desenha uma rela<;ao constante
entre a pluralidade e 0 movimento, 0 unificado e 0 im6vel. Assim, e
da essencia do Estado centralizado introduzir urn obstaculo a mu
dan<;a, urn fator de rea<;ao, do fato do seu carater unitario. 0 federa
lismo aparece como uma tecnica permitindo respeitar a pluralidade
e, conseqiientemente, a livre iniciativa dos grupos sociais e as suas
liberdades. Mais exatamente, 0 pluralismo e essencial a realidade
social desalienada: 0 federalismo nao e uma tecnica preferlvel, sus
cetfvel de trazer mais bem-estar ou liberdade aos produtores, ele e a
expressao da realidade social. Proudhon nao erra ao reconhecer que
o unitarismo e 0 federalismo nao cessam de se manifestar na hist6ria
como duas possibilidades concretas, mas acrescenta que a centrali-

III,ao autoritaria revestiu urn carater artificial que sublinha os seus
III-kilos. Considerada na sua realidade viva, a sociedade e ao mesmo
11'1111 111 una e multi pIa, mas e pela sua multiplicidade que ela vive e
plogride: a vitalidade social, com efeito, nao vern de urn centro
dlll'lor, faz-se da circunstfmcia e par exemplo dos contratos entre
plodutores distintos que procuram livremente os seus interesses. 0
1II0vi mento social e resultante das pr6prias bases da sociedade e
lIIais precisamente das multiplas iniciativas tomadas pelos produ
Im(;s c as companhias de produtores. Do mesmo modo que esta
plmalidade de iniciativas seria respeitada e encontraria os 6rgaos da
sua cxpressao, a sociedade poderia evitar os conflitos e os antago
lIismos que ela nao cessou de encontrar no passado.
A tearia federativa permanece fiel ao projeto proudhoniano de
suhlinhar a espontaneidade do Ser coletivo por oposi<;ao as teorias
rslatistas ou religiosas. Quer se trate de denunciar a improdutividade
do capital, 0 conservantismo estatista ou a aliena<;ao religiosa, Prou
dhon esfor<;a-se par encontrar 0 movimcnto social autonomo e ima
ncnte nas suas transforma<;6es e nas suas cria<;6es. Mas no seu perfo
do anarquista, sublinhando que a espontaneidade social vern inteira
da organiza<;ao das for<;as economicas, tende a tomar como modelo
dcsta organiza<;ao as rela<;6es interindividuais: os exemplos escolhi
dos para ilustrar 0 contrato economico sobressaem numa grande
Illcdida das trocas privadas. Ao descrever a organiza<;ao federal, a
lCdera<;ao agrfcola-industrial, Proudhon insiste muito mais sobre as
rcla<;6es entre os grupos do mesmo modo que sublinha muito mais
do que em 1848 a importancia das companhias operarias encarre
2
gadas de gerir as grandes industrias e os grandes trabalhosl • Mas,
sobretudo, Proudhon introduz a no<;ao de "grupo natural" que vern
completar a pluralidade dos agrupamentos espontaneos no plano geo
grafico. Assim, a concep<;ao fedcrativa acentua muito mais, que a
realidade social e feita de multiplos agrupamentos qualitativamente
diferentes, geograficos, economicos, culturais, polfticos, esponta
neamente soberanos, em que 0 indivfduo se cncontra empenhado.
Desenvolvendo esta teoria das federa<;6es e das confedera<;6es, Prou
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dhon fica fie! ao seu metodo dialetico e particularmente a sua teoria
dialetica dos equilfbrios. A espontaneidade dos diferentes agrupa
mentos e assegurada se se estabelecer entre eles rela<;6es de equi
libra<;ao ou as tendencias expansivas de cada urn se encontrarem
travadas pel a autonomia dos outros grupos. 0 federalismo deve
confirmar esta realidade das lutas e das oposi<;6es procurando equi
libra-las: longe de impor a vida social uma sfntese asfixiante, con
vern assegurar 0 pleno desenvolvimento das for<;as por urn jogo de
equilfbrios sem hierarquia. A dialetica negativa do federalismo con
firmaria 0 carater pluralista e antigovernamental da espontancidade
social. No entanto, Proudhon introduz pela organiza<;ao poiftica
uma dialetica que repelia no seu per{odo anarquista, ada autoridade
c a da liberdade 13 • Nesse caso, anteriormente exprimia uma recusa
total das autoridades e afirmava que a atividade do trabalho era por
si mcsma urn incessante protesto contra a autoridade, reconhcce ao
contrario aos fundamentos do federalismo uma antinomia onde a
autoridade constitui urn dos dois termos. A evolu<;ao do seu pensa
mento nao pode ser aqui apresentada por falta manifesta de espa<;o:
Parte de uma intcrpreta<;ao largamcnte polemica que nada concede
a urn poder poiftico, Proudhon reintroduz pelo fcderalismo uma
forma de autoridade local ou central. Todavia, a no<;ao de autoridade
possui na organiza<;ao federal uma significa<;ao radicalmcnte dife
rente daquela que ele tinha nos Estados tradicionais: quando 0 con
trato polftico que devia fundar os Estados fazia-sc por urn abandono
da autonomia, 0 contrato federativo seria urn contrato limitado no
seu objeto, salvaguardando a sobcrania dos indivfduos e dos grupos
exceto pelo objcto especial pclo qual ele e formado. Os grupos
federados nao se comprometeriam senao a governarem-se na base
do mutualismo, a entenderem-se a respeito das suas atividades eco
n6micas, a prestar assistencia nas dificuldades, a protegerem-se
contra 0 inimigo de fora e a tirania de dentro l4 .

VII
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I

I

Assim concebido, 0 poder central nada teria de uma autoridade
l'xlnior a vida social, seria somente 0 6rgao de coordena<;ao dos
IIllncsses locais: os delegados nao seriam investidos de urn poder
particular, nao teriam por fun<;ao senao confrontar os interesses e
prucllrar a harmoniza<;ao por via de concess6es mutualistas. 0 con
~l'Iho central deixa enUio de constituir urn Estado, e 0 6rgao da
II111tllaiidade e nao constitui mais que urn dos termos da atividade
~Ill·ial. Proudhon prossegue desta maneira a constante preocupa<;ao
dl' dcstruir tudo 0 que poderia revestir qualquer caniter de exte
I H nidade em re!a<;ao a totalidade social: destruindo 0 Estado, ou,
l"lll dando ao poder central senao uma fun<;ao particular entre outras
11I1l<;oes, restituir-se-ia asociedade tudo 0 que cia e: a destrui<;ao das
alicna<;6es devolveria a vida social tudo 0 que Ihe tinha sido extor
qllido.

o Estado nao e mais, por conseguinte, nesta sociedade devol

vida a cia pr6pria, que 0 resultado dos interesses; retoma, apesar
disso, urn papel relativo de iniciador. Ap6s ter afirmado no perfodo
i1narquista que 0 Estado autoritario c centralizado era, por essencia,
IIllobilista e incapaz de participar na progressao social, Proudhon
pcnsa agora que urn Estado federal e pluralista teria a possibilidade
dc assumir urn papel ativo e relativamcnte criador. 0 Estado nao
saheria substituir-se as for<;as economicas c aos grupos de produ<;ao
para a execu<;ao dos trabalhos, mas assume urn papel de cria<;ao nas
iniciativas, nas decis6es econ6micas enos projetos l . Assim a diaJe
lica entre a socicdade e 0 Estado, que era, nas obras do per{odo
I X48-1852, a dialetica contradit6ria da opressao e da submissao,
cede lugar a uma dialetica complementar, onde se encontra reconhe
cido 0 pape! inovador de urn conselho central. 0 Estado s6 intervem
para promover e escolher, deve em seguida abster-se, mas tern bern
urn papel provis6rio de eria<;ao.
Se esta evolu<;ao marca bern uma corre<;ao trazida as teorias
poifticas anteriores, nao implica uma revisao das teorias sociol6

I
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gicas. A denuncia do Estado centralizado num regime proprietario
subsiste inteiramente assim como a analise dos seus det.erminismos
de expansao e de concentrac.:ao. Mas Proudhon opina que uma insti
tuic.:ao ve os caracteres e as necessidades transformarem-se total
mente logo que ela einserida em uma estrutura global diferente. Que
o Estado de uma sociedade desigualitaria seja necessariamente alie
nante e opressiva nao implica que urn conselho central conserve as
mesmas caracterfsticas em uma totalidade diferente. As estruturas
globais de uma totalidade impoem a sua necessidade particular as
partes e as instituic.:oes. A antinomia das classes e a anarquia indus
trial tomam necessario urn Estado forte e opressivo, como a orga
nizac.:ao federal das forc.:as economicas e a pluralidade das entidades
soberanas tomam necessario urn poder central pacifico e sem supe
rioridade de poder. Em uma tal estrutura social, a propria noc.:ao de
govemo perde 0 seu sentido tradicional assim como 0 seu prestfgio
e os mitos que 0 rodeiam; nao e mais que urn dos maquinismos, uma
das func.:6es, de uma sociedade igualitaria. Esta relatividade histo
rica da instituic.:ao sublinha de novo como a reforma polftica esta
subordinada: a mutac.:ao revolucionaria nao consiste em uma simples
revisao constitucional, exige uma subversao da sociedade na sua
forma geral, quer dizer nas suas relac.:oes socio-economicas: a orga
nizac.:ao das forc.:as sociais e das forc.:as economicas impora novas
func.:6es as instituic.:6es particulares, e determinara as caracteristicas
e 0 seu funcionamento.
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Francisco Trindade
I, ,

- 'I

NIII'I"

M'"V all , Pi y - El Pincipio Federativo, Madrid, Librerfa de Alfonso Duran,
I HI.'. 1'. 171.

I

,""II lalim, no original. Desiderato.

"oIl'lllIilion de la Republique, definition restee a l'etat de desideratum, si peu
encore que Suisses et Americains eux-memes n' ont eu jusqu'ici qu'une

I

111111111"

III"il'll'nCe fort imparfaite de leur propre etat."

t

a Buzan do dia 31 de janeiro de 1863, Cor. XII - 269. Urn agradeci
especial ao Carvalho Ferreira amigo e professor no Instituto Superior de
Iii ollomia e Gestao que facilmente compreendeu a importancia da Correspon
11~lill" proudhoniana e enquanto responsavel pela Biblioteca Geral tratou de
1111'1 11111 1' os 14 volumes de cartas que a constituem, tomando esta Biblioteca a
llllh'il do pais a possuir esta obm fundamental para 0 estudo e compreensao da
('lilt"

1111'1110

111moria proudhoniana.
I

"I" viens enfin de terminer une veritable exposition philosophique du prin

1

Ii"" Il'ucratif, une des choses les plus fortes et les plus neuves que j' ai pro

oIlIlIes. "
( 'aria a Bergmann do dia 12 de fevereiro de 1863, Cor. XII - 291.
I'lincipais escritos sobre este assunto: Le Principe Federatij. (1863), La Fede
et I' Unite italienne, (1862), Nouvelles observations sur I' Unite italienne,
II HM, publica~ao postuma de 1865) e La Capacite politique des classes ou
1'1I1'r/'s, (1865, ultima obra de Proudhon publicada postumamente).

1

"'1/01/

" "i\ssim, transportado na esfera polftica, 0 que chamamos ate 0 presente mu
IlIiilismo ou garantismo toma 0 nome de federalismo. Em uma simples sino
nllllia e-nos dada a revolu~ao inteira, polftica e economica."
"i\insi, transporte dans la sphere politique, ce que nous aurons appelC jusqu'a
I'n'scnt mutualisme ou garantisme prend Ie nom de fCderalisme. Dans une simple
synonymie nous est don nee la revolution tout entiere, politique et economique."
1.1/ Capacite des Classes Ouvrieres, Paris, ed. Marcel Riviere, p. 198.
I

II

'J

III 0 nacionalismo e 0 pretexto de que eles se servem para evitar a revolu~ao
l'l'onomica: "Le nationalisme est Ie pretexte dont ils se servent pour esquiver la
Q
Il'volution economique." De la Justice, 4 estudo, t. II p. 289.

,

I

Vcr a este proposito, La Capacite Politique des Classes Ouvrieres, ed. Marcel

I{iviere, p. 285.

,~ II "II

!

Trata-se do Programme revolutionnaire aux ilecteurs de la Seine.

, Sabe-se da importancia que deveria tel' este tema na Comuna de Paris em 1871.
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11 Urn grande falo ja se produz, saber que a Europa torna-se cada vez mais uma
especie de Estado federal do qual cada nac.;ao nao e mais que urn membro:
"Un grand fait se produit deja, savoir que l'Europe devient de plus en plus
una sorte d'Etat federal dont chaque nation n'est plus qu'un membre."
Carta a C. Edmond, 19 de dezembro de 1851, Correspondencia, t. VI p. 154.
12
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La Capacite Politique des Classes Ouvrieres, p. 212.

l3 A ordem polftica repousa fundamental mente em dois princfpios contnirios, a
Autoridade e a Liberdade.
"L'ordre politique repose fondamentalement sur deux principes contraires,
I' Autorite et la Liberte."
Do Principio Federativo, ver p. 46.
l4
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Ver La Capacite Politique des Classes Ouvrieres, p. 198.

15 Numa sociedade livre, 0 papel do Estado ou do governo e por excelencia urn
papel legislativo, de instituic.;ao, de criac.;ao, inaugurac.;ao, de instalac.;ao; - e, 0
menos possfvel, urn papel executivo:
"Dans une societe libre, Ie role de l'Etat ou gouvernement est, par excellence,
un role de legislation, d'instituition, de creation, d'inauguration, d'installation;
- c' est, Ie moins possible, un role d' execution"
Do Principio Federativo, ver p. 97.

I X09 - Nascimento em Besanc,:on, em 15 de janeiro, de Pierre-Joseph
Proudhon. 0 pai e vinhateiro e tanoeiro. Foi tambem cer
vejeiro, mas, escreveu 0 filho nas suas Mernoires sur rna

vie, "vendia a sua cerveja quase ao prec,:o de custo; nada
qucTcndo a nao ser 0 seu salario, 0 bravo homem perdeu
tudo". Pai c mae admiravam a obra igualitaria da Revolu
c,:ao Francesa. A mae de Proudhon, Catherine Simonin "a
minha mae a quem devo tudo" e "uma mulher superior
mente dotada de urn carater her6ico", segundo uma expres
sao que Sainte-Beuve pediu emprestada ao bibliotecario de
Besanc;on, Weiss. Proudhon tera quatro irmaos dos quais
dois morrerao novos. Trabalhos no campo: "Fui durante

cinco anos vaqueiro."
1820 - Entrada no colegio real de Besanc;on, grac;as a uma bolsa de

I
: I1 11

II

estudo.
/826 - A famflia encontra-se arruinada por urn processo. Apesar dos
brilhantes sucessos escolares que Proudhon consegue, vai
ser obrigado a abandonar os estudos e renunciar ao exame
final do curso dos liceus.
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1827 - Aprendiz de tip6grafo na imprensa de Bellevaux.
1828 - Proudhon e corretor na tipografia Gauthier que e especialista
nas obras de teologia e de patrfstica. Numerosas leituras,
nomeadamente as da Bfblia: "Os meus verdadeiros mes
tres," declarara em 1848 ao amigo J.-A. Langlois, "quero
dizer aqueles que fizeram nascer em mim ideias fecundas,
sao em numero de tres: a Bfblia em primeiro lugar, Adam
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Smith em scguida e final mente Hegel." Nao hesita em em
preender pelos seus proprios meios 0 estudo do hebreu.
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] 829 - A casa Gauthier onde trabalha Proudhon imprime Le Nou
veau Monde lndustriel et Sociitaire de Fourier. Dele, Prau
dhon escreveni: "Seis semanas durante as quais fui pri
sioneiro deste bizarro genio." Corrigindo as provas de uma
Vida dos Santos em latim, fez ao autor notas igualmente em
latim, urn jovem protestante dois anos mais velho, Gustave
Fallot, observavoes que chamaram a atenvao deste pela sua
pertinencia. Fallot tomou-se seu amigo. Ira exercer uma
profunda influencia e em uma carta celebre e profetica de
5 de dezembro de 1831 vaticinara urn grande futuro: "...
sereis, Proudhon, contra a sua vontade, inevitavelmente,
pelo fato do seu destino, urn escritor, urn autor: sereis urn
filosofo e 0 vosso nome tera 0 seu lugar nos anais do seculo
XIX..."

i

1831 - Do Carnaval ate ao meio da Quaresma Proudhon e mestre
de estudos em Gray, em seguida da Pascoa ate novembro
trabalha em uma tipografia de Neuchatel.
I
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1832 - Reencontra em Paris Fallot que ja af se encontrava instalado
desde 1830 e nao parava de 0 instigar a vir ter com ele.
Com falta de recursos, partira pouco depois para a pro
vfncia e antes de voltar a Besanvon, fara a sua "volta a
Franva", trabalhando em Lyon, Marselha, Draguignan.
1833 - Morte, no regimento, do irmao Jean-Etienne, vftima, se
gundo Proudhon, do seu capitao: "Esta morte acaba par me
tomar irreconciliavel inimigo da ordem atual", podemos ler
nas Memoires sur ma vie.
1835 - Proudhon queria tomar-se secretario de Fallot, bibliotecario
no Instituto, mas este desejo nao se pode realizar.
1836 - No infcio do ano, Proudhon compra com os seus amigos
Lambert e Maurice uma pequena tipografia de Besanvon, a
imprensa Montarsolo, que toma 0 nome de tipografia Lambert

et Cie. A empresa acaba par se tomar desastrosa. Gustave
Fallot morre em 6 de julho.
18:17 - Proudhon publica anonimo, urn Essai de Grammaire Gene
rale, estudo do tipografo editor, sendo a continuavao dos
Elements primitifs des Langues, de Bergier (Besanvon,
Lambert). A tipografia Lambert conhece graves dificul

dades financeiras.
\ 838 - Abril. Marte, provavelmente voluntaria, de Lambert.
31 de maio. Proudhon escreve a Academia de Besanvon
uma carta para apresentar a sua candidatura a pensao
Suard. Esta - 1.500 francos de renda por ana - era atribufda
todos os tres anos a urn jovem pobre da regiao manifes
tando vocavao quer para a carreira das letras ou das cien
cias, quer para 0 estudo do direito ou da medicina, a fim de
Ihe pcrmitir prosseguir estudos. as candidatos deveriam ter
o curso completo dos liceus. Proudhon apresentou-se ao
exame alguns dias antes e foi admitido apesar das notas

fracas no campo das cicncias.
23 de agosto. A pensao Suard e-Ihe atribufda. Estara em
Paris em novembro, mas renunciara rapidamente a con
quistar diplomas.
1839 - Tendo a Academia de Besanvon posto em concurso a se
guinte questao: De l'Utilite de la Celebration du Diman
che, consideree sous les rapports de l'hygiene publique, de
la morale, des relations de famille et de cite, Proudhon
decide enviar sobre este ass unto uma memoria. Nao obtem
mais que uma medalha de bronze, apesar do seu trabalho
ter sido considerado notavel. Tinha exposto em materia de
economia polftica e de organizavao social ideias que nao

deixaram de inquietar a Academia.
1840 - Qu' est-ce que la Propriite ? ou Recherches sur le Principe
du Droit et du Gouvernement (primeira memoria sobre a
propriedade). a livro e dedieado a Academia de Besanvon.

24

Imediatamente e causa de escandalo. A Academia repudia
a obra e exige a supressao da dedicat6ria. (24 de agosto). a
Ministerio Publico pensa em perseguir Proudhon, mas e
salvo pelo economista Adolphe Blanqui, irmao do revolu
ciomirio e membro do Instituto que admite 0 valor cien
tffico da obra num relat6rio a Academia das Ciencias mo
rais e polfticas e por outro lado desaconselha ao Ministro
da Justi~a as persegui~oes. Convidado pela Academia de
Besan~on a comparecer perante ela no dia 15 de janeiro de
1841 para apresentar explica~oes, Proudhon dirige-Ihe uma
carta datado do dia 6 de janeiro de 1841. Na sessao do dia
15 de janeiro de 1841, a maioria dos membros da Academia
pronunciou-se pela retirada da pensao Suard a Proudhon
(16 votos contra 14 e urn boletim em branco). Este con
serva a pensao que nao pode ser retirada a nao ser par uma
maioria de dois ter~os. Endivida-se cada vez mais devido a
sua tipografia.
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1841 - Lettre a M. Blanqui, professeur d' economie politique au
Conservatoire des Arts et Metiers, sur la propriete (se
gunda mem6ria sobre a propriedade). Proudhon escapa por
pouco a persegui~oes judiciais.
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com os irmaos Gauthier que tinha criado urn servi~o de
harcos para 0 transporte da hulha pelo canal do Rhone no
Reno. Toma-se empregado comercial.
23 de julho - Proudhon come~a os seus Carnets.
Setembro - De la Creation de l'Ordre dans I'Humanite, ou
Principes d'Organisation Politique.
III vnllo 1843-1844 - Estada em Paris. Proudhon encontra 0 ma~om
Martin Nadaud, Wolowski, Garnier, secretario da Socie
dade de Economia Polftica, 0 livreiro Guillaumin. Em uma
carta de 15 de agosto expoe a este ultimo 0 projeto do que
sera 0 Systimle des Contradictions Economiques.

Illverno 1844-1845 - Enconlros em Paris com Bakunin, Karl Griin,
Ewerbeck, Karl Marx etc. Discussoes sobre Hegel. Na obra
A Sagrada Familia, de janeiro de 1845 Marx faz urn vivo
elogia de Qu'est-ce que la Propriite? Mas os dois homens
irao romper em 1846.
Mar~o. Le Miserere ou la penitence d'un roi, crftica dos
sermoes de quaresma de R. P. Lacordaire em 1845. De la
Concurrence entre les Chemins de Fer et les Voies Navi
gables.
I X46 - 30 de mar~o - Morte do pai de Proudhon.

1842 - Janeiro Avertissement aux Propriitaires, ou Lettre a M.
Considerant, redacteur de la Phalange, sur une defense de
la propriete (terceira mem6ria sobre a propriedade). Esta
mem6ria e embargada e Proudhon e objeto de a~oes judi
ciais. Comparece perante 0 tribunal em 3 de fevereiro de
1842 mas e absolvido. Publica a defesa que pronunciou
perante os jufzes: Explications Presentees au Ministere
Publique sur Ie Droit de Propriete.
1843 - No dia 4 de fevereiro Proudhon anuncia ao seu amigo Berg
mann que vendeu a sua tipografia. Conseguiu ver-se livre
de uma parte das suas dfvidas, mas fica devedar ainda de
7.000 francos. Em maio esta instalado em Lyon e trabalha

25

15 de outubro - Systeme des Contradictions economiques
ou philosophie de la misere.
Marx com poe contra Proudhon durante 0 invemo de 1846
1847 a Miseria da Filosofia. A obra e editada a 15 de junho
de 1847.
Proudhon e af tratado de "pequeno-burgues constantemente
oscilando entre 0 capital e 0 trabalho, entre a economia
polftica e 0 comunismo".
IX47 -

a sucesso

do Systeme des Contradictions Economiques e
fraco. a jornal dos economistas s6 falani da obra em no
vembro. Em outubro Proudhon deixa 0 seu lugar nos Gau
thier. A sua mae morre em 17 de dezembro. "Eis-me sozinho,

i
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sofrivelmente, desafei~oado, desiludido, desgostoso ...",
escrevenl a Maurice em janeiro de 1848.
1848 - Janeiro - Publica~ao do Manifesto do Partido Comunista de
Marx e Engels.
22, 23, 24 de fevereiro - Revolu~ao de Fevereiro. Prou
dhon em seus Carnets lamenta que ela tenha sido levada a
cabo sem id6ia construtiva. Yai procurar fomecer-lhe urn
programa de a~ao.
Mar~o

- Publica~ao de tres brochuras: Solution du Pro
bleme Social (22 de mar~o), La Democratie (26 de mar~o),
Organisation du Credit et de la Circulation et Solution du
Probleme Social (31 de mar~o).
23 de abril- Insucesso de Proudhon nas elei~6es. Program
me Revolutionnaire Adresse aux Electeurs de la Seine, pu
blicado no Representant du Peuple de 31 de maio, 1 e 5 de
junho.
4 de junho - Proudhon 6 eleito em Paris nas elei~6es com
plementares da Assembleia Nacional, com 77.000 votos.

,

21 de junho 1,1
I

i I

I
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Dissolu~ao

das oficinas nacionais.

23-26 de junho - As jomadas de junho.
Julho - Carta ao Representant du Peuple em favor dos re
voltados (5 de julho). No dia 8, Proudhon pede em urn
artigo do mesmo jomal uma redu~ao de urn ter~o sobre as
rendas e as taxas de juros durante tres anos: 0 jomal 6 sus
penso. Proudhon retoma a ideia em uma proposta de lei que
6 discutida na Assembl6ia. Pronuncia em 31 de julho urn
longo e violento discurso onde op6e os proletarios aos bur
gueses; 6 objeto de uma reprimenda por parte do presi
dente.
Agosto - Le Representant du Peuple que reapareceu, sera
suspenso ao fim de tres dias e desaparecera. Sera substi
tuido por Le Peuple que no seu manifesto editorial exigira
o direito ao trabalho (2 de setembro).

27
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26 de setembro -'Yisita a Luis Napoleao Bonaparte. Prou
dhon anota nos seus Carnets: "Este homem parece bern
intencionado, cabe~a e cora~ao cavalheirescos... para al6m
disso genio mediocre... Desconfiar". Le Droit au Travail et
Ie Droit de Propriete. Resume de la Question Sociale, Banque
d'Echange.
15 de outubro - Proudhon pronuncia urn discurso onde esta
presente Lamennais "Tooast a la R6volution": "As revolu
~6es sao as manifesta~6es sucessivas da justi~a na hum a
nidade".
4 de novembro - YolO pela Assembl6ia Nacional de uma
constitui~ao, que confia 0 poder executivo a urn presidente
eleito por quatro anos.
] 5 de novembro - Manifesto eleitoral dos socialistas publi
cado no Le Peuple contra 0 estatismo e a favor das as so
cia~6es operarias.
10 de dezembro - Elei~ao de Luis Napoleao

a presidencia.

1849 - Janeiro - Tentativa de organiza~ao por Proudhon do "Banque
du peuple" que devia fomecer a uma taxa baixa os capitais
necessarios acompa de mat6rias-primas e ferramentas. Mas
o Banco vai ser liquidado algumas semanas mais tarde, antes
mesmo que a primeira opera~ao de cr6dito tenha tido lugar.
Nos dias 26, 27 e 30 publica~ao no Le Peuple de tres vio
lentos artigos contra 0 principe-presidente, que vaG valer a
Proudhon a~6es judiciais.
14 de fevereiro - A Assembleia autoriza as
Proudhon.

a~6es

contra

28 de mar~o - Proudhon 6 condenado pelo Tribunal do
Sena a tres anos de prisao e 3.000 francos de muIta. Refu
gia-se na B61gica (30 de mar~o).
Junho - Tendo cometido a imprudencia de voltar a Paris no
inicio de abril 6 preso e encarcerado no dia 7 de junho em
Sainte-Pelagie. Ai ficara na prisao ate junho de 1852. No
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dia 13 de junho de 1849 desparacimento do Le PeupLe que
sera substituido em outubro pelo La Voix du PeupLe.

I

Fim de outubro - Les Confessions d'un RevoLutiollllaire
pour servir a L'Histoire de La RevoLution de Fevrier foram
escritas na prisao. De novembro ao mes de mar~o do ana
seguinte, poH~mica no La Voix du PeupLe entre Proudhon e
Bastiat sobre a gratuidade do credito.
I
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1850 - Artigos escritos no La Voix du PeupLe durante 0 tempo que
esta em Sainte-Pelagic valem-lhe novas persegui~6es judi
ciais. E transferido no dia 13 de fevereiro para a prisao
anexa ao Palacio da Justi~a ate fins de abril e depois para a
fortaleza de Doullens. No fim de maio comparece perante
o tribunal do Sena, mas e absolvido. Ficara detido na prisao
anexa ao Palacio da Justi~a ate setembro dc 1851.
18 de outubro - Nascimento da sua primeira filha, Ca
therine.
1851 -Idee GeneraLe de La RevoLution au XIxe Si(xLe. Choix d'etudes
sur La pratique revoLutionnaire et industrielle. A obra e de
dicada a Burguesia: "... A v6s, Burgueses, a homenagem
destes novos ensaios; fostes de todos os tempos os mais
intrepidos, os mais ousados dos revolucionarios." Deseja

"uma reconcilia~ao do proletariado e da classe media...
para derrubar 0 capitalismo", mas na ultima obra escrita na
prisao e que publicara novamente em 1853 na Belgica, La
PhiLosophie du progres, s6 contara com a "energia revolu
cionaria das massas operarias".

i

'II

31 de dezembro - Casamento de Proudhon com Euphrasie
Piegard, operaria passamaneira que tern quatorze anos
menos que ele e que conheceu na rua no dia 6 de fevereiro
de 1847. Quatro filhos nascerao deste casamento.

Em setembro, e reintegrado em Sainte-Pelagie. Passara a
ter tres dias de saidas por mes, 0 que the permite estar nas
mas de Paris no 2 de dezembro, dia do golpe de Estado.
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IW'i2 - Nascimento da Segunda filha, MarceIJe.
4 de junho - Proudhon sai da prisao. Passeio em Meudon.
Julho - La RevoLution SociaLe Demontree par Le Coup
d'Etat du 2 Decembre, cuja coloca~ao a venda foi interdita
durante alguns dias. ManueL du SpecuLateur a La Bourse,
que escreve em colabora~ao com Duchene e Beslay mas
onde 0 seu nome nao figura. Somente na terceira edi~ao e
que isso ira acontecer, em 1857.
IX53 - Janeiro - Visita de Proudhon ao principe Napoleao, junto do
qual interveio em 1849 com Darimon e Charles Edmond
em favor de urn operario quimico implicado no caso do 13
de junho. Esta visita sera seguida de varias outras: "Vou ao
Palacio Real: sim algumas vezes, dez ou doze vezes nestes
ultimos quatro anos", escrevera a Madier-Montjau em mar~o
de 1856. Fara sempre prova nas suas rela~6es com 0 prin
cipe da mais feroz independencia.
Setembro - Nascimento da terceira filha, Stephanie.
IX54 - Durante 0 verao Proudhon e a sua familia sofrem urn ataquc
de c6lera. Morte da sua Segunda filha Marcelle.
1855 - Proudhon apresenta ao principe Napoleao, que foi nomeado
presidente da Comissao central da Exposi~ao universal de
1855, urn projeto de exposi~ao perpetua. Este projeto era
uma retomada do projeto do Banco do Povo c devia se
gundo 0 seu autor arruinar a Banca toda poderosa e os fi
nancistas. Na sua obra Des R¢{onnes a Operer dans L'Ex
pLoitation des Chemins de Fer, levanta urn protesto contra
os bencffcios das companhias concessionarias.
1856 - Proudhon trabalha na obra De La Justice dans La RevoLution
et dans L'EgLise. Na primavera esta doente e encontra-se
numa incapacidade quase absoluta de pensar e de escrever.
Em maio, tern uma quarta filha, Charlotte, que ira morrer
no princfpio do mes de dezembro seguinte.

I
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1857 - Junho - Viagem pelo Franco-Condado. Continua a redac;ao
de De la Justice dans la Revolution et dans l'Eglise mas e
incomodado pela falta de saude que persiste. Procura can
didatar-se as eleic;oes legislativas.
1858 - 22 de abril- Colocado avenda 0 De la Justice dans la Revo
lution et dans I'Eglise, novos princfpios de filosofia pnitica
enderec;ado a sua Eminencia Mathieu, cardeal arcebispo de
Besanc;on (3 volumes). 0 livro, do qual seis mil exemplares
sao vendidos somente em alguns dias, e apreendido no dia
28 de abril. E.-lhe movida mais uma ac;ao judicial e por este
meio e condenado no dia 2 de junho a tres anos de prisao e
4.000 francos de multa. 0 editor Garnier e condenado a urn
ana de prisao e 1.000 francos de multa. Proudhon interpoe
recurso no dia 10. A fim de poder publicar uma memoria
para a sua defesa e tambern para escapar a prisao, refugia
se em Bruxelas onde se encontra em 18 de julho. Em setem
bro, publica La Justice Poursuivie par l'Eglise, appel du
jugement rendu par Ie tribunal de police correctionelle Ie
2 juin J858, contre Proudhon, avec une consultation de son
avocat Gustave Chaudey. A entrada na Franc;a desta me
moria e proibida. Proudhon toma definitivamente 0 partido
de ficar em Bruxelas onde se the junta a mulher e as filhas
no dia lOde dezembro.

IiI '
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1859 - Durante os primeiros meses do ana Proudhon esta doente.
Em maio anuncia a Chaudey, numa carta, que trabalha em
uma brochura sobre a guerra e a paz "que podera dar du
zentas paginas de impressao." Esta brochura tornar-se-a ao
longo dos dois anos seguintes uma obra em dois volumes
de cerca de quatrocentas paginas cada urn. Em agosto 0
imperador assina urn deereto de anistia, mas Proudhon nao
faz parte daqueles que podem beneficiar-se. No outono,
apos uma breve estada na Franc;a, sua mulher e suas filhas
caem doentes.
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I IIllD -- Proudhon trabalha na segunda edic;ao de La Justice que saini
em setembro.
Abril - Encontros com Tolstoi de passagem por Bruxelas.
10 de setembro - Proudhon envia ao Conselho de Estado
do cantao sufc;o de Vaud, em resposta a uma questao posta
em concurso, uma Theorie de l'lmpot. A memoria, que
conta com cento e oitenta folhas, obteni 0 primeiro premio.
5 de dezembro - Proudhon recebe dos irmaos Gamier uma
carta onde eles recusam a publicac;ao de La Guerre et la
Paix.
12 de dezembro - NapoIeao III concede 0 perdao a Prou
dhon, mas este prolonga a sua estada na Belgica.
11161 - 21 de maio - La Guerre et la Paix, recherches sur Ie principe

et la constitution du droit des gens publicada pelos irmaos
Michel Levy. Muitos nao entenderao 0 sentido da obra e
nela verao uma apologia da guerra. "Todos os meus amigos
estao consternados; nao compreenderam nada; ou se com
preenderam e para desaprovar e lamentarem-se. Ter-me-ei
tornado louco, ou e 0 mundo que se cretiniza", escreveni 0
autor a Rolland no dia 3 de junho.
I X62 - Les Majorats Litteraires, examen d'un projet de loi ayant
pour but de creer au profit des auteurs, inventeurs et artis
tes un monopole perpetuel (Bruxelas, l' office de publicite).
Crftica do princfpio da propriedade liteniria.
7 de setembro 0 jornal belga I'Office de publicite publica
urn artigo de Proudhon: "Garibaldi et l'Unite Italienne".
Este artigo con tern uma passagem onde a ironia nao e com
preendida e faz acusar Proudhon de angariar Napoleao III
para anexar a Belgica. Uma manifestac;ao tern lugar no dia
16 debaixo dajanela do escritor que deixa Bruxelas no dia
seguinte e chega a Paris dia 18.
La Federation et l'Unite en ltalie (Paris, Dentu). A obra
onde sao retomados, com modificac;oes, dois artigos apare
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cidos no I'Office de publicite, do qual "Garibaldi et I'Unite
Italienne" e hostil a unidade italiana.
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I KIl')- De la Capacite Politique des Classes Ouvrieres, Du Prin

cipe de I'Art et de la Destination Sociale, Theorie de la
Propriete, seguida de Projet d'Exposition Perpetuelle.
1863 - Du Principe Federatif et de la Necessite de Reconstituer Ie
I X(l(l - La Bible Annotee (Novo Testamento).
Parti de la Revolution. Proudhon esui seriamente doente.
I X(l7 - France et Rhin.
Na brochura Les Democrates Assermentes et les Refrac
IX(lX - Melanges 3 volumes (Coletanea de artigos escritos por Prou
taires (abril), recomenda a absten<,;ao nas elei<,;6es que vaG
dhon no Representant du Peuple, Le Peuple e no La Voix
ter lugar no fim de maio. "Nao tenho for<,;as a nao ser para
du Peuple.
me arrastar ao Bosque de Bolonha onde me deito a sombra
I X70 - Les Contradictions Politiques, Theorie du Mouvement Cons
na erva seca e durmo durante horas", escreve no dia 12 de
titutionnel au XIX siecle.
julho.
1X75 - La Pomocratie ou les femmes dans les temps modemes.
1864 - Proudhon esta doente durante todo 0 primeiro semestre.
Quatorze volumes de Correspondance foram publicados
17 de fevereiro - Manifesto dos Sessenla (60 operarios),
por Lacroix devido aos cuidados de Catherine Proudhon e
que anuncia candidaturas puramente operarias. Proudhon
I.-A. Langlois.
convidado a dar a sua opiniao, reconhece 0 direito dos ope
1X76 - Amour et Mariage.
rarios a uma representa<,;ao que Ihe seja pr6pria, mas nao
I X83 - Cesarisme et Christianisme (do ana 45 a.c. ao ana 476 d.C.)
deixa de persistir menos a recomenda<,;ao da absten<,;ao as
I X96 - Jesus et les Origines du Christianisme.
elei<,;6es (8 de mar<,;o), Proudhon prepara De la Capacite
1R98 - Napoleon I", com uma carta do General Brialmont.
Politique des Classes Ouvrieres que aparecera ap6s a sua
1900 - Commentaires sur les Memoires de Fouche seguidas do
morte.
Parallele entre Napoleon et Wellington, Napoleon III.
20 de agosto - Parle para 0 Franco Condado, onde vai fazer
1908 - Publica<,;ao de alguns extratos dos Camets de Proudhon na
uma ultima estada. Esta de volta a Paris em 15 de setembro.
Grande Revue em 1, 25 de agosto e 25 de setembro.
1865 - "No dia 19 de janeiro de 1865, morre pelas duas horas da

manha, nos bra<,;os da sua mulher, da sua cunhada e do
amigo que escreve estas linhas." (Prefacio de I.-A. Lan
glois a Correspondance de F.-J. Proudhon)

Obras p6stumas

1946 - Lettres au Citoyen Rolland.
1948 - Lettres recolhidas por Daniel Halevy e Louis Guilloux.

a

1950 - Lettres de Proudhon sa Femme.
1961 - Camets publica<,;ao levada a cabo por Pierre Hauptmann na

livraria Marcel Riviere. Safram 4 volumes de urn total pre
Q
visto de 8. Sendo: 0 lQ vol. (1847-1848), 0 2 vol. (1848
Q
50),0 3 vol. (1850-1851) e 0 4 vol. (1851-1853).
Q

Numerosas obras eseritas por Proudhon foram publicadas ap6s
a sua morte. Damos aqui as principais. Para alem disso ha ainda urn
conjunto volumoso de originais abarcando dezenas de cadernos
num total de milhares de paginas com notas crfticas, comentarios de
livro, carlas, etc. etc..
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Quando, ha alguns meses, a prop6sito de urn artigo sobre a
II:ilia no qual eu defendia a federa~ao contra a unidade, os jornais
hclgas me acusaram de exartar a anexa~ao do seu pais pela Fran~a,
iI minha surpresa nao foi pequena. Nao sabia no que acreditar, se
ulima alucina~ao do publico ou em uma emboscada da polfcia; a
minha primeira palavra foi para perguntar aos meus denunciantes se
me tinham lido; e neste easo, se era seriamente que eles me faziam
lima tal acusa~ao. Sabemos como terminou para mim esta incrlvel
disputa. Nao me tinha apressado, depois de um exflio de mais de
quatro anos, a aproveitar-me da anistia que me autarizava a vol tar it
I;ran~a; mudei-me rapidamente.
Mas quando, de regresso ao paiS, vi, e com 0 mesmo pretexto,
a imprensa democnitica acusar-me de abandonar a causa da Revo
lu~ao, bradar contra mim, nao ja par anexacionista, mas par ap6s
tata, confesso que a minha estupefa~ao atingiu 0 auge. Perguntei-me
se seria um Epimcnidas ' saldo da sua caverna apos urn scculo de
sono, ou se par acaso nao seria a propria democracia francesa que,
acertando 0 passo pelo liberalismo belga, teria sofrido um movi
mento retr6grado. Parecia-me bem que federa~ao e contra-revo
lu~ao ou anexa~ao eram termos incompatlveis: mas repugnava-me
acreditar na deser~ao massiva do partido 2 ao qual tinha ate entao
estado unido, e que, nao contente com 0 renegar dos seus princfpios,
estava, na sua febre de unifica~ao, inclusive traindo 0 seu pais.
Estaria eu louco, ou 0 mundo ter-se-ia posto a girar no sentido con
trario sem que eu me apercebcsse?
Como

0

rata de La Fontaine,

,
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Suspeitando de qualquer maquina(;iio, ...
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Pensei que a decisao mais inteligente seria a de adiar a minha
resposta e observar, durante algum tempo, 0 estado dos espfritos.
Sabia que deveria tomar uma resoluc;ao energica, e tinha nec~ssi
dade, antes de agir, de me orientar em urn terreno que. apos a minha
safda da Franc;a, me parecia ter sido revolvido, e onde os homens
que tinha conhecido apareciam-me alterados.
Perguntava-me, onde esta hoje em dia 0 povo frances? Que
se passa nas diferentes classes da sociedade? Que ideias germi
naram na opiniao, equal 0 sonho das massas? Para onde se enca
minha a nac;ao? Onde esta 0 futuro? Quem seguimos e 0 que de
fendemos? ..

"XIJlTSSaO do futuro; ela torna-se por excelencia 0 partido do status
III/I! \ ela e 0 status quo em pessoa.
Olhei em seguida para 0 governo, para 0 partido do qual ele e
II (lrgao especialmente e, devo dize-lo, achei-os urn e 0 outro no
11111(.10 sempre os mesmos, fieis ao ideal napole6nico, nao obstante
liS concessoes que Ihes sao arrancadas por urn lado, pelo espfrito do
scculo e, por outro, pela influencia dessa classe media fora da qual
l~ contra a qual, nenhum governo e possfvel. Que 0 Imperio seja
rcJuzido a toda a franqueza da sua tradic;ao, que 0 seu poder seja
igual a sua vontade, e amanha nos teremos com os esplendores de
IX04 e 1809 as fronteiras de 1812; reencontraremos 0 terceiro Im
perio do Ocidente com as suas tendcncias para a univcrsalidade e a
sua autocracia inflexfvel. Ora, precisamente devido a esta fidelidade
<10 seu ideal, 0 Imperio, mesmo sendo a propria atualidade, nao pode
dizer-se expressao do futuro, pois que se afirmando como conquis
tador e autocratico, negaria a liberdade, pois que ele mesmo, ao
prometer urn tapa de edificio, se colocou como governo transitorio.
o Imperio e a paz, disse Napoleao III. Seja; mas entao como 0
Imperio ja nao esta em guerra4, nao seria 0 status quo?

Assim, ia interrogando homens e coisas, procurando na angus
tia, nao tendo obtido senao respostas desoladoras. Permita-me 0
leitor que Ihe de a conhecer as minhas observac;oes: elas servirao de
desculpa para uma publicac;ao que, reconhec;o, tern urn objetivo bern
superior as minhas forc;as.
Comecei por considerar a classe media, 0 que outrora se cha
maya burguesia, e que nao podc ja designar-se assim. Achei-a fiel
as suas tradic;oes, as suas tendencias, as suas maximas, mesmo se se
dirigia apressadamente para 0 proletariado. Que a classe media
recupere a sua autoridade e 0 Poder; que scja chamada a refazcr uma
Constituic;ao segundo as suas ideias e uma polftica segundo a sua
crenc;a, e, podemos predizer com seguranc;a, 0 que acontecera. Res
salvando toda a preferencia dimislica, a classe media retornaria ao

i

sistema de 1814 e 1830, salvo talvez uma ligeira modificac;ao no que
respeita as prerrogativas reais, analoga a emenda feita ao artigo 14
da Carta, depois da revoluc;ao de Julho. A monarquia constitucionaL
em uma palavra, eis 0 que e ainda a fe polftica e 0 desejo secreta da
maioria burguesa. Eis a medida da confianc;a que ela tern em si
propria; nem 0 seu pensamento nem a sua energia ultrapassam isso.
Mas, precisamente devido a essa predilec;ao monarquica, a classe
media, mesmo tendo numerosas e fortes rafzes na atualidade, ainda
que pela inteligencia, pela riqueza, pelo numero, represente a parte
mais consideravel da nac;ao, nao pode ser considerada como a
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Vi a Igreja. e de born grado the concedo esta justic;a: ela e
imutavel. Fiel aos seus dogmas, a sua moral, a sua disciplina, como
ao seu Deus, nao faz concessoes ao seculo senao em nfvel da forma;
ela nao Ihe adota 0 seu espfrito, nao avanc;a com ele. A Igreja sera a
cternidadc, sc 0 quiserem, a mais alta formula do status quo: nao eo
progresso; nao saberia ser a expressao do futuro.
Do mesmo modo que a classe media e os partidos dinasticos,
do meslllo modo que 0 Imperio e a Igreja, a Democracia e tambem
do presente: ela se-lo-a enquanto existirem classes que the sejam
superiores, uma realeza e aspirac;6es de nobreza, uma Igreja e urn
sacerdocio, enquanto 0 nivelamento polftico, econ6mico e social
nao forem conseguidos. Desde a Revoluc;ao Francesa, a Democracia
tomou como lema: Liberdade, Igualdade. Como, pela sua natureza
e func;ao, ela e 0 movimento, a vida, a sua palavra de ordem era: Em
frente! A Democracia podia por isso dizer-se, e talvez so ela, a

"I
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expressao do futuro; e, com efeito, ap6s a queda do primeiro Imperio
e do aparecimento da classe media. 0 que 0 mundo acreditou. Mas
para exprimir 0 futuro, para realizar as promessas, e preciso prin
cfpios, urn direito, uma ciencia, uma polftica, todas as coisas de que
a Revolu~ao parecia ter criado as bases. Ora, eis que. coisa inaudita,
a Democracia mostra-se infiel a si pr6pria; rompeu com as suas
origens, vira as costas aos seus destinatarios. 0 seu procedimento
desde hi tres anos tern sido uma abdica~ao, urn suicfdio. Sem duvida
nao deixou de ser 0 presente: como partido do futuro ja nao existe.
A consciencia democratica esta vazia: e urn balao vazio, que alguns
compadrios, alguns intriguistas polfticos atiram-se uns aos outros
sem que alguem 0 saiba guardar. Acabaram-se as ideias: em seu
lugar. fantasias romanescas, mitos, fdolos. 1789 esta posto de lado,
1848 nas mas da amargura. De resto, nem sentido polftico, nem
sentido moral, nem senso comum; 0 maximo da ignorancia, a inspi
ra~ao dos grandes dias totalmente perdida. 0 que a posteridade nao
podera acreditar, e que entre a imensidao de leitores que custeiam
uma imprensa favoraveL nao haja urn em mil que desconfie, mesmo
por instinto, do que significa a palavrafederarao. Sem duvida, os
anais da Revolu~ao nao nos poderao aqui ensinar grande eoisa; mas
enfim nao se e 0 partido do futuro para imobilizar-se com paix6es
passadas, e e 0 dever da Democracia produzir as suas ideias, e em
consonancia modifiear a sua palavra de ordem. A Federa~ao e 0
novo nome sob 0 qual a Liberdade, a Igualdade, a Revolu~ao com
todas as suas conseqiieneias, apareceram no ana de 1859, a Demo
cracia. Liberais e democratas nao viram af senao uma conjuntura
.
/. I
reaclOnana ....
Desde a institui~ao do sufragio universal, a Democracia 
considerando que 0 seu reinado tinha chegado, que 0 seu governo
tinha prestado as suas provas, que nao havia mais a diseutir senao a
escolha dos homens, que ela era a formula suprema da ordem 
quis constituir-se por sua vez em partido do status quo. Ela nao e
ainda, apesar de poueo faltar, senhora dos neg6cios, e ja se prepara
para 0 imobilismo. Mas que fazer quando nos chamamos Demo-
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nacia, representamos a Revolu~ao e chegamos ao imobilismo? A
dcmocracia pen sou que a sua missao era reparar as antigas injus
li~as, ressuscitar na<;:6es amortalhadas, em uma palavra, refazer a
historia! Eo que ela exprime pela palavra NACIONALIDADE es
nita a eabe<;:a do seu novo programa. Nao contente em fazer-se
partido do status quo, fez-se partido retr6grado. E como a Nacio
nalidade, tal como a compreende e a interpreta a Demoeracia, tern
por corolario a Unidade, ela pas urn selo a sua abjura~ao, decla
rando-se definitivamente poder absoluto, indivisfvel e imutavel.
A Nacionalidade e a Unidade, eis 0 que sao hoje a fe, a lei, a
razao de Estado, eis os deuses da Democracia. Mas, aNacionalidade
t; para ela uma simples palavra, pois que para 0 pensamento dos
democratas ela so representa sombras. Quanto aUnidade, veremos.
no decurso desta obra, 0 que e preciso pensar do regime unitario.
Mas posso adiantar, a prop6sito da Italia e dos arranjos de que a
carta polftica desse pafs foi objeto, que essa unidade sobre a qual se
lan~aram com tao vivo entusiasmo tantos dos apelidados amigos do
povo e do progresso. nao c mais, no pensar dos habilidosos, que urn
l1egocio, urn enorme negoeio, metade dinastico e metade banco
critico, polido de liberalismo, entrecortado de conspira~6es, e aqual
republieanos honestos, mal-inform ados ou tornados por papalvos.
servem de ama-seca.
Tal democracia, tal jornalismo. Desde a epoca em que eu
acusava, no Manuel du speculateur a la Bourses, 0 papel mercenario
da imprensa, este papel nao mudou; tao-somente estendeu 0 cfreulo
das suas opera~6es. Tudo 0 que outrora possufa de razao, de espfrito,
de crftica, de saber, de eloqiiencia, resumiu-se, salvo raras exce<;6es,
nessas duas palavras que tomo de emprestimo ao vocabulario do
offcio: Crftica negativa e Publicidade. 0 problema italiano atirado
aos jornais, nem mais nem menos como se se tratasse de uma soeie
dade por quotas, esses estimaveis quadrados de papel, como uma
claque que obedece ao sinal do chefe, come<;:aram por me tratar por
mistificador, malabarista, bourbonista, papista, de Erostrato 6, rene
gado, vendido: abrevio a ladafnha. Depois, tomando urn tom mais
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calmo, come<;aram a lembrar que eu era 0 inimigo irreconciliavel do
Imperio e de todos os governos, da Igreja e de todas as religi6es,
assim como de toda a moral: urn materialista, urn anarquista, urn
ateu, uma especie de Catilina literario sacrificando tudo, pudor e
born senso, a furia de se fazer falado, e cuja tatica exposta a partir
de entao era, associando sorrateiramente a causa do Imperador a do
Papa, atirar os dois contra a democracia, perder uns pelos outros
todos os partidos e todas as opini6es, e erigir urn monumento ao meu
orgulho sobre as mfnas da ordem social. Tal foi 0 fundo das crfticas
do Siecle, Opinion national, Presse, Echo de la Presse, La Patrie,
Pays, Debats: e omito, pois nao li tudo. Lembraram, nessa ocasiao,
que eu tinha sido a principal causa da queda da Republica; e apare
ceram democratas tao amolecidos do cerebro para me dizerem ao
ouvido que tal escandalo nao se repetiria, que a democracia tinha
regressado das loucuras de 1848, e que 0 primeiro a quem ela des
tinava as suas balas conservadoras era a mim.
Nao queria de modo algum parecer atribuir a violencias ridf
culas, dignas das paginas que as inspiravam, mais importancia do
que a que mereciam; cito-as pela influencia do jornalismo contem
poraneo e testemunho do estado dos espfritos. Mas se 0 meu amor
pr6prio como indivfduo, se a minha consciencia de cidadao e su
perior a semelhantes ataques, 0 mesmo nao acontece com a minha
dignidade de escritor interprete da Revolu<;ao. Estou farto dos ultra
ges de uma democracia decrepita e dos aviltamentos dos seus jor
nais. A seguir ao 10 de dezembro de 1848, venda a massa do pais e
todo 0 poder do Estado virados contra aquilo que me parecia ser a
Revolu<;ao, tentei aproximar-me de urn partido que, se desprovido
de ideais, valia ainda pelo numero. Foi urn erro de que amargamente
me arrependi, mas do qual ainda e tempo de regressar. Sejamos n6s
pr6prios, se queremos ser algo; formemos, se houver lugar, com os
nossos adversarios e os nossos rivais, federa<;6es, nunca fus6es. 0
que me acontece desde ha tres meses, decidiu-me, sem retrocesso.
Entre urn partido cafdo no romantismo, que com uma filosofia do
direito soube descobrir urn sistema de tirania, e com as manobras
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lIos agiotas urn progresso; para 0 qual os costumes do absolutismo
sao virtudes republicanas, e as prerrogativas da liberdade uma re
volta; entre esse partido, dizia, e 0 homem que procura a verdade da
Revolu<;ao e a sua justi<;a, nao pode haver nada de comum. A sepa
ra<;ao e necessaria, e, sem raiva como sem receio, fa<;o-a.
Durante a primeira revolu<;ao, os jacobinos sentiram de tempos
em tempos a necessidade de retemperar a sua sociedade, executando
sobre eles pr6prios aquilo que se chamava entao uma limpeza. E a
uma manifesta<;ao do genero que apelo ao que resta dos amigos
sinceros e esclarecidos das ideias de 89. Convencido do concurso de
uma elite, contando com 0 born senso das massas, rompo, pela
minha parte, com uma fac<;ao que ja nao representa nada. Mesmo
que nao fOssemos mais do que uma centena, chcga para 0 que ouso
empreender. Sempre a verdade serviu os seus perseguidores; quando
eu tiver cafdo, vitima dos que estou decidido a com bater, terei ao
menos a consola<;ao de pensar que quando a minha voz se calar 0
meu pensamento obtera justi<;a, e que cedo ou tarde os meus pr6
prios inimigos serao meus apologistas.
Mas que digo eu'? Nao havera nem batalha nem execu<;ao: 0
julgamento do publico justificou-me antecipadamente. Nao tinha
corrido 0 rumor, repetido por diversos jornais, que a resposta que
publico agora teria como tftulo: Os Iscariotes 1... Nao ha justi<;a como
ada opiniao publica. E penal Seria mal que desse a minha brochura
esse titulo sangrento, para alguns mais que merecido. Desde ha dois
meses que estudo 0 estado das almas, e pude aperceber-me de que,
se a democracia tern abundancia de Judas, af encontramos ainda
mais S. Pedros, e escrevo para estes pelo menos tanto como para
aqueles. Renunciei, pois, ao prazer de uma vendetta; sentir-me-ei
muito feliz se, como 0 galo da Paixao, puder fazer entrar neles tanto
de pequenas coragens, e restituir-lhes com a consciencia 0 enten
dimento.
Pois se, em uma publica<;ao cuja forma era mais literaria que
did<itica, pretendeu-se nao atingir 0 pensamento que Ihe dava a alma,
sou for<;ado a retomar os processos escolares e argumentar dentro
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das regras. Assim, divido este trabalho, bern mais extenso do que
desejaria, em tres partes: a primeira, a mais importante para os meus
ex-correligiomirios politicos, cuja razao sofre, teni por objeto apre
sentar os princfpios da materia; - na segunda, aplicarei esses prin
cfpios a questao italiana e ao estado geral dos assuntos, mostrarei a
loucura e a imoralidade da politica unitaria; - na terceira respon
derei as objec,:6es dos Senhores jornalistas, benevolentes ou hostis,
que julgaram dever ocupar-se do meu ultimo trabalho, e farei ver
pelo seu exemplo 0 perigo que corre a razao das massas, sob a in
fluencia de uma teoria destrutiva de todo 0 individualismo.
Pec,:o as pessoas, seja qual for a sua opiniao, que, mesmo nao
aceitando algo do fundo das minhas ideias, acolheram as minhas
primeiras observac,:6es acerca da Italia com considerac,:ao, para me
continuarem a apoiar. Nao dependera de mim, no caos intelectual e
moral em que estamos mergulhados, nesta altura em que os partidos
nao se distinguem, como os cavaleiros que combatiam nos tomeios,
senao pela cor das suas faixas, que os homens de boa vontade vindos
de todos os pontos do horizonte, encontrem final mente uma terra
sagrada sobre a qual possam pelo menos estender uma mao leal e
falar uma lingua comurn. Essa terra e a do Direito, da Moral, da
Liberdade, do respeito da Humanidade, em uma palavra, em todas
as suas manifestac,:6es, Individuo, Familia, Associac,:ao, Cidade; terra
da pura e franca Justic,:a, onde confraternizem, sem distinc,:ao de
partidos, de escolas nem de cultos, de desgostos nem de esperanc,:a,
todas as almas generosas. Quanto a essa frac,:ao arruinada da demo
cracia, que acreditou envergonhar-me com 0 que ela chama os
aplausos da imprensa legitimista, clerical c imperial. nao the direi
de momenta senao uma palavra, e que vergonha, se vergonha ha, e
toda para ela. Era ela que me deveria aplaudir: 0 maior favor que lhe
poderei fazer sera 0 de lho provar.
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Notas:
I Fil6sofo Cretense. Diz-se que, entrando em uma caverna, dormiu nela vinte e
sete anos (cinqUenta segundo Plutarco; cinqUenta e sete, segundo Di6genes
Laercio). Quando saiu nao conhecia pessoa alguma. (N. do T)
2 A palavra "partido" nao deve ser aqui entendida no sentido formal. Esta obra
foi escrita em 1862 e publicada em 1863 eo primeiro partido polftico constitui
se somente em 1879. Chamava-se Partido Openirio Frances. (N. do T)
] Em latim, no original. No estado em qu.e estava. (N. do T)
4 A prop6sito do terna da guerra e da paz remeto 0 leitor para a obra Prou
dhoniana Gllerre et Paix de 1861. (N. do T)
j Obra Prouclhoniana cuja 1" ecli,<ao saiu em 1853, an6nima. A 3" edi,<ao, aumen
tada e de 1857 e je vern identificada. (N. do T.)
6 Indivfduo obscuro, natural de Efeso que desejoso de imortalizar-se por urn

feito memoravel incendiou

0

templo de Artemis da mesma cidade. (N. do T)
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Antes de dizer 0 que se entende porfedera(,:iio, convem relem
brar em poucas paginas a origem e a filia<;ao desta ideia. A teoria do
sistema federativo e inteiramente nova: creio mesmo poder afirmar
que ainda nao foi apresentada por ninguem. Esta, contudo, intima
mente Iigada it teoria geral dos governos, mais precisamente, e a sua
conclusao necessaria.
Entre tantas constitui<;6es que a filosofia prop6e e que a his
t6ria mostra na pratica, s6 uma reline as condi<;6es de justi<;a, ordem,
liberdade e de dura<;ao scm as quais a sociedade e 0 indivfduo nao
podem viver. A verdade e unica como a natureza: seria estranho que
fosse de outro modo para 0 espfrito c para a sua obra mais grandiosa,
a sociedadc. Todos os jornalistas admitiram esta unidade da legis
la<;ao humana, e, scm negar a variedade dc aplica<;6es reclamada
pela diferen<;a de tempos e lugares c a natureza pr6pria de cada
na<;ao; sem desconhecer 0 lugar pr6prio, que em todo 0 sistema
polftico deve ser concedido it liberdade, todos se esfor<;aram para
adaptar as suas doutrinas a ela. Tento mostrar que est a constitui<;ao
linica, cujo reconhecimento sera 0 maior esfor<;o da razao dos
povos, nao e outra senao 0 sistema federativo. Toda a forma de
governo que se afaste dele deve scr considerado como uma cria<;ao
empfrica, esbo<;o provis6rio, mais ou menos camodo, sob 0 qual a
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sociedade se abriga urn in stante, e que, semelhante it tenda do Arabe,
desaparece de manha depois de ter sido montada it noite. Vma ami
lise rigorosa e pois aqui indispensavel, e a primeira verdade que e
importante que 0 leitor fique convicto com esta leitura, e a de que a
polftica, infinitamente variavel como arte de aplicac;ao, e, quanto aos
principios que a regem, uma ciencia de demonstrac;ao exata, nem
mais nem menos que a geometria ou a algebra.

serve, ao destino que domina; ilimitado nas suas aspira~6es; sus
cetivel, como 0 seu oposto, de extensao e de restric;ao, mas tambem
do mesmo modo que ele incapaz de se esgotar pelo desenvolvi
mento, como de desaparecer pela derrota.
Surge daf que em toda a sociedade, mesmo a mais autoritaria,
uma parte e necessariamente deixada a liberdade; igualmente em
toda a sociedade, mesmo a mais liberal, uma parte e reservada it
autoridade. Esta condic;ao e absoluta; nenhuma combinac;ao polftica
se Ihe pode eximir. A despeito do entendimento cujo esforc;o leva
incessantemente a resolver a diversidade na unidade, os dois prin
cipios continuam presentes e sempre em oposic;ao. 0 movimento
polftico resulta da sua tendencia inelutavel e da sua mutua reac;ao.
Tudo isto, confesso-o, nao tern talvez nada de novo, e mais de
urn lei tor me perguntara se e tudo 0 que tenho para Ihe ensinar.
Ninguem nega nem a Natureza nem 0 Espfrito, mesmo com a obs
curidade que os possa envolver; nao ha urn so jornalista que se
pronuncie contra a Autoridade ou a Liberdade, mesmo se a sua
conciliac;ao, a sua separac;ao e eliminac;ao parecem igualmente im
possiveis. Onde quero entao chegar, debatendo este lugar comum?
Vou dize-Io: e que todas as constituic;6es polfticas, todos os
sistemas de govemo, incluindo 0 federalismo, podem resumir-se a
est a formula, 0 Equilibrio da autoridade pe/a liberdade e vice
versa; e devido a isso que as categorias adotadas desde Aristoteles
pela imensidao dos autores e com a ajuda dos quais os govemos se
classificam, os Estados se diferenciam, as nac;6es se distinguem,
monarquia, aristocracia, democracia etc., neste caso exceto 0 fede
ralismo, reduzem-se a construc;6es hipoteticas, empfricas, nas quais
a razao e a justic;a nao obtem senao uma satisfac;ao imperfeita: e que
todos estes estabelecimentos. fundados sobre as mesmas coorde
nadas incompletas, diferentes somente pelos interesses, os pressu
postos, a rotina, no fundo assemelham-se e equivalem-se; e que
deste modo se nao fosse 0 mal-estar causado pcla aplicac;ao desses
falsos sistemas, e cujas paix6es irritadas, interesses ofendidos, amo
res proprios decepcionados se acusam mutuamente, nos estarfamos
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A ordem polftica repousa fundamentalmente em dois princi
pios contrarios, a AVTORIDADE e a Liberdade: 0 primeiro inicia
dor, 0 segundo determinante; este tendo por corolario a liberdade de
pensamento, aquele a fe que obedece.
Contra esta primeira proposic;ao, nao penso que uma so voz se
possa levantar. A Autoridade e a Liberdade sao tao antigas no mundo
como a rac;a humana: nascem conosco, e perpetuam-se em cada urn
de nos. Notemos apenas uma coisa, a que poucos leitores atenta
riam: estes dois principios formam, por assim dizer, urn par cujos
termos, indissoluvelmente ligados urn ao outro, sao contudo irre
dutfveis urn ao outro e permanecem, independentemente do que
fac;amos, em luta perpetua. A Autoridade sup6e necessariamente
uma Liberdade que a reconhec;a ou a negue; a liberdade por seu
lado, no sentido politico do termo, sup6e igualmente uma autoridade
que lide com ela, a reprima ou a tolere. Suprima-se uma das duas, a
outra nao faz mais sentido: a autoridade, sem uma liberdade que
discuta, resista ou se submeta, e uma palavra va; a liberdade, sem
uma autoridade que a equilibre, e urn contra-senso.

o principio de autoridade, principio familiar, patriarcal, magis
tral, monarquico, teocratico, tendente it hierarquia, it cenlralizac;ao,
it absorc;ao, e dado pela natureza, por conseguinte, essencialmente
fatal ou divino, como quisermos. A sua ac;ao, combatida, dificultada
pelo principio contrario, pode indefinidamente ampliar-se ou res
tringir-se, mas sem nunca poder desaparecer.
o principio de liberdade, pessoal, individualista crftico; agente
de divisao, eleic;ao, transac;ao, e dado pelo espirito. Princfpio essen
cialmente arbitral por conseqiiencia, superior it Natureza da qual se
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CAPITULO II

Concepr;iio a Priori da Ordem Polftica:
Regime de Autoridade, Regime de Liberdade

Conhecemos os dois principios fundamentais e antiteticos de
todos os govemos: autoridade. liberdade.
Em virtude da tendenda do espfrito humano a reduzir todas as
suas ideias a urn princfpio unico, comec.:ando por eliminar as que Ihe
parecem inconciliaveis com este principio, deduzem-se dois regimes
diferentes, a priori, destas duas noc.:oes primordiais, segundo a pre
ferencia ou a predilec.:ao acordadas a uma ou a outra: a regime de
autoridade e a regime de liberdade.
Alem disso, sendo a sociedade composta de individuos, e po
den do a relac.:ao do individuo ao grupo conceber-se, do ponto de
vista politico, de quatro maneiras diferentes, daf resultam quatro
farmas governamentais, duas para cada regime:

,1:

t

1

quanta ao essencial das coisas, muito proximos de urn entendi
mento; e, por ultimo, que todas estas divisoes de partidos entre as
quais a nossa imaginac.:ao cava abismos, todas estas divergencias de
opiniao que nos parecem insoluveis, todos estes antagonismos de
sorte que nos parecem sem remedio, encontrariam de repente a sua
equac.:ao definitiva na teoria do governo federativo.
Quantas coisas, direis vas, em uma oposic.:ao gramatical:
AUTORIDADE-Liberdadel... - Pois bern! Sim. Reparei que as
inteligencias comuns, que as crianc.:as apreendem melhor a verdade
transportada para uma formula abstrata do que desenvolvida em urn
volume de dissertac.:oes e de fatos. Quis ao mesmo tempo resumir
este estudo para aqueles que nao podem ler livros, e toma-Io mais
peremptorio trabalhando com noc.:oes simples. AUTORIDADE,
Liberdade, duas ideias opostas uma a outra, condenadas a viver em
luta ou a desaparecer juntas: eis algo certamente que nao e diffcil.
Tenha tao so a paciencia de me ler, leitar amigo, e se compreendeu
este primeiro e curto capitulo, depois me did 0 seu parecer 1 •
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1. Regime de Autaridade
1
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A) Govemo de todos por urn so; Monarquia ou Patriarcado;
a) Governo de todos par todos; - Panarquia ou Comunismo.
o carater essencial deste regime, nas suas duas farmas, e a
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II. Regime de Liberdade
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I Proudhon formula neste primeiro capftulo uma antinomia cuja existencia e
indubitavel. Nao procura uma sfntese para resolve-l a a boa maneira da trico
tomia hegeliana, mas tao s6 equilibra-Ia, contrapesar os dois termos antiteticos.
Como se vera, nao obstante, chegani pelos dois caminhos ao mesmo ponto, ao
contrato, solu<;ao que ja havia apresentado na obra de 1851. Idee Generale de
la Revolution dans le XIX' silxle. (N. do T.)

B) Governo de todos por cada urn; - Democracia;
b) Governo de cada urn por cada urn; - Anarquia ou Self-

Government!.
o carMer essencial deste regime, nas suas duas farmas,
divisiio do poder.
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Nada mais, nada menos. Esta cIassifica«;ao dada a priori pel:!
natureza das coisas e pela dedu«;ao do espfrito e matemiitica: En
quanto que a polftica e suposta resultar de uma constru«;ao silo
gistica, como a consideraram naturalmente todos os antigos legis
ladores, nao pode ficar aquem del a nem ir alem. E notavel estc
simplismo: mostra-nos desde a origem, e sob todos os regimes, 0
chefe do Estado esfor«;ando-se por deduzir as suas constitui«;oes de
urn unico elemento. A 16gica e a boa fe sao primordiais em polftica:
ora, ai residc precisamente a armadilha.

Icnderam a destrui«;ao da liberdade. Mas a ideia desta forma e-nos
fornecida a priori, do mesmo modo que a ideia momirquica; ela
cncontrara a sua aplica«;ao nos governos de fato, e deviamos men

Observa~oes:
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I. Sabemos como se estabelece 0 governo monarquico, expressao
primitiva do principio da autoridade. 0 Sr. De Bonald explica-no-lo:
e pela autoridade paternal. A famnia e 0 embriao da monarquia. Os
primeiros Estados foram geralmente as familias ou tribos gover
nadas pelo seu ehefe natural, marido, paL patriarca, e finalmente rei.
Sob este regime, 0 desenvolvimenlo do Estado efetuava-se de
duas formas :
I" pela gera«;ao ou multiplica«;ao natural da familia, tribo ou
ra«;a;
2" por ado<;ao, quer dizer, pela incorpora<;ao voluntaria ou for
«;ada das familias e tribos circunvizinhas, mas de maneira que as
tribos reunidas sc tornassem com a tribo mae uma s6 familia, uma
mesma domesticidade. Este desenvolvimento do estado monarquico
pode atingir enormes propor<;oes, indo ate as centenas de mil hoes de
homens, dispersos por centenas de milhares de leguas quadradas.
A panarquia, pantocracia ou comunidade, forma-se natural
mente pela morte do monarca ou chcfe de familia c a decIara«;ao das
pessoas, irmaos, filhos ou associados de continuarem indivisos, sem
haver elei«;ao de urn novo chefe. Esta forma polltica e rara, mesmo
se ha exemplos, a autoridade e af mais pcsada e 0 individualismo
mais oprimido que em nenhuma outra. Nao foi adotada senao pelas
associa<;oes religiosas, que, em todos os paiscs e em todos os cultos,

ciona-Ia pelo menos para mem6ria.
Assim a monarquia, fundada naturalmente, justificada em con
seqUencia pela sua ideia, tern a sua legitimidade, e a sua moralidade:
assim e tambem para 0 comunismo. Mas veremos dentro em pouco
que estas duas variantes do mesmo regime nao podem, nao obstante
os seus dados concretos e a sua dedu«;ao racional, manter-se no rigor
do seu principio e na pureza da sua essencia, que estao condenadas
conseqiientemente a conservarem-se sempre no estado hipotetico.
De fato, nao obstante a sua origem patriarcal, 0 seu temperamento
afavel, a sua afeta«;ao de absolutismo e de direito divino, a monar
quia e a comunidade, conservando no seu desenvolvimento a sin
ceridade do seu tipo, nao se encontram em parte alguma.
II. Como se estabelece, por seu lado, 0 governo democratico,
expressao espontfmea do principio de liberdade? Jean-Jacques
Rousseau e a Revolu«;ao ensinaram-no-Io: pela convcn«;ao. Aqui a
fisiologia nao existe: 0 Estado aparece como 0 produto, nao da
natureza organica, da carne, mas da natureza inteligivel, que e 0
espirito.
Sob este outro regime, 0 desenvolvimento do Estado tem lugar
por acessao ou adesao livre. Do mesmo modo quc os cidadaos se
presume terem todos assinado 0 contrato, 0 estrangeiro que entra na
eidade e considerado como tendo por sua vez aderido a ele: e sob
esta eondi«;ao que ele obtem os direitos e as prerrogativas de cida
dao. Se 0 Estado tem de suportar uma guerra e se torna conquistador,
e levado pelo seu principio a conceder as popula«;oes conquistadas
os mesmos direitos dos quais gozam os seus proprios nacionais: eo
que se chama isollomia. Tal era entre os romanos a concessao do
direito de cidade. As pr6prias crian«;as pressupoe-se, quando atin
gem a maioridade, terem jurado 0 pacto; nao e por serem filhos de
cidadaos que se tornam por sua vez cidadaos tambem, como na
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monarquia as filhos dos suditos sao suditos por nascimento, au
como nas comunidades de Licurgo e Platao eram propriedade do
Estado: para ser membro de uma democracia, e preciso, par direito,
independentemente da qualidade de ingenuo, ter feito escolha do
sistema liberal.
A mesma coisa acontece na acessao de uma famflia, de uma
cidade, de uma provincia: e sempre a liberdade que e a seu principia
e que the fomece os mati vas.
Deste modo, ao desenvolvimento do Estado autoritario, patriar
cal, monirquico au comunista, op6e-se a desenvolvimento do Estado
liberal, contratual e democrarico. E como nao hi limite natural a
extensao da monarquia, a que em todos as tempos e em todos as
povos tern sugerido a ideia de uma monarquia universal ou mes
sianica, tambem nao hi tao pouco limite natural a extensao do Es
tado democritico, a que sugere igualmente a ideia de uma demo
cracia au republica uni versal.
Como variante do regime liberal, assinalei a ANARQUIA ou
govema de cada urn par si pr6prio, em ingles self-government. Como
a expressao de govemo anirquico implica uma especie de contra
dit;ao, a coisa parece impossivel e a ideia absurda. Nao hi no entanto
que retomar aqui senao a linguagem: a nOt;aO de anarquia, em po
lftica, e tao racional e positiva como qualquer outra. Consiste em
que, reduzidas as funt;6es polfticas as funt;6es industriais, a ordem
social resultaria da simples existencia de transat;6es e trocas. Todos
poderiam entao dizer-se autocratas de si pr6prios, a que e a extrema
oposto do absolutismo monirquico.
Do mesmo modo, ou mais, que a monarquia e a comunismo,
fundados na natureza e na razao, tern a sua legitimidade e a sua
moralidade, sem que nunca possam realizar-se no rigor e na pureza
da sua nOt;aO; assim, a democracia e a anarquia, fundadas na liber
dade e no direito, prosseguindo urn ideal relacionado com 0 seu
principia, tern a sua legitimidade e a sua moralidade. Mas veremos
tambem que, a despeito da sua origem juridica e racionalista, elas
nao podem, da mesma forma, quando crescem em populat;ao e terri

l6rio, manter-se no rigor e na pureza da sua not;ao, e estao con
denadas a ficar no estado de desiderata perpetuos. Apesar do atra
livo poderoso da liberdade, nem a democracia nem a anarquia, na
sua plenitude e na integralidade da sua ideia, se constituiram em
algum lugar.

Notas:

Autogoverno. Em Ingles, no original. (N. do T.)
Proudhon fala aqui somente dos sistemas de go verno que podem ser conce
bidos a priori. Concluiu que nenhum dos quatro pode ser realizado em todo 0
seu rigor e pureza de ideia. E natural que assim tenha conclufdo. Sendo impere
dvel e indestrutfvel tanto a autoridade como a liberdade, e estando cada urn dos
sistemas assente sobre urn s6 dos dois prindpios, nao era possfvel que se ti
vessem realizado e no caso de chegar a realizarem-se, nao subsistiriam. A mo
1

2

narquia e a anarquia, em absoluto, nao existem em nenhuma parte. (N. do T.)

il
Iii
I:!I

"'II
!i ·
I~

!;
1

,i'

",'.. ,111:

1'1

CAPITULO III
Formas de Governo

E, no entanto, com a ajuda destes jogos de contas metaffsicos
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que foram estabelecidos desde 0 princfpio do mundo tados os go
vernos da terra, e sera com isso que nos canseguiremos desfazer 0
enigma politico, se a tal nos quisermos dar ao trabalho. Que me
perdoem, portanto, se nisso insistir, como se faz com as crianr,:as as
quais se ensinam os rudimentos da gramatica.
No que precede, nao se encontrani uma palavra que nao seja
da mais perfeita exatidao. Nao se raciocina de outra forma nas mate
maticas puras. Nao e no uso das nor,:6es que esta 0 princfpio dos
nossos erros; e nas exclus6es que, sob 0 pretexto da logica, nos nos
permitimos fazer na aplicar,:ao.
a) Autoridade - Liberdade: eis bern os dois palos da polftica.
A sua posir,:ao antitetica, diamctral, contraditoria, e para nos uma
garantia de que urn terceiro termo e impossivel, de que ele nao existe.
Entre 0 sim e 0 nao, da mesma maneira que entre 0 ser e 0 nao-ser, a
logica nada admite l ."
b) A conexidade destas mesma nor,:6es, a sua irredutibilidade,
o seu movimento, sao igualmente demonstrados. Nao existem urn sem
o outro; nao podemos nem suprimir este ou aquele, nem resolve-los
em uma expressao comum. Quanto ao seu movimento, 6 suficiente
coloca-los juntos para que, tendendo a absorver-se mutuamente, a
desenvolver-se a custa urn do outro, entrem de imediato em ar,:ao.
c) Destas duas nor,:6es resultam para a sociedade dois regimes
diferentes, que designamos regime de autoridade e regime de liber
dade; cada urn dos quais pode assumir de seguida duas formas dife
rentes, nem mais nem menos. A autoridade nao aparece em toda a
sua estatura senao na coleti vidade social: consequentemente naa
pode exprimir-se, agir, senao pela propria coletividade ou par urn

56

Iii

i

!'I
I
I

'II
il l
i

11;1

1
1

11,1

DO PRINCIPIO FEDERATIVO

DO PRINCipIO FEDERATIVO

elemento que a personifique; identicamente, a liberdade nao e per
feita senao quando e garantida a todos, seja por todos terem lugar
no govemo, seja por 0 cargo nao ter sido subtraido a ninguem. Im
possivel fugir a estas alternativas: Governo de todos por todos ou
governo de todos por um so, isto para 0 governo de autoridade;
governo de participariio de todos por cada um ou governo de cada
um por si proprio, isto para 0 regime de liberdade. Tudo isto e fatal
como a unidade e a pluralidade, 0 quente e 0 frio, a luz e as trevas.
- Mas, dir-me-ao, nunca se viu 0 governo ser apanagio de uma
parte mais ou menos consideravel da na<;ao, com exclusao do resto:
aristocracia, governo das classes altas; oclocracia, govemo da plebe;
oligarquia, governo de uma fac<;ao? .. A observa<;ao e correta, tal ja
se viu: mas esses governos sao govcmos de fato, obras de usurpa
<;ao, de violencia, de rea<;ao, de transi<;ao, de empirismo, onde todos
os principios sao simultaneamente adotados, depois igualmente
violados, mal conhecidos e confundidos; e n6s estamos prcsen
temente nos governos a priori, concebidos segundo a 16gica, e ba
seados sobre um s6 principio.
Nada de arbitrario, mais uma vez, na politica racional, que
cedo ou tarde nao se deve distinguir da politica pratica. 0 arbitrario
nao e 0 fato nem da natureza nem do espirito: nao e nem a necessi
dade das coisas nem a diaIetica infalivel das no<;oes que 0 engen
dram. 0 Arbitrario e filho, sabem de quem? 0 seu nome 0 diz: do
livre ARBITRIO, da Liberdade. Coisa admiravel! 0 unico inimigo
contra 0 qual a Liberdade se dcve manter em guarda, no fundo nao
e a Autoridade, que todos os homens adoram como se fosse a Jus
ti<;a; e a pr6pria Liberdade, liberdade do principe, liberdade dos
grandes, liberdade das multidoes, disfar<;ada sob a mascara da Auto
ridade.
Da defini<;ao a priori das diversas especies de govemos, passe
mos agora as suas formas.
Chama-se formas de govemo, a maneira como se distribui e se
exerce 0 Poder. Natural e logicamente estas formas estao em rela<;ao
com 0 principio, a forma<;ao e a lei de cada regime.
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Do mesmo modo que 0 pai na familia primitiva, 0 patriarca na
tribo, sao ao mesmo tempo donos da casa, da carro<;a ou da tenda,
herus, dominus 3 , proprietarios do solo, dos rebanhos e das crias,
agricultor, industrial, administrador, comerciante, sacrificador, guer
reiro; assim a monarquia, 0 Principe e ao mesmo tempo legislador,
administrador, juiz, general, pontifice. Ele tem 0 dominio completo
da terra e do aluguel; ele e 0 chefe das artes e oficios, do comercio,
da agricultura, da marinha, da instru<;ao publica, investido de todo 0
direito e de toda a autoridade. Em duas palavras, 0 rei e 0 represen
tante da sociedade, a sua encarna<;ao; 0 Estado e ele. A reuniiio ou
indivisiio dos poderes e a caracteristica da realeza. Ao principio de
autaridade que distingue 0 pai de familia e 0 monarca, vem juntar-se
como corolario 0 principio da universalidade de atribui<;6es. Um
chefe guerreiro. como Josue; um juiz, como Samuel; um sacerdote,
como Aarao; um rei, como David; um legislador, como Moises,
S610n, Licurgo, Numa, todos esses titulos reunidos na mesma
pessoa: tal e 0 espirito da monarquia, tais sao as suas formas.
Brevemente, pela extensao dada ao Estado, 0 exercicio da
autoridade ultrapassa as for<;as de um homem. 0 principe faz-se
entao assistir pelos seus conselheiros, oficiais ou ministros, escolhi
dos par ele e que agem no seu local e lugar, como seus mandatarios
e investidos de poderes em rela<;ao ao povo. Da mesma forma que 0
principe que representam, esses enviados, satrapas, proc6nsules ou
prefeitos, acumulam no seu mandato todos os atributos da auto
ridade. Mas se subentende que devem contas da sua gestao ao mo
narca seu chefe, no interesse e no nome do qual governam, do qual
recebem a diretiva, e que faz com que os vigiem de modo a asse
gurar-se sempre da posse da autoridade suprema, da honestidade do
comando, dos beneffcios do Estado, e para se preservar de qualquer
usurpa<;ao e de toda a revolta. Quanto a na<;ao, nao tem 0 direito de
pedir contas e os agentes do principe nao tem que Ihas dar. Neste
sistema, a unica garantia dos suditos reside no interesse do sobe
rano, que, de resto, nao reconhece lei que nao seja a do seu bel
prazer.
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No regime comunista, as form as de governo sao as mesma~;
quer dizer que 0 Poder e exercido indivisamente pela coletividad.
social da mesma maneira que 0 era antes pclo rei sozinho. Era assin,
que nos campos de Maio dos Germanos 0 povo inteiro, sem dis
tin~ao de idade nem de sexo, deliberava, julgava; era assim que os
4
Cimbros e os Teut6es S, acompanhados das suas mulheres, com
batiam contra Mario: sem qualquer conhecimento de estrategia ou
de tatica para que lhes serviriam generais? E por urn resto dessc
comunismo que em Atenas os julgamentos de crime eram feitos pela
totalidade dos cidadaos; e par uma inspira~ao do mesmo genero que
a Republica de 1848 tinha novecentos legisladores, lamentando nao
poder reunir na mesma assembleia os dez milh6es de eleitares, foi
preciso contentar-se com 0 escrutfnio. Os projetos de legislar;ao
direta, pelo sim e pclo nao, propostos hoje em dia, safram daf.
As formas de Estado liberal ou democratico carrespondem
igualmente ao principio de forma~ao e it lei de desenvolvimento
desse Estado; conseqiientemente, elas diferem radicalmente das da
monarquia. Consistem em que 0 Poder, em lugar de ser coletiva e
indivisamente exercido como na comunidatIe primitiva, esta repar
tido pclos cidadaos, 0 que e feito de duas farmas. Se se trata de um
servi~o suscetfvel de ser materialmente dividido, como a constru~ao
de uma estrada, 0 comando de uma frota, 0 policiamento de uma
cidade, a instru~ao da juventude, reparte-se 0 trabalho par sec~6es,
a frota par esquadras ou mesmo par navios, a cidade par quarteir6es,
o ensino par classes, para cada uma das quais se estabelcce urn
empreiteiro, comissario, almirante, capitao ou mestre. Os Atenien
ses tinham 0 habito, nas suas guerras, de nomear dez ou doze ge
nerais cada urn dos quais comandava urn dia rotativamente: costume
que parece hoje em dia muito estranho; mas a democracia ateniense
nao concebia de outra forma. Se a fun<;ao e indivisfvel, deixa-se
inteira, e, ou se nomeiam diversos titulares, apesar da regra de Ho
mero que diz que a pluralidade de comando e uma coisa rna: e par
isso que onde n6s s6 enviamos urn embaixador, os antigos expediam
uma companhia; - ou entao, contentamo-nos para cada fun~ao com
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urn s6 funeionario que se the dedica e faz dela poueo a pouco a sua
profissao, a sua especialidade: 0 que tende a introduzir no eorpo
(lolftico uma classe particular de cidadaos, a saber, ados funcio
narios publieos. A partir desse momenta a Demoeraeia esta em
perigo: 0 Estado separa-se da na~ao; 0 seu pessoal torna-se quase tal
como sob a monarquia, mais devotado ao prfncipe que it na~ao e ao
Estado. Em contrapartida, uma grande ideia surgiu, uma das maiores
tIa cieneia, a ideia da Divisao ou Separar;ao de Poderes. Gra~as a
esta ideia, a Sociedade toma uma farma verdadeiramente arganiea;
as revolu~6es podem suceder-se tal como as esta~6es, no entanto, ha
nela algo que nao desaparecera mais, c esta bela eonstitui~ao do
poder publico por eategorias, Justi~a, Administra~ao, Guerra, Fi
nan~as, Religiao, Instru~ao publica, Comereio etc.
A organiza~ao do governo liberal ou democratico e mais com
plicada, mais sabia, com uma pratiea mais laboriosa e menos fulgu
rante que a do governo monarquico: ela e, par conseguinte, menos
popular. Quase sempre as farmas de governo livre foram tratadas
como aristocraticas pelas massas, que lhes prcferiram 0 absolutismo
monarquico. Daf, a especie de circulo vicioso no qual rodam e roda
rao muito tempo ainda os homens do progresso. Naturalmente e com
vista na melhoria das eondi~6es das massas que os republicanos
reclamam liberdades e garantias; e, portanto, sobre 0 povo que cles
devem procurar apoiar-se. Ora, e sempre 0 povo que, par descon
fian~a ou indiferen~a das form as democniticas, p6e obstaeulos it
liberdade6•
As farmas da anarquia sao indiferentemente, segundo a von
tade de cada indivfduo, e no limite dos seus direitos, as da monar
quia ou da democraeia.
Tais sao, nos seus principios e nas suas farmas, os quatro go
vernos elementares, dados a priori no entendimento humano, para
servir de material a todas as eonstru~6es polfticas do futuro. Mas,
repito-o, esses quatro tipos, se bern sugeridos pela natureza das
eoisas ao mesmo tempo que pelo sentimento de liberdade e do di
reito, nao sao, de modo algum em si mesmos e segundo 0 rigar das
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suas leis chamados it realiza~ao. Sao concep~6es ideais, formulas
abstratas, a partir das quais VaG constituir-se empfrica e intuitiva
mente todos os govemos de fato, mas que eles pr6prios nao saberao
passar ao estado de fatos. A realidade e complexa par natureza; 0
simples nao ultrapassa 0 ideal, nao chega ao concreto. Nos possuf
mos nestas formulas antiteticas os dados de uma constituic;ao re
gular, para a futura constitui~ao da humanidade; mas e preciso que
passem seculos, que uma serie de revolu~6es se desenrolem, antes
que a f6rmula definitiva se separe do cerebra que a deve conceber,
e que e 0 cerebra da humanidade.

1,1,,"

lil",11

ill

Notas:

\11 1
1

II
I
I

\1
1,li,\

I"

,I

I,

[ 0 tornar-se nao e, mesmo que 0 tenham dito certos fil6sofos mais misticos que
profundos, urn meio termo entre 0 ser e 0 nao-ser; 0 tornar-se e 0 movimento
do ser; eo ser na sua vida e nas suas manifesta<;6es.
2 Proudhon refuta aqui principalmente a filosofia Hegeliana. (N. do T.)
3 Em latim, no original. Soberano, senhor. (N. do T.)
4 Povo oriundo, segundo alguns historiadores, dos germanos, e segundo outros,
dos celtas. (N. do T.)
, Refere-se aos alemaes e aAlemanha. Os cavaleiros teut6nicos desempenharam
papel relevante nas cruzadas. (N. do T.)
o 0 que e importante reter, e que os governos se distinguem pela sua ESSEN
CIA, e nao pelo titulo dado ao magistrado. Assim, a essencia da monarquia esta
na indivisiio governamentaJ e administrativa, no absolutismo do principe, uno
ou coletivo, e na sua irresponsabilidade. A essencia da democracia, aD con
tnhio, esta na separar;iio de poderes, na distribuir;iio das tarefas, no controle e
na responsabilidade. A coroa e a hereditariedade par ela mesma nao sao aqui
senao acess6rios simb6licos. Sem duvida e pelo rei-pai, pela hereditariedade e
pela sagrar;:ao, que a monarquia se torna visivel a vista: 0 que fez acreditar aD
julgar que, faltando 0 simbolo, a coisa ja nao existia. Os fundadores da demo
cracia, em 93, acreditaram ter feito maravilhas ao cortar a cabe<;a do rei, en-
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quanta decretavam a ccntraliza<;ao. Mas e urn eno que ja nao deve enganar
ninguem. 0 conselho dos DEZ, em Veneza, era urn verdadeiro tirano, e a repu
blica urn despotismo atroz. Ao contrario, ponham urn principe, com 0 titulo de
rei, numa republica como a Sui<;a: se a constitui<;ao nao mudar, sera como se se
tivesse posta urn chapeu de feltro sobre a estatua de Henrique IV.

CAPITULO IV
Transar;i5es entre os princfpios:
origem das contradiroes da politica
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Visto que os dois princfpios sobre os quais repousa toda a
ordem social, a Autoridade e a Liberdade, par urn lado, sao con
trilrios urn ao outro e perpetuamente em luta, e que par outro lado
nao podem nem anular-se nem fundir-se, uma transa~ao entre eles
torna-se ineviUivel. Qualquer que seja 0 sistema preferido, monar
quia ou democracia, comunismo ou anarquia, a institui~ao nao pode
sustentar-se de pe algum tempo, se nao tiver sabido apoiar-se. em
uma propor~ao mais ou menos cOl1sidenlvcl, sabre as bases do seu
antagonismo.
Par exemplo, enganar-nos-iamos redondamente se imaginas
scmos que 0 regime de autoridade, com 0 seu caniter paternal, os
seus costumes de famflia, a sua iniciativa absoluta, pudesse suprir,
pela sua energia exclusivamente, as suas pr6prias necessidades. Par
pouco que 0 Estado ganhe extensao, aquela paternalidade veneravel
degenera rapidamente em incapacidade, confusao, contra-sen so e
tirania. a principe e incapaz de atender a tudo; tern de recorrer a
agentes que 0 enganam. roubam, 0 desacreditam, 0 perdem para a
opiniao,o suplantam e par fim 0 destronam. Esta desordem inerente
ao poder absoluto, a desmaraliza~ao que dai resulta, as catastrofes
que 0 ameac;am sem cessar, sao a peste das sociedades e dos Esta
dos. Tambem se pode colocar como regra que 0 governo monar
quico e tanto mais benigno, maral, justo, suportavel e a partida
duravel, (neste momento abstraio das rela~oes exteriores), quanto as
suas dimensoes sao mais modestas e se aproximam mais da familia;
e vice-versa, que este mesmo governo sera tanto mais insuficiente,
opressivo, odioso aos seus suditos e conseqiientemente instavel,
quanto 0 Estado se tiver tornado mais vasto. A hist6ria conservou a
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lembranc;a, e OS seculos modemos forneceram OS exemplos dest",;
assustadoras monarquias, monstros informes, verdadeiros masto
dontes politicos, que uma civilizac;ao melhor deve progressivamentc
fazer desaparecer. Entre todos esses Estados, 0 absolutismo esti em
razao dircta das massas, subsiste pelo seu proprio prestigio; ao con
tnirio, em urn pequeno Estado, a tirania nao pode agi.ientar-se um
momento senao par meio de tropas mercenarias; vista de perto, cla
esval-se.

governo russo nao foi a menor das reformas empreendidas pelo seu
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A razao desta modificac;ao e facil de compreender. Se urn
homem so tern dificuldade em ser suficiente para a explorac;ao de
urn dominio de cern hectares, de uma manufatura que ocupa algu
mas centenas de operarios, para a administrac;ao de uma comuna de
cinco a seis mil habitantes, como levaria ele 0 fardo de urn imperio
de quarenta milh5es de homens? Aqui, portanto, a monarquia teve
de se inclinar diante do duplo principio, emprestado da economia
politica: I Q que a maior soma de trabalho e fomecida e 0 maior valor
produzido, quando 0 trabalhador e livre e age por sua conta como
empreiteiro e proprietario; 2 que a qualidade do produto ou servic;o
c tanto melhor quanta 0 produtor conhece melhor a sua parte e a ela
se consagra exclusivamentc. Ha ainda uma outra razao para este
emprestimo feito pela monarquia it democracia: c quc a riqueza
social aumenta proporcionalmente adivisao e ainterac;ao das indus
trias, 0 que significa, em politica, que 0 govemo sera tanto melhor e
oferecera menos perigo para 0 principe, quanto as func;5es forem
mais distintas e equilibradas: coisa impossivel em urn regime abso
lutista. Eis como os prfncipes foram levados a republicanizar-se, por
assim dizer, a fim de escaparem a uma ruina inevitavel: os ultimos
anos nos deram disso exemplos flagrantes, no Piemonte, na Austria
e na Russia. Na situac;ao deplonlvel em que 0 czar Nicolau tinha
deixado 0 seu imperio, a introduc;ao da distinc;ao de poderes no
Q

"

III

Para obviar a esse vicio da sua natureza, os govemos monar
quicos foram conduzidos a aplicar, em uma medida mais ou menos
larga, as formas de liberdade, em especial a separac;ao de poderes ou
a partilha da soberania.

filho Alexandre l .
Fatos analogos, mas inversos, observam-se no governo demo
cratico.
Tenta-se determinar, com toda a sagacidade e precisao possi
veis, os direitos e obrigac;6es dos cidadaos, as atribuic;6es dos fun
cionarios, preyer os incidentes, as excec;oes e anomalias: a fecundi
dade do imprevisto ultrapassa em muito a prudencia do homem de
Estado, e surgem tanto mais litigios, quanta mais leis se produzem.
Tudo isto exige da parte dos agentes do poder uma iniciativa e urn
arbitrio que, para se fazer ouvir, nao tem senao urn meio, que e 0 de
serem constituidos em autoridade. Retirem ao principio democra
tico, retirem aliberdade essa sanc;ao suprema, a autoridade, 0 Estado
desaparece imediatamente. E claro, no cntanto, que ja nao estamos
entao no contrato livre, a menos que se defenda que as cidadaos
estao perfeitamente de acordo, em casu de litfgio, em aceitar a de
cisao de urn deIes, magistrado designado de antemao: 0 que e exa
tamente renunciar ao princIpio democratico e fazer ato de mo
narquia.
Que a democracia multiplique tanto quanto quiser, com os
funciomirios, as garantias legais e os meios de contmle, que cerque
os seus agentes de formalidades, chame sem cessar os cidadaos a
eleic;ao, it discussao, ao voto: queira ou nao queira, os seus funcio
narios serao homens de autoridade, 0 nome esta dado; e se entre
esse pessoal de funciomirios publicos se encontrar urn ou alguns
encarregados da direc;ao geral dos assuntos, esse chefe, individual
ou coletivo, do governo, e 0 que 0 proprio Rosseau chamou prin
cipe; por pouco nao e urn rei.
Pode-se fazer observac;6es analogas sobre 0 comunismo e sobre
a anarquia. Nunca existiu urn exemplo de uma comunidade perfeita;
e e pouco provavel por alto que seja 0 nivel de civilizac;ao, de mora
lidade e de sabedoria que 0 genero humano atinja, que todos os
vestigios de governo e dc autoridade desaparec;am. Mas, ao passo
que a comunidade continua a ser 0 sonho da maioria dos socialistas,
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a anarquia e 0 ideal da escola econ6mica, que tende francamentc "
suprimir toda a institui~ao govemamental e a constituir a sociedad.
somente sobre as bases da propriedade e do trabalho livre.
Nao YOU multiplicar mais os exemplos. 0 que acabo de dizcr ("
suficiente para demonstrar a verdade da minha proposi~ao, a saber
que a monarquia e a democraeia, a comunidade e a anarquia, nal>
podendo realizar-se nem uma nem outra na pureza dos seus ideais.
ficam reduzidas a completar-se uma e outra por meio de empres
timos recfprocos.
Ha aqui, de certo, com que humilhar a intoleriineia dos fana
ticos que nao podem ouvir falar de uma opiniao contraria a sua sem
sofrer uma especie de horror. Que aprendam entao, os desgra~ados,
que eles mesmos sao neeessariamente infieis ao seu princfpio, que a
sua fe polftica e tecida de inconseqi.iencias, e possa 0 poder por sua
vez nao ver mais, na diseussao dos diferentes sistemas de governo,
qualquer pensamento faccioso! Convencendo-se de vez que estes
termos da monarquia, democracia etc. nao exprimem senao con
cep~6es te6ricas, muito afastadas das institui~6es que parecem tra
duzir, 0 momirquico, as palavras de contrato social, soberania po
pular, sufrdgio universal etc., ficara calmo; 0 democrata, ouvindo
falar de dinastia, poder absoluto, direito divino, guardara sorrindo 0
seu sangue-frio. Nao ha em absoluto verdadeira monarquia; nao ha
em absoluto verdadcira democracia. A monarquia e a forma pri
mitiva, fisiol6gica e por assim dizer patronfmica do Estado; vive no
cora~ao das massas c atesta-se sob os nossos olhos com for~a pela
tendencia geral a unidade. A demoeracia, por seu lado, fervilha de
todos os lados; fascina as almas generosas, e apodera-se em todos
os lados da elite da sociedade. Mas esta na dignidade da nossa epoea
renuneiar de vez a essas ilusoes, que demasiadas vezes degeneram
em mentiras. A contradi~ao esta no fundo de todos os programas. Os
tribunos populares juram, sem se aperceberem, pela monarquia; os
reis, pela democracia e anarquia. Depois da coroa<;ao de Napoleao I,
as palavras Republica Jrancesa, podiam ler-se durante muito tempo
sobre uma das faces das moedas, que possufam na outra, com a

cffgie de Napoleao, 0 tftulo imperador dos franceses. Em 1830,
Lufs-Felipe foi designado por La Fayette como a melhor das repu
hlicas; nao foi ele tambern apelidado 0 rei dos proprietdrios? Gari
baldi prestou a Vftor-Emanuel 0 mesmo servi~o que La Fayette a
Lufs-Felipe. Mais tarde, e verdade, La Fayette e Garibaldi pareeeram
arrepender-se; mas a sua confissao deve conservar-se, tanto mais
que toda a retrata<;ao seria ilus6ria. Nenhum democrata se pode
afirmar puro de todo 0 monarquismo; nenhum adepto da monarquia
gabar-se de ser livre de todo 0 republieanismo. E dado adquirido que
a democracia nao parecendo ter repugnado a ideia dinastica tao
pouco quanta a ideia unitaria, os adeptos dos dois sistemas nao tern
o direito de se exeomungar, e que a toledincia e-Ihes uma incum
bencia mutua.
o que e presentemente a polftica, se e impossfvel a uma socie
dade constituir-se exclusivamente sobre 0 prindpio que ela prefere;
se, nao importa 0 que fa~a 0 legislador, 0 govcrno, aqui reputado de
monarquico, ali de democratico, e para sempre urn composto sem
franqueza, onde os elementos opostos se misturam em propor<;6es
arbitrarias ao grau do caprieho e dos interesses; onde as defini<;6es
por mais exatas conduzem fatal mente a eonfusao e a promiscuidade;
onde, em conseqilencia, todas as conversoes, todas as deser<;6es se
podem fazer admitir, e a inconstancia passar por honoravcl? Que
campo aberto ao charlatanismo, a intriga, a trai~ao! Que Estado
poderia subsistir em condi~6es tao dissolventes. 0 Estado ainda nem
esta constitufdo e ja traz na contradi<;ao da sua ideia 0 seu prinefpio
de morte. Estranha cria<;ao, onde a 16gica fica impotente, enquanto
s6 a inconseqiiencia e pratica e racionaF!
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Notas:

•,

j Foi da necessidade de separar os poderes e distribuir a autoridade que nasceu,
em parte, depois de Carlos Magno, 0 feudalismo. Dai tambem esse falso ar de
federalismo que ele reveste, para infelicidade dos povos e do Imperio. A Ale
manha conservada no status quo de uma constituis;ao absurda, ainda agora se
ressente desses grandes dilaceramentos. 0 Imperio dividiu-se e comprometeu
se a nacionalidade.

Haveria uma interessante obra a escrever sobre as Contradil;:oes pof[ticas, para
fazer contrapeso as Contradi(:oes economicas. Pensei nisso mais de uma vez:
mas desencorajado pelo mau acolhimento da critica, distraido por outros tra
balhos, renunciei a ela. A impertinencia dos fazedores de ajustes de contas seria
ainda alegrada com a antinomia, a tese e a antitese; 0 espirito frances, por vezes
tao penetrante e Uio preciso, ter-se-ia moslrado, na pessoa dos senhores jor
nalistas, bern pretensioso, bern ridiculo e bern tolo; os basbaques ignorantes
teriam contado urn novo triunfo, e tudo teria sido dito. Teria poupado uma
mistificas;ao aos meus compralriotas, dando-Ihes a primeira a solus;ao de que
sempre Ihes seria devedor, se tivesse exposto diante deles todas as dificuldades
do problema*.
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* Proudhon vinga-se nesta nota dos ultrajes que Ihe dirigiram belgas e franceses
pelo motivo de ler escrito nos artigos sobre a Italia, onde combatia a unidade
daquele pais e manifestava uma decidida preferencia pela confederas;ao esli
pulada pela paz de Villafranca. Esses ultrajes foram 0 motivo proximo que
principalmente 0 moveram a escrever 0 presente livro. (N. do T)

CAPITULO V
Governos de Jato: dissolu<;iio social

A monarquia e a democracia, para nao me ocupar doravante
senao delas apenas, sendo portanto dois ideais fornecidos pela
teoria, mas irrealizaveis no rigor dos seus termos, foram fon;ados,
como acabei de dizer, a resignar-se na pratica a transa~6es de todas
as especies: de todas essas transa<;6es obrigat6rias safram todos os
governos de fato. Esses governos, obras do empirismo, variaveis
infinitamente, sao essencialmente e sem exce<;ao governos com
postos ou mistos.
Observarei, a prop6sito, que os publicistas se enganaram, e
que introduziram na polftica urn dado tao falso como perigoso, a
partir de que, nao distinguindo a pnitica da teoria, a realidade do
ideaL colocaram sobre a mesma linha os governos de concep<;ao
pura, irrealizaveis no seu simplismo, como a monarquia e a demo
cracia pura, e os governos de fato ou mistos. A verdade, repito-o, e
que nao existem nem podem existir governos da primeira especie
senao em teoria: todo 0 governo de fato e necessariamente misto,
que the chamem monarquia ou democracia, pouco importa. Esta
observa<;ao e importante; ela por si s6 permite transportar a urn erro
de dialetica as inumeraveis decep<;6es, corrup<;6es e revolu<;6es da
polftica.
Todas as variedades de governos de fato, por outras palavras,
todas as transa<;6es governamentais experimentadas ou propostas
desde os tempos mais recuados ate nossos dias reduziram-se a duas
especies principais, que chamarei pelas suas designa<;6es atuais,
Imperio e Monarquia constitucional. Isto exige uma explica<;ao.
Sendo a guerra e a desigualdade da sorte desde as origens a
condi<;ao dos povos, a Sociedade divide-se naturalmente em urn
certo numero de classes: Guerreiros ou Nobres, Padres, Proprie
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tarios, Mercadores, Navegantes, Industriais, Rurais. - Gnde a rea
leza existe, fonna uma casta propria, a primeira de todas: e a dinastia.
A luta de classes, 0 antagonismo dos seus interesses, a maneira
como esses interesses se ligam, determina 0 regime politico, conse
qiientemente, a escolha do govemo, as suas inumeraveis variedades
e suas varia<;6es mais inumeraveis ainda. Pouco a pouco todas essas
classes se reduzem a duas: uma superior, Aristocracia, Burguesia ou
Patriciado; uma inferior, Plebe ou Proletariado. entre as quais yoga
a Realeza, orgao do Poder, expressao da Autoridade. Se a Aristo
cracia se une it realeza, 0 govemo daf resultante sera uma monarquia
temperada, atualmente dita constitucional; - se e 0 povo que se alia
com a autoridade, 0 governo sera urn Imperio, ou democracia aulo
cratica. A teocracia da Idade Media era urn pacta entre 0 sacerdocio
eo imperador: 0 Califado, uma monarquia religiosa e militar. Em
Tiro, Sfdon l , Cartag02 , a realeza apoiava-se na casta mercantil, ate 0
momenta em que esta se apoderou do poder. Parece que em Roma a
realeza tinha de infcio 0 respeito dos patrfcios e dos plebeus; depois
as duas classes tendo-se unido contra a coroa, a realeza foi abolida
eo Estado tomou 0 nome de republica. No entanto, a preponderan
cia ficou para 0 patriciado. Mas essa constitui<;ao aristocratic a foi
tao tempestuosa como a democracia ateniense; 0 governo viveu de
expedientes, e ao passo que a democracia ateniense sucumbiu ao
primeiro choque, a guerra do Peloponeso, a conquista do mundo foi
o resultado da necessidade em que se encontrava 0 Senado romano
para ocupar 0 povo. A paz dada ao mundo, a guerra civil destruiu
em excesso; para acabar, a plebe tomou urn chefe, destruiu patri
ciado e republica e criou 0 imperio.
Admiramo-nos que 0 go verno fundado sob os auspfcios de
uma burguesia ou de urn patriciado, de acordo com uma dinastia,
seja geralmente mais liberal que aquele fundado pela multidao sob
o patronato de urn ditador ou de urn tribuno. Com efeito, isso deve
parecer tanto mais surpreendente, quanta no fundo a plebe e mais
empenhada e tern realmente mais tendencia para a liberdade que a
burguesia. Mas esta contradi<;ao, pedra de toque da polltica, explica-se
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pela situa<;ao dos partidos, situa<;ao que no caso de uma vitoria
popular obriga a raciocinar e agir a plebe como autocrata, e, no caso
de uma preponderancia da burguesia, faz raciocinar e agir esta como
republicana. Voltemos ao dualismo fundamental, Autoridade e Li
berdade, e compreende-Io-emos.
Da divergencia desses dois princfpios nascem primordialmente,
sob a int1uencia das paix6es e dos interesses contrarios, duas ten
dencias inversas, duas correntes de opiniao opostas: os apoiadores
da autoridade, tendentes a deixar 0 menos possfvel urn lugar it liber
dade, seja individual, seja corporativa ou local, e a explorar sobre
esta premissa, a seu proveito pessoal e prejufzo da multidao, 0 Poder
do qual eles formam a escolta; os adeplos do regime liberal, pelo
contrario, tendem a restringir indefinidamente a autoridade e veneer
a aristocracia pela determina<;ao incessante das fun<;6es publicas,
dos atos do poder e das suas formas. Pclo efeito da sua posi<;ao, pela
humildade da sua fortuna, 0 povo procura no governo a igualdade e
a liberdade; pela razao contraria, 0 patriciado proprietario, capita
lista e emprcendedor, inclina-se mais para uma monarquia protetora
das grandes existencias, capaz de assegurar a ordem para seu pro
veito, que, em conseqiiencia, de a parte maior it autoridade, a menor
it liberdade.

Todos os govemos de fato, sejam quais forem os seus motivos
ou reservas, reconduzem-se assim a uma ou outra destas duas for
mulas: Subordina{:iio da Autoridade a Liberdade, ou Subordina~,:Zio
da Liberdade aAutoridade.
Mas a mesma causa que atira uma contra a outra a burguesia e
a plebe, em breve as obriga a fazer meia-volta. A democracia, para
assegurar 0 seu triunfo, ignorante, alias, das condi<;6es do poder,
incapaz de 0 exercer, toma urn chefe absoluto, perante cuja auto
ridadc todos os privilegios de casta desaparecem; a burguesia, que
teme 0 despotismo tanto como a anarquia, prefere consolidar a sua
posi<;ao pelo estabelecimento de uma realeza constitucional. De tal
forma que, no fim das contas, e 0 partido que mais necessidade tern
de liberdade e de ordem legal que cria 0 absolutismo; e e 0 partido
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do privilt~gio que institui 0 governo liberal, dando-Ihe como sanc,;ao
a restric,;ao do direito polftico.
Vemos por isto que, abstraindo das considerac,;oes econ6micas
que planam sobre 0 debate, burguesia e democracia, imperialismo c
constitucionalismo, ou qualquer nome que se de a esses governos
antag6nicos, sao equivalentes, e que questoes como as seguintes: sc
o regime de 1814 nao era melhor que 0 de 1804; se nao era vantajoso
para 0 pais retroceder da constituic,;ao de 1852 a de 1830; se 0 par
tido republicano se fundini no partido orleanista ou se ele se aliani
ao imperio, tais questoes, digo, do ponto de vista do direito e dos
princfpios, sao pueris: urn governo, com os dados que conhecemos.
sem valor senao pelos acontecimentos que the deram origem e os
homens que 0 representam, e toda a discussao teorica a tal respeito
e va e nao pode conduzir senao a aberrac,;oes.
As contradic,;oes da polftica, as reviravoltas dos partidos, a
inversao perpetua dos papeis, sao tao frequentes na hisloria, tern urn
lugar tao grande nos assuntos humanos, que nao posso deixar de
insistir nisso. 0 dualismo da Autoridade e da Liberdade da a chave
para lodos esles enigmas: sem esla cxplicac,;ao primordial, a historia
dos Estados seria 0 desespero da consciencia e 0 escandalo da filo
sofia.
A aristocracia inglesa fez a Magna Carta; os puritanos produ
ziram Cromwell. Na Franc,;a, e a burguesia que assenta as bases
imorredouras de todas as nossas constituic,;oes liberais. Em Roma, 0
patriciado tinha organizado a republica; a plebe inventou os Cesares
e os pretorianos. No seculo dezesseis a reforma foi inicialmente
aristocratica, as massas continuam catolicas e fabricam-se messias
do tipo de Jean de Leyde: era 0 inverso daquilo que se tinha visto
quatrocentos anos antes, quando os nobres queimavam os albigen
ses 3 • Quantas vezes, esta observac,;ao e de Ferrari, a Idade Media nao
viu as Gibelinos" tornarem-se Guelfos s, e os Guelfos transforma
rem-se em Gibelinos! Em 1813, a Franc,;a combate pelo despotismo,
a Coligac,;ao pela liberdade, precisamente 0 contrario do que se tinha
passado em 1792. Hoje em dia os legitimistas e os clericais apoiam
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a federac,;ao, os democratas sao unitarios. Nao acabariamos de citar
exemplos destes; 0 que nao impede que as ideias, os homens e as
coisas devam sempre distinguir-se pelas suas tendencias naturais e
as suas origens, que os azuis niio sejam os azuis, e os brancos sempre
os brancos6 •
o povo, devido a sua propria inferioridade e a sua miseria,
formara sempre 0 exercito da liberdade e do progresso; 0 trabalho e
republicano por natureza: 0 contrario implicaria contradic,;ao.
Mas, devido a ignorancia dos seus instintos primitivos, da

violencia das suas necessidades, da impaciencia dos seus desejos, 0
povo inclina-se para as formas sumarias de autoridade. 0 que ele
procura, nao sao garantias legais, das quais nao faz qualquer ideia e
nao concebe 0 poderio; nao e em absoluto uma combinac,;ao de me
canismos, uma ponderac,;ao de forc,;as, das quais nao sabe que fazer:
e urn chefe em cuja palavra possa acreditar, cujas intenc,;oes sejam
suas conhecidas e que se devote aos seus interesses. A esse chefe,
ele da uma autoridade sem limites, urn poder irresistfvel. 0 povo,
olhando como justo tudo 0 que julga ser-Ihe util, tendo em conta que
ele e 0 povo, ri-se das formalidades, nao faz casa algum das con
dic,;oes impostas aos depositarios do poder. Predisposto a descon
fianc,;a e a calunia, mas incapaz de uma discussao metodica, nao
acredita em definitivo senao na vontade humana, nao tern esperanc,;a
senao no homem, nao tern confianc,;a senao nos seus semelhantes, in
principibus, infiliis hominum7 ; nao espera nada dos princfpios, que
so eles os podem salvar; nao tern a religiao das ideias.
Foi assim que a plebe romana, depois de setecentos anos de urn
regime progessivamente liberal e uma sequencia de vitorias conse
guidas sobre a patriciado, acreditou resolver prontamente todas as
dificuldades destruindo 0 partido da autoridade, e que exagerando 0
poderio tribunicio deu a Cesar a ditadura perpetua, fez calar 0 Se
8
nado, fechar os comicios, e, por urn alqueire de trigo, uma annona ,
fundou a autocracia imperial. 0 que ha de curiosa, e que esta demo
cracia estava sinceramente convencida do seu liberalismo, e que ela
gabava-se de representar 0 direito, a igualdade e 0 progresso. Os
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soldados de Cesar, id61atras do seu imperador, estavam cheios de
6dio e de desprezo pelos reis: se os assassinos do tirano nao foram
imolados imediatamente, foi porque Cesar tinha sido visto na ves
pera experimentando a faixa real sobre a sua frante calva. Assim os
companheiros de Napoleao I, safdos do clube dos Jacobinos, ini
migos dos nobres, dos clerigos e dos reis, acharam muito simples
cobrirem-se de tftulos de bar6es, de duques, de prfncipes e fazerem
a corte ao imperador; nao Ihe perdoariam ter tornado por esposa uma
princesa de Habsburgo.
Entregue a si pr6pria ou conduzida pelos seu tribunos, a mul
tidao nunca fundou coisa alguma. Tern a face virada para tras: ne
nhuma tradi<;:ao sc forma nela; nao h:i espfrito de encadeamento,
nenhuma ideia que adquira for<;:a de lei. Da polftica s6 compreende
a intriga, do governo a abundancia e a for<;:a, da justi<;:a s6 a perse
gUi<;:ao, da liberdade s6 a faculdade de erigir os fdolos que derruba
no dia seguinte. A chegada da democracia abre uma era de retro
cesso que conduziria a na<;:ao e 0 Estado a morte, se nao se cur
vassem a fatalidade que os amea<;:a de uma revolu<;:ao em sentido
inverso, que atualmente se trata de apreciar.
Tal como a plebe, vivendo dia a dia, scm propriedades, sem
empresas, fora dos empregos publicos, est:i ao abrigo dos riscos da
tirania e com ela pouco se inquieta, assim a burguesia, que possui,
trafica e fabric a, avida de terra e de ganhos, esta interessada em
prevenir as cat:istrofes e assegurar a devo<;:ao do poder. A neces
sidade de ordem a traz de volta as ideias liberais: daf as constilui<;:6es
que ela imp6e aos seus reis. Ao mesmo tempo que rodeia 0 governo
da sua escolha de formas legais e 0 sujeita ao voto de urn parla
mento, ela restringe 0 direito polftico a uma categoria de censores e
suprime 0 sufragio universal; mas evita tocar na centraliza<;:ao admi
nistrativa, contraforte do feudalismo industrial. Se a separa<;:ao de
poderes Ihe e util para contrabalan<;:ar a intluencia da coroa e anular
a polftica pessoal do prfncipe; se por outra lado 0 privilegio eleitoral
a serve igualmente bern contra as aspira<;:6es populares, a centra
liza<;:ao nao Ihe e menos preciosa, desde logo pelos empregos de que
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necessita e que colocam a burguesia a partilhar do poder e dos im
postos, depois pelas facilidades que ela d:i a explora<;:ao tranqtiila
das massas. Sob urn regime de centraliza<;:ao administrativa e de
sufragio restrito, onde, enquanto a burguesia pela maioria continua
senhora do governo, toda a vida local esta control ada, toda a agi
ta<;:ao facilmente comprimida, sob urn tal regime, dizia eu, a classe
trabalhadora, arrumada nas suas oficinas, est:i naturalmente votada
ao salariato. A liberdade existe, mas na esfera da sociedade bur
guesa, cosmopolita como os seus capitais: quanta a multidao, esta
entregou a sua demissao, nao s6 polftica mas econ6mica.
Acrescentarei que a supressao ou a continua<;:ao de uma dinas
tia nada mudaria no sistema'? Uma republica unitaria ou uma monar
quia constitucional sao uma unica e mesma coisa: nao ha senao uma
mudan<;:a de palavras e urn funciomlrio a menos.
Mas se 0 absolutismo democratico e instavel, 0 constituciona
lismo burgues nao 0 e menos. a primeiro era retr6grado, desen
freado, sem princfpios, desdenhoso do direito, hostil a liberdade,
destruidor de toda a seguran<;:a e confian<;:a. a sistema constitucio
nal, com as suas rormas legais, 0 seu espfrito jurfdico, 0 seu tempe
ramento contido, as suas solenidades parlamentares, mostra-se niti
damentc, no fim de contas, como urn vasto sistema de explora~ao e
intriga, onde a polftica pende para a agiotagem, onde 0 imposto nao
e senao a lista civil de uma casta, e 0 poder monopolizado 0 auxiliar
de urn monop6lio. a povo tern 0 sentimento vago desta imensa
expolia<;:ao: as garantias constitucionais pouco Ihe dizem, e vimo
10, por exemplo em 1815, preferir 0 seu imperador, nao obstante as
suas infidelidades, aos seus reis legftimos, apesar do seu liberalismo.
a insucesso alternativo, repetido, da democracia imperial e da
constitucionalidade burguesa, tern como resultado a cria<;:ao de urn
terceiro que, asteando a bandeira do ceticismo, nao defendendo
nenhum princfpio, essencial e sistematicamente imoral, ten de a
reinar, como se disse, pela bascula, quer dizer, pela rufna de toda a
autoridade e de toda a liberdade, numa palavra, pela corrup<;:ao. E 0
que se chamou sistema doutrinario. Acolhido a princfpio pela raiva
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e pela execrac;ao dos antigos partidos, esse sistema nao demorou a
singrar rapidamente, apoiado pelo desencorajamento crescente, c
justificado em certa medida pelo espetaculo da contradic;ao uni
versal. Em pouco tempo, tornou-se a fe secreta do Poder, a quem 0
pudor e a decencia proibirao sempre de fazer profissao publica de
ceticismo; mas ele e a crenc;a confessa da burguesia e do povo que,
ja nao sendo impedidos por nenhuma considerac;ao, deixam expan
dir a sua indiferenc;a e disso se orgulham. Eis a autoridade e a liber
dade perdidas nos espfritos, a justic;a e a razao consideradas como
palavras vas, a sociedade dis solvida, a nac;ao abatida. 0 que subsiste
nao passa de materia e forc;a brutal; uma revoluc;ao torna-se, sob 0
risco de martc moral, eminente. Que saira dela'? A hist6ria csta af
para responder; os exemplos contam-se aos milhares. Ao sistema
condenado sucedeni, grac;as ao movimento das gerac;6es esquecidas
mas incessantemente rejuvenescidas, uma nova transac;ao, que se
guira 0 mesmo caminho, e que, por sua vez usada e desonrada pela
contradic;ao da sua ideia, tera 0 mesmo fim. E isto continuara ate que
a razao coletiva tenha descoberto 0 meio de dominar os dois prin
cfpios c de equilibrar a sociedade pcla propria regularizac;ao dos
seus antagonismos.

Notas:
Cidades fenfcias da antigiiidade classica. (N. do T.)
Cidade do Norte da Africa, cujo poder chegou a amea~ar Roma. (N. do T.)
] Do latim albigense (Albi). Indivfduo partidario de uma seita religiosa e polftica
que se difundiu no seculo XII pelo sui da Franc;a, principalmente em Albi. (N.
do T.)
4 Do italiano Ghibelino e do alemiio Weiblingen, Partidario do imperador da
Alemanha, na Italia, durante a Idade Media. (N. do T.)
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Membra de uma seita polftica na Halia, entre os seculos XII e XIV, apologista

do Papa e da independencia italiana. (N. do T.)
6 Expressiio que no contexto e semelhante a esta outra, regularmente utilizada
na lingua portuguesa: As aparencias enganam. (N, do T.)
7 Em latim, no original. Nos principes, nos filhos dos homens. (N. do T.)
REm latim, no original. Provisao de mantimentos; colheita dos frutos de urn ano.
(N. do T.)
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PosirJio do problema politico, - Principio de soluriio
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Se 0 leitor seguiu com alguma aten~ao a exposi~ao precedente,
a sociedade humana deve aparecer-Ihe como uma cria~ao fantastica,
rep leta de espantos e misterios. Relembremos brevemente os seus
diferentes termos:
a) A ordem polftica assenta sobre dois princfpios conexos,
opostos e irredutfveis: a Autoridade e a Liberdade.
b) Destes dois princfpios, deduzem-se paralelamente dois
regimes contrarios: 0 regime absolutista ou autoritario e 0
regime liberal.
c) As formas destes dois regimes sao tao diferentes entre si,
incompatfveis e inconciliaveis, como as suas naturezas;
tfnhamo-Ias definido em duas palavras: Indivisibilidade e
Separa~ao.

~
~

~

d) Ora, a razao indica que toda a teoria deve desenvolver-se
segundo 0 seu princfpio, toda a existencia acontecer se
gundo a sua lei: a logica e a condi~ao da vida assim como
do pensamento. Mas e justamente 0 contrario que se ma
nifesta em polftica: nem a Autoridade nem a Liberdade
podem constituir-se aparte, dar lugar a urn sistema que seja
exclusivamente proprio a cada uma; longe disso, elas estao
condenadas, dentro dos seus estabelecimentos respectivos,
a fazerem-se perpetuos e mLituos emprestimos.
e) A conseqiiencia e que a fidelidade aos princfpios nao
existindo em polftica senao em ideal, a pratica sendo obri
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gada a sofrer transac;6es de toda a especie, 0 governo reduz
se, em ultima analise, apesar da melhor vontade e toda a
virtude do mundo, a uma criac;ao hfbrida, equfvoca, a uma
promiscuidade de regimes que a logic a pura repudia, e
diante da qual a boa fe recua. Nenhum go verno escapa a
esta contradic;ao.
f) Conclusao: entrando 0 arbitrario fatalmente na polftica,
a corrupc;ao torna-se depress a a alma do poder, e a socie
dade e arrastada, sem repouso nem treguas, pela rampa sem
fim das revoluC;6es.

o mundo encontra-se af. Nao e nem 0 efeito de uma brinca
deira satanica, nem de uma enfermidade da nossa natureza, nem de
uma condenac;ao da providencia, nem de urn capricho da sorte ou de
uma paragem do Destino: as coisas sao assim, e tudo. Depende de
nos tirarmos 0 melhor partido desta situac;ao singular.
Consideremos que desde ha mais de oito mil anos, - as recor
dac;6es da historia nao passam para alem, - todas as variedades de
govemo, todas as combinac;6es polfticas e sociais foram sucessiva
mente experimentadas, abandonadas, retomadas, modificadas, disfar
c;adas, esgotadas, e que 0 insucesso recompensou sempre 0 zelo dos
reformadores e iludiu a esperanc;a dos povos. Sempre a bandeira da
liberdade serviu para abrigar 0 despotismo; sempre as classes privile
giadas se rodearam, no proprio interesse dos seus privilegios, de ins
tituic;6es liberais e igualitarias; sempre os partidos mentiram ao seu
programa, e sempre a indiferenc;a sucedendo it fe. a corrupc;ao ao
espfrito cfvico, os Estados sucumbiram devido ao desenvolvimento
das noc;6es sobre as quais se tinham fundado. As rac;as mais vigoro
sas e mais inteligentes cansaram-se nesta tarefa: a historia esta cheia
da descric;ao das suas lutas. Por vezes uma serie de triunfos criando
ilusao sobre a forc;a do Estado, fez acreditar em uma constituic;ao
excelente, em uma sabedoria de go verno que nao existiam. Mas,
vinda a paz, os vfcios do sistema saltaram aos olhos, e os povos
repousaram na guerra civil as fadigas da guerra exterior. A humani
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dade tern ido assim de revoluc;ao em revoluc;ao: as nac;6es mais
celebres, as que tiveram a mais longa carreira, nao sobreviveram
senao dessa forma. De todos os governos conhecidos e praticados
ate hoje, nao existe urn que, se condenado a subsistir pela sua vir
tude propria, durasse a vida de urn homem. Coisa estranha, os chefes
de Estado e os seus ministros sao de todos os homens aqueles que
menos acreditam na durac;ao do sistema que representam; ate a che
gada da ciencia, e a fe das massas que mantem os governos. Os gregos
e os romanos, que nos legaram as suas instituic;6es com os seus exem
plos, chegados ao momento mais interessante da sua evoluc;ao, afun
daram-se no desespero; e a sociedade modema parece chegada por
sua vez it hora da angustia. Nao acrediteis na palavra desses agita
dores que gritam: Liberdade, 19ualdade, Nacionalidade; eles nao
sabem nada: sao mortos que tern a pretensao de ressuscitar os mor
tos. 0 publico escuta-os urn instante como faz com os hobos e os char
lataes; depois se vai, com a razao vazia e a consciencia desolada.
Sinal certo de que a nossa dissoluc;ao esta proxima e que uma
nova era vai comec;ar, a confusao da linguagem e das ideias chegou
ao ponto em que qualquer urn se pode proclamar it vontade repu
blicano, monarquico, democrata, burgues, conservador, divisionista,
liberal, e tudo isto simultaneamente, sem temer que alguem 0 con
venc;a da mentira nem do erro. Os principes e os bar6es do primeiro
Imperio tinham feito as suas provas de republicanismo intransi
gente. A burguesia de 1814, repleta de bens nacionais, a unica coisa
que compreendeu das instituic;6es de 89, era liberal, mesmo revolu
cionaria; 1830 refe-la conservadora; 1848 tornou-a reaciomiria,
catolica e mais que nunca monarquica. Atualmente sao os republi
canos de fevereiro que servem a realeza de Vitor-Emanuel, en
quanta os socialistas de junho se declaram unitarios. Antigos amigos
de Ledru-Rollin juntam-se ao Imperio como a verdadeira expressao
revolucionaria e a forma mais paternalista de governo; outros, e
verdade, tratam-nos como vendidos, mas reagem com furor contra
o federalismo. E 0 lamac;al sistematico, a confusao organizada, a
apostasia permanente, a traic;ao universal.
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Trata-se de saber se a sociedade pode chegar a algo de normal,
de eqiiitativo e de fixo, que satisfac;a a razao e a consciencia, ou sc
nos estamos condenados eternamente a esta roda de Ixion J. 0 pro
blema sera insohlvel? .. Mais urn pouco de paciencia, leitor; e se vos
fizer sair de seguida do imbroglio, tereis 0 direito de dizer que a
logica e falsa, 0 progresso uma burla, e a liberdade uma utopia.
Condescendam somente em raciocinar comigo mais alguns minutos,
mesmo que raciocinar sobre semelhante assunto seja expor-se a
enganar-se a si proprio e a perder 0 csforc;o com a sua razao.

da definic;ao dos princfpios, da sua posic;ao relativa e dos seus pa
peis: aqui nao e possfvel qualquer equivoco, nao ha 0 mfnimo lugar
ao arbitrario. 0 fato e de uma evidencia objetiva e de certeza mate

I

1) Notareis, desde logo, que os dois principios, a Autoridade e a
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Liberdade, de que vern todo 0 mal, mostram-se na historia em suces
sao logica e cronologica. A Autoridade, como a famflia, como 0 pai,
genitor, aparece primeiro: ela tern a iniciativa, e a afirmac;ao. A
Liberdade racional vern depois: e a crftica. 0 protesto, a determi
nac;ao. 0 fato desta sucessao resulta da propria definic;ao das ideias
e da natureza das coisas, e toda a historia da testemunho disso. Ai,
nao ha inversao posslvel, nao ha 0 minimo vestfgio de arbitrio.
2) Vma outra observac;ao nao menos importantc, e que 0 regime
autoritario, paternal e monarquico, afasta-se tanto mais do seu ideal,
quanta a [amnia, tribo ou cidade torna-se mais numerosa e 0 Estado
cresce em populac;ao e em territorio: de maneira que quanta mais a
autoridade se estende, mais se torna intoleravel. Dai as concessoes
que ela e obrigada a fazer aliberdade. - Inversamente, 0 regime de
liberdade aproxima-se tanto mais do seu ideal e multiplica as suas
condic;oes de sucesso, quanto 0 Estado aumenta em populac;ao e em
extensao, as relac;oes se multiplicam e a ciencia ganha terreno. De
infcio e uma constituic;ao que todos reclamam; mais tarde sera a
descentralizac;ao. Esperai urn pouco, e vereis surgir a ideia de fede
rac;ao. De modo que se pode dizer da Liberdade e da Autoridade 0
que Joao Baptista dizia dele e de Jesus: Wam oportet crescere, hanc
autem minuP.
Este duplo movimento, urn de retrocesso, ou outro de pro
gresso, e que se funde em urn fenomeno unico, resulta igualmente

matica; e

0

que chamaremos uma LEI.

3) A conseqiiencia desta lei, que podemos dizer necessaria, e ela
mesma necessaria: e que sendo 0 princfpio de autoridade 0 primeiro
a aparecer, servindo de materia ou de ass unto para a elaborac;ao da
Liberdade, da razao e do direito, e pouco a pouco subordinado pelo
principio juridico, racionalista e liberal; 0 chefe de Estado, inicial
mente inviolavel, irresponsavel, absoluto, como 0 pai na famnia,
torna-se sujeito da razao, primeiro sudito da lei, finalmente simples
agente, instrumento ou servidor da propria Liberdade.
Esta terceira proposic;ao e tao segura como as duas primeiras,
ao abrigo de todo 0 equlvoco e contradic;ao, e altamente comprovada
pela historia. Na luta eterna dos dois princfpios, a Revoluc;ao Fran
cesa, como a Reforma, aparece como uma era diacrftica. Ela marca
o momento em que, na ordem polftica, a Liberdade oficialmente
tinha ultrapassado a Autoridade, da mesma forma que a Reforma
tinha marcado 0 instante em que, na ordem religiosa, 0 livre exame
tinha tornado ascendente sobre a [e. Desde Lutero, a crenc;a tornara-sc
por todo 0 lado racional; a ortodoxia, tanto como a heresia, preten
deu conduzir pela razao 0 homem a fe, 0 preceito de Sao Paulo,
Rationabile sit obsequium vestrum\ "que a vossa obediencia seja
racional", foi bastante comentada e posta em pratica; Roma pos-se
a discutir como Genebra, a religiao tendeu a fazer-se ciencia, a
submissao a Igreja rodeou-se de tantas condic;oes e reservas que,
salvo a diferenc;a dos artigos de fe, nao havia diferenc;a entre 0 crente
e 0 incredulo. Nao tern a mesma opiniao, eis tudo: de resto, pensa
mento, razao, consciencia comportam-se do mesmo modo nos dois.
Identicamente, desde a Revoluc;ao Francesa, 0 respeito pela auto
ridade enfraqueceu; a deferencia para com as ordens do principe
torna-se condicional; exigiu-se do soberano reciprocidades, garan
tias; 0 temperamento politico mudou; os adeptos mais fervorosos do
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rei, como os bar6es de Joao Sem-Terra, quiseram ter alvanis, e os
Srs. Berryer, Falloux, Montlembert etc., podem chamar-se tao libe
rais como os nossos democratas. Chiiteaubriand, 0 bardo da Restau
rar,;ao, gabava-se de ser fil6sofo e republicano; era par urn ato puro
do seu livre-arbitrio que ele tinha constitufdo 0 defensor do altar e
do trono. Conhecemos no que se tornou 0 catolicismo vio1cnto de
Lamennais.
Assim, ao passo que a autaridade vacila, de dia para dia mais
precaria, 0 direito afirma-se, e a liberdade, sempre suspeita, torna-se
no entanto mais real e mais forte. 0 absolutismo resiste 0 mais que
pode, mas cede; parece que a REPUBLICA, sempre combatida,
desprezada, atrair,;oada, banida, se aproxima todos os dias. Que van
tagem vamos nos tirar deste fato capital para a constituir,;ao do go
vernos,?
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Notas:
I Ixion - Her6i Tessalico, rei dos Lapitas. Casou com Dia, filha do rei Dejoneu,
morto por Ixion depois do casamento. Tornou-se assim culpado de um crime
terrIvel , de que s6 Zeus apiedou-se. Mas, uma vez purificado, tentou violar Hera
e Zeus formou uma nuvem 11 imagem da deusa, nascendo dessa uniao Centauro,
pai dos centauros. Zeus castigou Ixion, condenando-o a girar no Tartaro, atado
a uma roda inflamada. (N. do T.)
2 Em latim, no original. Aquele que gera; a pai. (N. do T.)
3 Em latim, no original. E necessaria que aquela crest;a, e que, parbn, esta
diminua. (N. do T.)
4 Em latim, no original. (N. do T.)
5 Dificilmente se poderia ter apresentado urn quadro mais sucinto e completo
das causas que ate aqui produziram as revoluc;5es dos povos. 0 antagonismo
radical da autoridade e da liberdade, as suas incessantes lutas, as suas indis

pensaveis transac;5es vem por fim a ruir os interesses opostos das diversas
classes sociais que deram origem 11 organizac;ao da propriedade e do trabalho.
Combinadas umas causas com outras, nao sem cessar, levam a Humanidade de
sistema em sistema e de forma de governo em forma de governo sem a deixar
descansar em nenhuma, antes conduzi-la em passo rapido ao ceticismo, 11 cor
rupc;ao, 11 ruptura, 11 morte. Ha evidentemente uma absoluta necessidade de sair
deste terreno lodoso e movedic;o, onde consumimos as nossas forc;as em lutas
estereis. Que futuro nos espera em que nao podemos deixar de sentir tremer 0
chao debaixo dos pes? Proudhon vai enunciar a res posta: ao contrato federal, 11
descentralizac;ao, restabelecimento das antigas regi5es, a liberta-las, nao sujeitas
como hoje a um poder central que as estrangule, mas tao-somente subordinadas
a um centro federal, que as proteja. (N. do T.)
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Ora, dado que na teoria e na hist6ria, a Autoridade e a Liber
dade se sucedem como par uma especie de polarizaSiao;
Que a primeira diminui gradualmente e se retira, enquanto a
segunda cresce e se mostra;
Que resulta deste duplo movimento uma especie de subalternizaSiao em virtude da qual a Autaridade coloca-se cada vez mais it
ordem da Liberdade;
Dado que, par outras palavras, 0 regime liberal ou contratual
prevalece de dia para dia sobre 0 regime autoritario, e it ideia de
contrato que nos devemos Iigar como sendo a ideia dominante da
polftica.
o que se entende, em primeiro lugar, por contrato?

til
II

o contrato, diz 0

C6digo Civil, Art. 110 I, e uma convenSiao
pela qual uma ou mais pessoas obrigam-se em relaSiao a uma ou
outras mais, a fazer au a nao fazer alguma coisa.
Art. 1102 - Ele e sinalagmatico ou bilateral, quando os contratantes
obrigam-se reciprocamente uns em relaSiao aos outros.

:'' II,

'II
(I

Art. 1103 -

E unilateral, quando uma ou mais pessoas saO obrigadas
em relaSiao a uma au outras mais, sem que da parte
dos liItimos exista comprometimento.

Art. 1104 -

E comutativo

quando cada uma das partes se compro
mete a dar ou fazer uma coisa que e considerada como
o equivalente ao que se Ihe d£i ou ao que se faz par
ela. - Quando a equivalente consiste na possibili
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dade de ganho ou perda para cada uma das partes, elll
resultado de urn acontecimento incerto, 0 contrato 0
aleat6rio.
Art. 1105 - 0 contrato de beneficiencia e aquele no qual uma das
partes concede aoutra uma vantagem completamente
gratuita.
Art. 1106 - 0 contrato a tftulo oneroso e aquele que sujeita cada
uma das partes a dar ou fazer alguma coisa.
II:

I

1III
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i
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Art. 1371  Sao chamados quasi-contratos os feitos volunuirios do
homem de que resulta urn comprometimento qualquer
relativamente a urn terceiro, e por vezes urn com
prometimento recfproco das duas partes.

"

I

I

ill

"!II

li,I'1

1111

I,
I

I

I

I.;
.'.,1

'1

'II,1
,1,1

III
(II',
,

A estas distinc,;oes e definic,;6es do C6digo, relativas a forma e
condic,;6es dos contratos, juntarei uma ultima, respeitante ao seu
objeto:
Segundo a natureza das coisas pelas quais se trata ou oobjeto
que se prop6e, os contratos sao domesticos, civis, comerciais ou
politicos.
E desta ultima variedade de contrato, 0 contrato polftico, que
nos vamos ocupar.
A noc,;ao de contrato nao e completamente estranha ao regime
monarquico, como tao-pouco 0 nao eapatemidade e afamflia. Mas.
do que dissemos dos princfpios de autoridade e de liberdade e do seu
papel na formac,;ao dos govemos, compreende-se que esses princi
pios nao intervem da mesma forma na formac,;ao do contrato polf
tico; e que assim a obrigac,;ao que une 0 monarca aos seus suditos,
obrigac,;ao espontanea, nao escrita, resultante do espirito de famnia
e da qualidade das pessoas, e uma obrigac,;ao unilateral, pois que em
virtude do princfpio de obediencia 0 sudito e mais obrigado relati
vamente ao principe do que este em relac,;ao ao sudito. A teoria do
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direito divino diz expressamente que 0 monarca nao e responsavel
senao perante Deus. Pode mesmo acontecer que 0 contrato do prIn
cipe com 0 sudito degenere em urn contrato de pura beneficiencia,
quando, por inepcia ou idolatria dos cidadaos, 0 prIncipe e solicitado
a tomar a liberdade e a encarregar-se dos seus suditos, incapazes de
se govemarem e de se defenderem, como urn pastor do seu rebanho.
E muito pior quando se admite 0 principio de hereditariedade. Urn
conspirador como 0 duque de Orleans, mais tarde Luis XII, urn
parricida como LUIS XI, uma adultera como Maria-Stuart, conser
vam, nao obstante os seus crimes, 0 seu direito eventual a coroa.
Inviohiveis por nascimento, pode-se dizer que existe entre eles e os
suditos fieis do prIncipe ao qual devern suceder, urn quasi-contrato.
Em duas palavras, porque a autoridade e preponderante, no sistema
momirquico, 0 contrato nao e igual.
o contrato polftico nao adquire toda a sua dignidade e morali
dade senao com a condic,;ao primeiro de ser sinalagmatico e comu
tativo; segundo, de estar contido, quanto ao seu objeto, dentro de
certos limites: duas condic,;6es que se sup6e existirem no regime
democrMico, mas que, ainda aI, nao sao quase sempre senao uma
ficc,;ao. Pode-se dizer que em uma democracia representativa e cen
tralizadora, em uma monarquia constitucional e censorial, ainda mais
em uma republica comunista, a maneira de Platao, 0 contrato polf
tico que liga 0 cidadao ao Estado seja igual e reciproco? Pode di
zer-se que esse contrato, que tira aos cidadaos metade ou dois terc,;os
da sua soberania e 0 quarto do seu produto, esteja encerrado nos
seus justos limites? Seria mais verdade dizer, 0 que a experiencia
confirma demasiadas vezes, que 0 contrato, em todos esses sistemas,
e exorbitante, oneroso, pois que ele e, para uma parte mais ou menos
consideravel, sem compensac,;ao; e aleat6rio, pois que a vantagem
prometida, de inlcio insuficiente, nem sequer e assegurada.
Para que 0 contrato polItico possa cumprir a condic,;ao sinalag
matica e comutativa que sugere a ideia de democracia; para que,
encerrando-se em limites corretos, ele continue vantajoso e comodo
para todos, e preciso que 0 cidadao, entrando na associac,;ao, pri
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meiro tenha a receber do Estado como 0 que the sacrifica; segundo,
que conserve toda a sua liberdade, soberania e iniciativa, menos 0
que e relativo ao objeto especial para 0 qual 0 contrato foi feito e
para 0 qual se pede a garantia do Estado. Assim regulado e compre
endido, 0 contrato polftico e 0 que eu chama umafedera~iio.
FEDERA<;AO, do latimfoedus, genitivofoederis, quer dizer
pacto, contrato, tratado, convens;ao, alian«a etc., e uma conven«ao
pela qual urn ou mais chefes de famnia, uma ou mais comunas, urn
ou mais grupos de comunas ou Estados, obrigam-se recfproca e
igualmente uns em relas;ao aos outros para urn ou mais objetos par
ticulares, cuja carga incumbe especial e exclusivamente aos dele
gados da federa«ao 1•
Retomemos esta defini«ao.
o que faz a essencia e 0 caniter do contrato federativo, e para
o qual chama a aten«ao do leitor, e que neste sistema os contratantes.
chefes de famnia, comunas, cant6es, provfncias ou Estados, nao
somente se obrigam sinalagmatica e comutativamente uns em rela
«ao aos outros, como se reservam individualmente, formando 0
pacto, mais direitos, liberdade, autoridade, propriedade, do que 0
que abandonam.
Nao era assim, por exemplo, na sociedade universal de bens e
ganhos, autorizada pelo C6digo Civil. dita comunidade, imagem em
miniatura de todos os Estados absolutos. Aquele que se compromete
em uma associas;ao dessa especie, sobretudo se ela e perpetua, esta
rode ado de mais entraves, submetido a mais responsabilidades do
que conserva de iniciativa. Mas e tambem 0 que faz a raridade desse
contrato, e que em todos os tempos tornou a vida cenobftica insupor
tave\. Todo 0 compromisso, mesmo sinalagmatico e comutativo,
que, exigindo dos associados a totalidade dos seus esfors;os, nao
deixa nada it sua independencia e os devota por inteiro it associas;ao,
e urn compromisso excessivo, que repugna igualmente ao cidadao e
ao homem.
De acordo com estes princfpios, tendo 0 contrato de federa«ao
por objeto, em termos gerais, garantir aos Estados confederados a
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sua soberania, 0 seu territ6rio, a liberdade dos seus cidadaos; regular
os seus diferendos; prover, atraves de medidas gerais, a tudo 0 que
interesse it seguran«a e it prosperidade comum; este contrato, dizia
eu, apesar da grandeza dos interesses em jogo, e essencialmente
restrito. A Autoridade encarregada da sua execu«ao nao pode nunca
retira-la aos seus constituintes; quero dizer que as atribuis;6es fe
derais nunca podem exceder em numero e em realidade as das
autoridades comunais ou provinciais, do mesmo modo que estas nao
podem exceder os direitos e prerrogativas do homem e do cidadao.
Se fosse de outro modo, a comuna seria uma comunidade; a fede
ra«ao tornar-se-ia uma centraliza«ao monarquica; a autoridade fe
deral, de simples mandataria e fun«ao subordinada que deve ser,
seria olhada como preponderante; em lugar de ser limitada a urn
servi«o especial, ela tenderia a abarcar toda a atividade e toda a
iniciativa; os Estados confederados seriam convertidos em prefei
turas, intendencias, sucursais ou diretorias. 0 corpo polftico. assim
transformado, poderia chamar-se republica, democracia ou tudo 0
que vos apetecer: nao seria mais urn Estado constitufdo na plenitude
das suas autonomias, nao seria mais uma confedera«ao. A mesma
coisa se passaria, com mais razao ainda, se, por urn falso motivo de
economia, por dcfercncia ou qualquer outra causa, as comunas,
cant6es ou Estados confederados encarregassem urn deles da admi
nistra«ao ou governo dos outros. A republica, de federativa, tornar
2
se-ia unitaria; estaria no caminho do despotism0 .
Em resumo, 0 sistema federativo e 0 oposto da hierarquia ou
centralizas;ao administrativa e governamental a qual distingue, ex
aequo3, as democracias imperiais, as monarquias constitucionais e
as republicas unitarias. A sua lei fundamental, caracterfstica, e esta:
na federa«ao, os atributos da autoridade central especializam-se e
restringem-se, diminuem de numera, de intermediarios, e se ouso
assim dizer, de intensidade, na medida em que a Confederas;ao se
desenvolve pela acessao de novoS Estados. Nos governos centrali
zados, ao contrario, os atributos do poder supremo aumentam, esten
dem-se e imediatizam-se. colocando na competencia do prfncipe os
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assuntos das provincias, comunas, corpora~oes e particulares, n:1
rela~ao direta da superffcie territorial e do llIimero da popula~a().
Dai essa sobrecarga sob a qual desaparece toda a liberdade, nao s6
comunal e provincial, mas mesmo individual e nacional.
Uma conseqiiencia deste fato, pela qual terminarei este capi
tulo, e que, sendo 0 sistema unitario 0 inverso do sistema federativo,
uma confedera~ao entre grandes monarquias, e corn mais razao
entre democracias imperiais, e algo impossive!. Estados como a
Fran~a, a Austria, a Inglaterra, a Russia, a Prussia, podem fazer entre
eles tratados de alian~a ou de comercio; e inconcebivel que se fede
ralizem, ern primeiro lugar, porque 0 seu princfpio a isso e contrario,
e os poria ern oposi~ao corn 0 pacto federal; que, conseqiientemente
Ihes seria necessario abandonar algo da sua soberania, e reconhecer
sobre eles, pelo menos para certos casos, urn arbitro. A sua natureza
consiste ern comandar, nao ern transigir nem obedecer. Os principes
que, ern 1813, apoiados pela insurrei~ao das massas, combatiam
pelas liberdades da Europa contra Napoleao, que mais tarde forma
ram a Santa Alian~a, nao eram confederados; 0 absolutismo do seu
poder proibia-os de tomar esse titulo. Eram, como ern 92, aliados; a
hist6ria nao Ihes dara outro nome. Nao se passa 0 mesmo corn a
Confedera~ao germanica, presentemente ern trabalhos de reforma,
e cujo carMer de liberdade e de nacionalismo amea~a fazer desa
parecer urn dia as dinastias que the poem obstaculos 4 •

dos calvinistas, era de 1764 urn progresso, pois que ela tinha por fim trazer para
uma lei da razao 0 que ate al tinha sido considerado como perten<;:a da lei natural
e da religiao. No sistema federativo, 0 eontrato social e mais que uma fic<;:ao; e
urn pacto positivo, efetivo, que foi proposto realmente, discutido, votado, ado
tado, e que se modifica regularmente a vontade dos contratantes. Entre 0 con
trato federativo e 0 de Rousseau e 0 de 93, existe toda a distancia entre a
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realidade e a hipotese*.
* Pretenderam alguns, que tendo apresentado Proudhon 0 contrato como
medida de resolver 0 problema politico, nao fez mais no fim que voltar a ideia
de Rousseau, que tao duramente tinha censurado em algumas das suas obras
anteriores. 0 mesmo proudhon na nota anterior, apreciou 0 que vale 0 Contrato
Social imaginado pelo brilhante filosofo de Genebra. Mas rapidamente, a fim
de ver quanto difere urn contrato de outro, apresenta-se aqui a clausula do de
Rousseau que levara prontamente cada lei tor a comparar com as que Proudhon
acaba de apresentar como suas.
"As clausuJas deste contrato, diz Rousseau ao falar dele, que constitufa 0 objeto
do seu trabalho, quando bern compreendidas, resumem-se a uma: a aliena<;:ao
total de cada associado, com todos os seus direitos, a coletividade... Cada urn
de nos poe em comum a pessoa e os bens, sob a suprema dire<;:ao da vontade
geraJ; e juntos recebemos de cada membro como parte individual do todo".
Ao contrario de Rosseau, que atravcs dcsse contrato nos entrega de corpo e
alma a sociedade de que fazemos parte, proudhon, pelo seu, submete-nos a essa
mesma colctividade a nao ser para certos e determinados objetos, expressamente
consignado no pacta que celebramos ou a que aderimos. Faz aquele da coleti
vidade, arbitro dos nossos direitos, e impoe este, pelo contrario, a obriga<;:ao de
assegura-los e protege-los. Rousseau fala, em uma palavra, de urn contrato uni
versal; Proudhon de urn contrato especial. Ha razao ou pretexto para confundir
os dois contratos? (N. do T.)
2 A Confedera<;:ao helvetica compoe-se de vinte e cinco Estados soberanos
(dezenove cantoes e seis meio-cantoes) para uma popula<;:ao de dois milhoes e
quatrocentos mil habitantes. Ela e assim regida por vinte e cinco constitui<;:oes,
analogas as nossas cartas ou constitui<;:oes de 1791, 1793,1795,1799,1814,
1830, 1848, 1852, mais uma constitui<;:ao federal, da qual naturalmente nos nao
possulmos, na Fran<;:a, 0 equivalente. 0 espfrito dessa constitui<;:ao, conforme
aos princfpios acima citados, resulta dos artigos seguintes:

INa teoria de 1.-1. Rousseau, que e a de Robespierre e dos 1acobinos, 0 Contrato
Social e umafiq:ao de legista, imaginada para dar razao, de outra forma que
pelo direito divino, a autoridade paternal ou 11 necessidade social. a forma<;:ao
do Estado e as rela<;:oes entre 0 governo e os indivfduos. Esta teoria emprestada

"Art. 2 _ A confedera~ao tern par fim assegurar a independencia da patria contra

0

estrangeiro, manter a tranqiiilidade e a ordem no interior. proteger a Iiberdade e os
direitos dos confederados, e aumentar a sua prosperidade comum.
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"Art. 3 - as cant6es sao soberanos na medida em que a sua soberania nao seja !imitada
pela soberania federal, e, como tal, eles exercem todos os direitos que nao sao delegados
ao poder federal.
"Art. 5 - A confedera~ao garante aos cant6es 0 seu territ6rio, a sua soberania nos !imites
fix ados pelo Art. 3, as suas constitui~6es, a liberdade e os direitos do povo, os direitos
constitucionais dos cidadaos, assim como os direitos e as atribui~6es que 0 povo conferiu
as autoridades."
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Assim, uma confedera<;ao nao e precisamente um Estado: e urn grupo de
Estados soberanos e independentes, unidos por urn pacto de garantia mutua.
Uma constitui<;ao federal tambem nao e 0 que se entende na Fran<;a par carta ou
constitui<;ao, e que e 0 resumo do direito publico do pals: eo pacta que contern
as condi<;5es da liga, quer dizer, os direitos e as obriga<;6es reciprocas do Es
tado. 0 que se chama Autoridade federal, finalmentc, nao e mais um governo, e
uma agencia criada pel os Estados para a execu<;ao em comum de certos servi<;os
de que cada Estado se desapossa, e que se tornam assim atribui<;5es federais.
Na Su(<;a, a Autoridade federal e composta par uma Assembleia deliberativa,
eleita pelo povo dos vintc e dois cantoes, e de urn Conselho Executivo composto
por sete membros nomeados pela Assembleia. Os membros da Assembleia e do
Conselho Federal sao nomeados por tres anos: a constitui<;ao federal podendo
ser revista a qualquer momento, as suas atribui<;6es sao, como as suas pessoas,
revogaveis. Dc modo que 0 Poder Federal c, em toda a acep<;ao da palavra, um
mandatario colocado sob a mao dos seu comandatarios, e cujo poder varia
confarme a sua vontade.
3 Em latim, no original, Em igualdade de circullslQncias. (N. do T.)
4 0 direito publico federativo levanta algumas questoes diffceis. Par exemplo,
urn Estado com escravos pode fazer parte de uma confedera<;ao? Parece que
nao, nao mais que urn Estado absolutista: a escravatura de uma parte da na<;ao
seria mesmo a nega<;ao do principio federativo. Sob este aspecto, os Estados
Unidos do SuI seriam tanto melhor autorizados a pedir a separa<;ao quando nao
existe a inten<;ao dos do norte de conceder, pelo menos de imediato, aos Ncgros
emancipados, 0 gozo dos direitos politicos. No entanto, vemos que Washington,
Madison e os outros fundadores da Uniiio nao foram desta opiniao; eles admi
tiram no pacto federal os Estados com escravos. E tambem verdade que n6s
vemos neste momento esse pacto contranatural rasgar-se, e os Estados do SuI,
para conservar a sua explora<;ao, tenderem a uma constitui<;ao unitaria, en
quanto que os do Norte, para manter a uniao, decretarem a deporta<;ao dos
escravos* .
A constitui<;ao federal Su(<;a, reformada em 1848, decidiu a questao no sen
tido da igualdade; 0 seu artigo 4 diz: "Todos os sUI<;os sao iguais perante a lei.
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Nao ha na Suf<;a nem suditos, nem privilegios de lugar, de nascen<;a, de pessoas
ou de famflias." Da promulga<;ao deste artigo, que purgou a Suf<;a de todos os
elementos aristocnlticos, data a verdadeira constitui<;ao federal helvetica.
No caso de oposi<;ao entre os interesses, a maioria confederada podera opor a
minoria separatista a indissolubilidade do pacto? A negativa foi defendida em
1846 pelo Sunderbrmd** contra a maioria helvetica; ela 0 e hoje em dia pelos
confederados do Sui da Uniao americana contra os federados do Norte. Por
mim, creio que a separa<;ao e de pleno direito, se se trata de uma questao de
soberania cantonal deixada fora do pacta federal. Assim, nao me foi demons
trado que a maioria suf<;a tenha usado 0 seu direito contra 0 Sunderbllnd no
pacta: a prova e que em 1848 a constitui<;ao federal foi reformada, precisamente
em virtude do litfgio que tinha levado a forma<;ao do SlInderbund**. Mas pode
acontecer, devido a considera<;oes de pralicQvel e impralicQvel, que as pre
tensoes da minoria sejam incompatfveis com as necessidades da maioria, que
aJem disso a cisao comprometa a liberdade dos Estados: nesse casa, a questao
resolve-se pelo direito da guerra, 0 que quer dizer que a parte mais consideravel,
aquela cuja rUlna traria um maior prejufzo, deve prevalecer sobre a mais fraca.
Foi 0 que aconteceu na Suf<;a, nao se tratasse senao de uma interpreta<;ao ou de
uma melhor aplica<;ao dos prindpios do pacto, como 0 elevar progressivamente
a condi<;ao dos Negros ao nlvel da dos Brancos. Infelizmente a mensagem de
M. Lincoln nao deixa qualquer duvida a esse respeito. 0 Norte, nao mais que 0
Sui, nao tenciona falar de uma emancipa<;ao verdadeira, 0 que torn a a difi
culdade insoluvel, mesmo pela guerra, e amea<;a destruir a confedera<;ao.
Na monarquia, loda ajllslir,:a emana do rei: em uma confedera<;ao, ela emana,
para cada Estado, exclusivamente dos seus cidadaos. A institui<;ao de urn alto
conselho federal, seria, portanto, em principio, uma anula<;ao do pacto. Seria 0
mesmo para urn Tribunal de recurso, pois que, cada Estado sendo soberano e
legislador, as legisla<;oes nao sao uniformes. De todas as formas, como existem
interesses federais e assuntos federais; como podem ser cometidos delitos e
crimes contra a confedera<;ao, ha, para esses casos especificos, tribunais federais
e uma justi<;a federal.
* Convem ter presente que Proudhon escrevia este livro quando ainda durava
a guerra civil americana. (N. do T.)
** Em alemao, no original. Palavra intraduzfvel que designa os cont1itos reli
giosos entre os cantoes cat6licos e protestantes, que chegaram a par em perigo
a integridade da confedera<;ao helvetica, superados pela ado<;ao de uma nova
constitui<;ao em 1848 e de outra em 1874. (N. do T.)
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A hist6ria e a amiIisc, a teoria e 0 empirismo, condllzi ram-nos,
atrav6s das agitas;oes da liberdade e do Poder, a icteia de lim contrato
polftico.
Aplicando imediatamente esta ideia e procurando analisa-la,
reconhecemos que 0 contrato social por exceH~neia era urn contrato
de federas;ao que definimos nestes termos: Urn contrato sinalagm 6.
tieD e comutativo, para um ou mais objetos determinados, mas cuja
condiriio essencial e que os contratantes reservem sempre uma
parte de soberania e de a({iio maior que aquela que abandonam.
Exatamcnte 0 contrario do que se passava nos antigos sis
temas, monarquicos, democr<iticos e constitucionais, em que, pela
for<;:a das situa<;:oes e atra<;:ao aos prinefpios, os particulares e os
grupos sao supostos abdicar nas maos de uma autoridade imposta ou
eleita a sua soberania por inteiro, e obtem menos direitos, conscr
yam menoS garantias e iniciativa, do que lhes incumbc de encargos
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e deveres.
Esta defini<;:ao de contrato de federas;ao
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urn imenso passo,

que nos vai dar a soluS;ao tao procurada.
o problema polftico, tinha-mo-lo dito no primeiro capItulo,
reduzido a sua ex.pressao mais simples, consiste em encontrar 0
equillbrio entre os dois elementos contrarios, a Autoridade e a Liber
dade. Toda a falsa balan<;:a se traduz imediatamente, por urn Estado
em desordem e rUlna, pelos cidadaos oprimidos e na miseria. Por
outras palavras, as anomalias ou perturba<;:oes da ordem social re
sultam do antagonismo dos seus princfpios; desaparecerao quando
os princfpios estiverem coordenados de tal maneira que nao possam
mais prejudicar.
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Equilibrar duas fon;as, e submete-las a uma lei que, mantendo
o respeito uma pela outra, as ponha de acordo. Quem nos vai forne-'
cer este novo elemento, superior a Autoridade e a Liberdade, e tor
nado pelo seu mutuo consentimento 0 dominante do sistema? 0
contrato, cujo texto faz JURISPRUDENCIA, e impoe-se igualmente
as duas potencias rivais 1 •
Mas, em uma natureza, concreta e viva, como a sociedade, 0
direito nao pode reduzir-se a uma no<;ao puramente abstrata, aspi
ra<;:ao indefinida da consciencia, 0 que seria lanprmo-nos as fic<;:oes
e mitos. E preciso, para fundar a sociedade, admitir nao so uma ideia
mas urn ato jurfdico, formar urn verdadeiro contrato. Os homens de
89 sentiram-no, quando emprccnderam dar a Fran<;:a uma Cons
titui<;:ao. e todos os Poderes que the sucederam igualmente 0 sen
tiram. Infelizmente, se a vontade era boa, as luzes foram insuficien
tes; tern faltado ate hoje 0 notario para redigir 0 contrato. Sabcmos
qual deve ser 0 espfrito: tentemos agora precisar 0 conteudo.
Todos os artigos de uma constitui<;:ao podem condensar-se em
urn artigo unico, aquele que diz respeito ao papel e a competencia
desse grande funcioDiirio que tern 0 nome dc Estado. As nossas
assembleias nacionais ocuparam-se afincadamcnte na distin<;ao e
separa<;:ao dos poderes, quer dizer. das faculdades de a<;:ao do Estado;
quanto a propria competencia do Estado, a sua extensao, ao seu
objeto, nao se ve que alguem se tenha preocupado muito. Sonhou
se com a partilha, como dizia ingenuamente urn ministro dc 1848;
quanto a coisa a partilhar, parecia, no geral, que quanta mais hou
vesse, melhor seria a festa. E, no entanto, a delimita<;ao do papel do
Estado e uma questao de vida ou de morte para a liberdade, coletiva
e individual.
o contrato de federa<;ao, cuja essencia consiste em reservar
sempre mais para os cidadaos que para 0 Estado, para as autoridades
municipais e provinciais que para a autoridade central, poderia
sozinho par-nos no caminho da verdade.
Em uma sociedade livre, 0 papd do Estado ou Governo e por
excelencia urn papellegislativo, fundador, de cria<;:ao, inaugura<;:ao,
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de instala<;:ao; - e, 0 menos possfvel, urn papel executivo. A esse
respeito, a no<;:ao de poder executivo, pela qual se designa urn dos
aspectos do poder soberano, contribuiu consideravelmente para
falsear as ideias. 0 Estado nao e urn empreiteiro de servi<;:os pu
blicos, 0 que seria identifica.-lo com as industrias que se encarregam
da emprcitada dos trabalhos da cidade. 0 Estado, quer edite, quer
aja ou inspecione, eo gerador e 0 diretor supremo do movimento;
se por vezes poe maos a obra, e a titulo de primeira manifesta<;ao,
para dar 0 impulso e apresentar urn exemplo. Realizada a cria<;:ao,
feita a instala<;:ao ou inaugura<;:ao, 0 Estado retira-se, abandonando
as autoridades locais e aos cidadaos a execu<;:ao do novo servi<;:o.
Eo Estado que fixa os pesos e as medidas, que da 0 modulo, 0
valor e as divis6es da moeda. Fornecidos os tipos, terminada a pri
meira emissao, a fabrica<;:ao das moedas de ouro, prata e cobre cessa
de ser uma fun<;:ao publica, urn emprego do Estado, uma atribui<;:ao
ministerial; e uma industria deixada as cidades, e que casu necessa
rio nada impediria, como para a fabrica<;:ao das balan<;as, basculas,
toneis e garrafas, de ser total mente livre. 0 melhor pre<;:o e aqui a
(mica lei. Que se exige na Fran<;a, para que a moeda de DurO ou prata
seja designada de lei? Urn dccimo de liga e nove decimos de metal
puro. Que haja urn inspetor para seguir e vigiar a fabrica<;:ao, aceito
papel do Estado nao passa daf.
o que digo das moedas, repito-o para uma imensidao de ser
vi<;:os, abusivamente deixados nas maos do govemo: estradas, canais,
tabaco, correios, telegrafos, ferrovias etc. Compreendo, admito,
reclamo se necessario, a interven<;ao do Estado em todas estas gran
des cria<;oes de utili dade publica; mas nao vejo a necessidade de os
deixar sob a sua mao uma vez que foram entregues ao publico. Uma
semelhante concentra<;ao, para mim, constitui urn verdadeiro ex
cesso de atribui<;oes. Pedi, em 1848, a interven<;ao do Estado para 0
estabelecimento de bancos nacionais, institui<;oes de credito, de
previdencia, de seguros, como para as ferrovias: nunca esteve no
meu pensamento que 0 Estado, tendo cumprido a sua obra de cria
<;ao, devesse continuar para sempre banqueiro, segurador, transpor
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tador etc. Claro, nao acredito na possibilidade de organizar a instru
<;ao do povo sem urn grande esfor<;o da autoridade central, mas nao
deixo de ser menos adepto da liberdade de ensino, como de todas as
liberdades 2 • Eu quero que a escola seja tao radicalmente separada do
Estado como a propria Igreja. Que haja urn Tribunal de contas,
assim como urn servi<;o de estatfstica, estabelecidos para reunir,
verificar e generalizar todas as informa<;oes, todas as transa<;oes,
todas as opera<;oes de finan<;as sobre a superffcie da republica, no
tempo certo. Mas por que todas as despesas e receitas passariam
pelas maos de urn tesoureiro, recebedor ou pagador unico, ministro
do Estado, quando 0 Estado, pela natureza da sua fun<;ao, nao deve
ter senao pouco ou nenhum servi<;o a fazer, existindo pouca ou
nenhuma despesa 3 ? .. Sera verdadeiramente necessario que os tri
bunais sejam dependentes da autoridade central? Fazer justi<;a foi
sempre a mais alta atribui<;ao do prfncipe. sei disso; mas essa atri
bui<;ao e urn resto de direito divino; nao poderia ser reivindicada por
urn rei constitucional, nem com mais razao ainda, pelo chefe de urn
imperio estabelecido por sufragio universal. A partir do momento
que a ideia de direito, tomada humana, obtem como tal a prepon
derancia no sistema polftico, a independencia da magistratura sera a
sua conseqiiencia necessaria. Repugna que a justi<;a seja conside
rada como urn atributo da autoridade central ou federal; ela nao pode
ser senao uma delega<;ao feita pelos cidadaos it autoridade munici
pal, no maximo it provincial. A justi<;a e 0 atributo do homem, de
que nenhuma razao de Estado pode pri va-Io. - Nao excetuo sequer
o servi<;o de guerra desta regra: as milfcias, os armazens, as forta
lezas, so passam para as maos das autoridades federais em caso de
guerra e para 0 objetivo especial da guerra; fora daf, soldados e
armamentos ficam sob 0 controle das autoridades locais 4 •
Em uma sociedade organizada normal mente, tudo deve estar
em crescimento contfnuo: ciencia, industria, trabalho, riqueza, saude
publica; a liberdade e a moralidade devem ir a par. Af, 0 movimento,
a vida, nao param urn so instante. 6rgao principal do movimento, 0
Estado esta sempre em a<;ao, pois tern sempre novas necessidades a

S-S cf <:)fL/

DO PR1NCjplO FEDERATIVO

101

satisfazer, novas questoes a resolver. Se a sua fun<;ao de primeiro
motor e de alto diretor e incessante, as suas obras, ao contrario, nao
se repetem. Ele e a mais alta expressao do progresso. Ora, que acon
tece quando, vendo-o quase em todos os lados, como 0 vimos quase
sempre, ele se atrasa nos seus servi<;os que foi 0 proprio a criar e
cede it tenta<;ao de a<;ambarcar? De fundador torna-se operario: ja
nao e 0 genio da coletividade, que a fecunda, a dirige e enriquece,
sem the impor nenhum entrave: e uma vasta companhia anonima,
com seiscentos mil empregados e seiscentos mil soldados, organi
zada para tudo fazer, e que, em lugar de vir ajudar a na<;ao, em lugar
de servir os cidadaos e as comunas, despoja-os e pressiona-os. Rapi
damente a corrup<;ao, os desvios, 0 relaxamento entram neste sistema;
todos ocupados em se apoiarem, aumentarem as suas prerrogativas,
em multiplicar os seus servi<;os e engrossar 0 seu or<;amento, 0 Poder
perdc de vista 0 seu papel verdadeiro, cai na autocracia e no imo
bilismo; 0 corpo social sofre, e a na<;ao, ao inverso da sua lei histo
rica, come<;a a decair.
Nao tfnhamos feito notar (no sexto capitulo), que na evolu<;ao
dos Estados, a Autoridade e a Liberdade estao em sucessao 16gica e
cronol6gica; que, alcm disso, a primeira esta em recessao contfnua,
a segunda em asccnsao; que 0 Governo, expressao da Autoridade, e
insensivelmente subalternizado pelos representantes ou orgaos da
Liberdade, a saber: 0 Poder central pelos deputados dos departa
mentos ou provfncias; a autoridade provincial pelos deJegados das
comunas, e a autoridade municipal pelos seus habitantes; que desse
modo a liberdade aspira a tornar-se preponderante, a autoridade a
tornar-se serva da liberdade, e 0 princfpio contratual a substituir par
todo 0 lado, nos assuntos publicos, ao princfpio autoritario?
Se estes fatos sao verdadeiros, a conseqiiencia nao pode ser
duvidosa: e que, da natureza das coisas e do jogo dos princfpios, a
autoridade devendo estar em recuo e a Liberdade a avan<;ar sobre
ela, mas de maneira que as duas se sigam sem jamais se chocarem, a
constitui<;ao da sociedade e essencialmente progressi va, 0 que signi
fica cada vez mais liberal, e que este destino nao pode concretizar
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senao em urn sistema onde a hierarquia govemamental, em lugar de
assentar sobre 0 topo, seja estabelecida francamente sabre a sua
base, quer dizer, no sistema federativo.
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Toda a cieneia constitucional esta af: resumo-a em tres pro
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Organizar em cada Estado fedcrado 0 govemo a partir da lei de
separac;ao de orgaos; - quer dizer: separar no poder tudo
o que puder ser separado, definir tudo 0 que puder ser de
finido, distribuir entre orgaos e funciomirios diferentes tudo
o que tenha sido separado e definido; nao deixar nada na
indivisao; rodear a administrac;ao publica de lodas as condi
c;6es de publieidade e de eontrole;
Em lugar de absorver os Estados federadus uu autoridades pro
vinciais e municipais em uma autoridade central, reduzir as
atribuic;oes desta a urn simples pape! de iniciativa geral, de
garantia mutua e de vigiHincia, cujos decretos nao serao
executados senao com 0 visto dos governos confederados
e par agentes as suas ardens, como, na monarquia cons
titucional, todas as ardens vindas do rei devem, para rece
ber execu<;ao, ser confirmadas pela assinatura de urn mi
nistro.

Seguramente, a separac;ao de poderes, tal como se praticava
sob a Carta de 1830, e uma bela instituic;ao e de longo aleance, mas
que e pueril restringir aos membros de urn gabinete. Nao e somente
entre sete ou oito eleitos, safdos de uma maioria parlamentar. e
criticados pela minoria da oposic;ao, que deve ser partilhado 0 go
verno de urn pafs, e entre as provfncias e as comunas: na falta do
que, a vida polftica abandona as extremidades pelo centro, e 0 ma
rasmo apodera-se da nac;ao tomada hidrocefala.
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o sistema federativo e aplieavcl a todas as na<;:6es e a todas as
epocas, pois que a humanidade e progressiva em todas as suas gera
«6es e em todas as suas rac;as, e que a polftica de federac;ao, que e
par exce!encia a polftica do progresso, consiste em tratar cada popu
lac;ao, no momenta que se indicara, segundo urn regime de auto
ridade e de diminui~ao da centraliza<;:ao, correspondente ao estado
dos espfritos e dos costumes s.

Notas:
I Existcm tres formas de conceber a lei, segundo 0 ponto de vista em que se
coloca 0 ser moral e a qualidade que ele pr6prio possui, como crente, como

filosofo, c como cidadao.
A lei eo mandamento feito aO homem em nome de Deus por uma autoridade

compctente: e a dcfini~ao da teologia e do direito divino.
A lei e a expressiio da relar;iio das coisas: e a defini~ao do fi16sofo, dada por
Montesquieu.
A lei e 0 estatuto arbitral da vonlade humana (De la iustice dans la Revo
lution e dans I'Eglise, 8" estudo): e a tcoria do contrato e da federal(ao.
Sendo a verdade uma, se bern que com aspecto variavel, estas tres definil(oes
entram urnas nas outras c devem ser olhadas no lundo como identicas. Mas 0
sistema social a que elas dao origem nao e 0 mesmo: pela primeira, 0 homem
dcclara-se sudito da lei e do seu autor ou representante; pela segunda, reco
nhece-se como parte integrante de urn vasto organismo; pela terceira, faz sua a
lei e libera-se de toda a autoridade, fatalismo e dominal(30. A primeira formula
e a do homem religioso: a segunda a do pantefsta; a terceira a do republicano.
S6 esta e compatfvel com a liberdade.
Segundo a constituil(Jo federal suf"a de 1848, a Confedera(:ao tem 0 direito
de criar uma Universidade suI(:a. Esta ideia foi combalida energicamcnte como
atentat6ria da soberania dos cantoes e, em minha opiniao, era de boa poHtica.
2

Ignoro se foi dado seguimento ao projeto.
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Na Suf"a existe urn or"amento federal, administrado pelo Conselho Federal,
mas que e usado para os assuntos da Confedera"ao, e nada tern de comum com
os or"amentos dos cant6es e cidades.
3

Constitui"ao federal suf"a, Art. 13 - "A Confedera"ao nao tern 0 direito de
manter exercitos permanentes". - Dou a meditar este artigo aos nossos repu
blicanos unitarios.

DO PRINCIPIO FEDERATIVO
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mente da identidade do Estado em geral, nao do Estado das republicas federais.
Em uma republica federati va, porque nao ha urn Estado central, deixa de haver
tantos Estados quantos sao os cant5es, provfncias ou povos que a comp5em. 0
Estado de cada urn desses distintos grupos tern a mesma faculdade de legislar

4

Este capftulo e dos mais importantes do livro. Ate aqui nao havia falado, 0
nosso autor, senao das rela,,5es entre os Estados de uma confedera"ao, neste
capftulo fala em geral das que devem mediar entre as divers as personalidades
que comp6em uma republica. Entrou na determina"ao das fun,,6es do que se
chama Estado, e veio a assinalar de urn modo bastante preciso os limitcs de cada
personalidade politica. Gra"as it economia politica que estuda mais 0 feito que
o Direito, e incapaz de resolver fundamentalmente alguma das grandes quest6es
relativas ao governo dos povos, propagam-se hoje como ontem acerca do
Estado as ideias mais err6neas.
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Pretende-se que 0 Estado nao tenha outra fun"ao legftima senao a dc garantir
os direitos dos cidadaos, como se as sociedades tivessem chegado ao termo do
seu progresso e as novas evolu,,6es da ideia de justi"a nao devessem ser con
vertidas em leis. 0 Estado ontem, hoje, amanha, scmpre havera de legislar para
ir acomodando as prescri,,6es dos seus antigos c6digos as sucessivas necessi
dades e opini5es dos povos, e para determinar as rela,,6es que vai criando 0
desenvolvimento das for"as econ6micas. 0 Direito e essencialmente progres
sivo: as suas novas evolu,,6es seriam completamente cstereis ou ha que imp6
las de algum modo por intermedio de leis e exprimir por declara,,6es publicas.
Podera alterar-se umas cern vezes mais a constitui"ao do Estado, reduzir-se 0
numero das fun,,6es, desejar-se mais livre a a"ao da provfncia, do municfpio,
do cidadao. Jamais negar ao Estado essa faculdade legislativa que the concede
ram em todos os tempos todas as na"oes. Sem ela nao poderia viver, e por ela
vive e vivera eternamente. E quando for possfvel destruf-lo urn dia, a mcsma
sociedade que 0 tivesse derrubado voltaria a levanta-Io para que realizasse
novas concep,,5es jurfdicas.
Com isto nao pretendo dizer que deve 0 Estado arrogar-se a faculdade de
regulamentar as for"as econ6micas, e muito menos deter a exclusividade dos
servi"os publicos. Proudhon diz oportunamente que ao Estado corresponde em
todo 0 caso nao a execu"ao, somente a iniciativa: permita-se-me que por via de
corolario acreseente que ao Estado corresponde nao tanto aplicar 0 dire ito mas
fixa-Io. Convem que fixe as condi,,6es gerais do cambio, nao que regulamente
os cambios; que determine as do credito, nao que se converta em casa bancaria;
que regularize a propriedade, nao que a usurpe ou a compre. Falo aqui certa-

que 0 central, em tudo 0 que nao tenha sido objeto do pacta federativo. (N. do T.)

CAPITULO IX
Atraso das federaf;i5es: causas do seu adiamento
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A ideia de Federavao parece tao antiga na hist6ria como as de
Monarquia e de Democracia, tao antiga como a pr6pria Autoridade
e Liberdade. Como poderia ser de outra forma? Tudo 0 que faz
emergir sueessivamente na soeiedade a lei do Progrcsso tern as suas
rafzes na pr6pria natureza. A civilizavao avanva envoI vida nos seus
princfpios, preeedida e seguida do seu eortejo de ideias, que inees
santemente rodam a sua volta. Baseada no eontrato, expressao solene
da Liberdade, a Federavao nao podia faltar a ehamada. Mais de doze
seeulos antes de Jesus Cristo, mostra-se nas tribos hebraicas, se
paradas umas das outras nos seus vales, mas unidas, como as tribos
ismaelitas, por uma espeeie de pacto fundado sobre a consangtii
nidade. Quasc ao mesmo tempo manifesta-se na Anfietionia l grega,
impotente, e verdade, para abafar as dise6rdias e prevenir a con
quista, ou 0 que e 0 mesmo a absorvao unitaria, mas testemunho
vivo do futuro direito das gentes e da Liberdade universal. Nao
esqueeemos as ligas gloriosas dos povos eslavos e germanieos, eon
tinuadas ate us nussos dias nas eonstituivocs federais da Sufva, da
Alemanha, e ate nesse imperio da Austria formado por tantas navoes
heterogeneas, mas inseparaveis, fava-se 0 que se fizer. Eo contrato
federal que, constituindo-se pouco a poueo em governo regular,
deve por fim por todo 0 lado as eontradivoes do empirismo, eliminar
o arbitnirio, e fundar sobre urn equilibrio indestrutfvel a Justiya e a
Paz.
Durante longos seculos, a ideia de Federavao parece velada e
mantida em rescrva: a causa desse adiamento esta na incapaeidade
original das navoes, e na neeessidade de as formar atraves de uma
forte diseiplina. Ora, tal e 0 papel que, por uma especie de conselho
soberano, pareee ter sido eonfiado ao sistema unitario.

III

I

III

ill

11

,

'1

IlIli

III
i

,I

II11

ii

'I

dill
i'

1"'111

III

hi

11,111

{III

111

1'Ii'

I

III!

109

DO PRINCfplO FEDERATIVO

DO PRINCfpIO FEDERATIVO

Era necessario domesticar, fixar as multidoes errantes, indisci
plinadas e grosseiras; formar urn grupo de cidades isoladas e hostis:
fundar pouco a pouco, com autoridade, urn direito comurn, e colocar,
sob a forma de decretos imperiais, as leis gerais da humanidade. Nao
se poderia imaginar outro significado para essas gran des cria<;oes
polfticas da antigtiidade, as quais sucederam em scguida, por sua
vez, os imperios dos Gregos, dos Romanos e dos Francos, a Igreja
Cat6lica, a revolta de Lutero, e finalmente a RevoIUl;:ao Francesa.
A Federa<;ao nao podia ter essa missao educativa, paraja, por
que ela e a Liberdade; porque exclui a ideia de constrangimento,
porque assenta na no<;ao de contrato sinalagmatico, comutativo e
limitado; e porque 0 seu objetivo e 0 de garantir a soberania e a auto
nomia aos povos que ela une, conseqiientemente aqueles que de ini
cio se tratava de manter subjugados, esperando que fossem capazes
de se governarem a eles mesmos pela razao. Em uma palavra, sendo
a civiliza<;ao progressista, implicava uma contradi<;ao que 0 governo
federativo pudesse estabelecer-se no principio.
Urn outro motivo para a exclusao provis6ria do princfpio fede
rativo, esta na fraqueza da expansao dos Estados agrupados sob as
constitui<;oes federais.
Limites naturais dos Estados federativos. - Tinhamos dito
(no segundo capitulo), que a monarquia, em si e em virtude do seu
principio, nao conhece limites ao seu desenvolvimento, e que 0
mesmo se passa com a democracia. Esta faculdade de expansao
passou dos governos simplistas ou a priori, para os governos mistos
ou de fato, democracias e aristocracias, imperios democraticos e
monarquias constitucionais, que todos sob esta rela<;ao obedeceram
fielmente ao seu ideal. Dai partiram os sonhos messianicos e todos
os ensaios de monarquia ou republica universal.
Nestes sistemas a aglomera<;ao nao tern fim; e ai que se pode
dizer que a ideia de fronteiras naturais e uma fic<;ao, ou melhor
dizendo, uma fraude polftica; e ai que os rios, as montanhas e os
mares sao considerados ja nao como limites territoriais, mas sim
como obstaculos dos quais pertence a liberdade do soberano e da

na<;ao triunfar. E a razao do principio assim 0 quer: a faculdade de
possuir, acumular, comandar e explorar e indefinida, ela s6 tern
como limite 0 universo. 0 mais famoso exemplo deste a<;ambarca
mento de territ6rios e de popula<;oes, apesar das montanhas, dos
rios, das florestas, dos mares e dos desertos, foi aquele do Imperio
romano, tendo 0 seu centro e a sua capital em uma peninsula, no
meio de urn vasto mar, e as suas provfncias a volta, tao longe ate
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onde podiam chegar os exercitos e os fiscais.
Todo Estado e por natureza anexionista. Nada para a sua mar
cha invasora, se nao for 0 encontro com outro Estado, invasor como
ele e capaz de se defender. Os pregadores de nacionalidade mais
ardentes nao se cofbem, na ocasiao, de se contradizer, desde que
exista interesse. sobretudo, na seguran<;a do seu pais: quem, dentro
da democracia francesa, teria ousado reclamar contra a reuniao da
Sav6ia e de Nice? Nao e raro ver mesmo as anexa<;oes favorecidas
pelos pr6prios anexados, traficando com a sua independencia e a sua
autonomia.
Tudo isso e diferente no sistema federativo. Muito capaz de se
defender se for atacada - os sui<;os mostraram-no mais de uma vez
_, uma confedera<;ao torna-se fraca para a conquista. Exceto no
caso, muito raro, em que urn Estado vizinho pedisse para ser rece
bido no pacto, pode dizer-se que, pelo pr6prio fato da sua existencia,
toda a expansao Ihe e proibida. Em virtude do principio que, limi
tando 0 pacto de federa<;ao a defesa mutua e a alguns objetos de
utili dade comum, garante a cada Estado 0 seu territ6rio, a sua sobe
rania, constitui<;ao e liberdade dos seus cidadaos, e em tudo 0 mais
conserva mais autoridade, iniciativa e poder do que cada urn aban
dona, a confedera<;ao restringe-se por ela pr6pria tanto mais segu
ramente porque as localidades admitidas na alian<;a afastam-se bas
tante umas das outras; de forma que depressa se chega a urn ponto
em que 0 pacto se encontra sem objeto. Suponhamos que urn dos
Estados confederados alimenta projetos de conquista particular, que
deseja anexar uma cidade vizinha, uma provincia contigua ao seu
territ6rio; que queira imiscuir-se nos assuntos de urn outro Estado.
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Nao somente nao podeni con tar com 0 apoio da confedera<;ao, que
respondeni que 0 pacto foi formado exclusivamente com 0 fim de
defesa mutua, nao de expansao particular; ele ver-se-a mesmo im
pedido do seu empreendimento pela solidariedade federal, que nao
quer que todos se exponham a guerra pela ambi<;ao de urn so. De
modo que uma confedera<;ao e ao mesmo tempo uma garantia para
os seus proprios membros e para os seus vizinhos nao confederados.
Assim, contrariamente ao que se passa com os outros gover
nos, a ideia de uma confedera<;ao universal e contraditoria. Nisso se
manifesta uma vez mais a superioridade moral do sistema federativo
sobre 0 sistema unitario submetido a todos os inconvenientes e a
todos os erros do indefinido, do ilimilado, do absolulO, do ideal. A
Europa seria ainda demasiado grande para uma confedera<;ao unica:
ela nao poderia formar senao uma confedera<;ao de confedera<;6es.
Era com base nesta ideia que eu indicava, na minha ultima publi
ca<;ao, como 0 primeiro passo a dar na reforma do direilo publico
europeu, 0 restabelecimento das confedera<;6es ilaliana, grega, ba
tava 2 , escandinava e danubiana, preludio da descentraliza<;ao dos
grandes Estados e conseqi.ientemente, do desarmamenlo geral. Entao
todas as nacionalidades retornariam a liberdade; entao seria rcaliza
vel a ideia de urn equilfbrio europeu, previsto por todos os jorna
listas e homens de Estado, mas impossivel de obter com grandes
potencias de constitui<;6es unitarias 3 •
Assim condenada a uma existencia pacifica e modesta, jo
gando na cena politica urn papel dos mais apagados, nao e de estra
nhar que a ideia de Federa<;ao tenha permanccido ate nossos dias
como que perdida no esplendor dos grandes Estados. Ate nossos
dias os preconceitos e os abusos de toda a especie abundando e
punindo nos Estados federativos com a mesma intensidade que nas
monarquias feudais ou unitarias, preconceitos de nobreza, privile
gios da burguesia, autoridade da Igreja, resultando dai a opressao do
povo e a escravidao do espirito, a Liberdade ficava como que nas
malhas de uma camisa de for<;as, e a civiliza<;ao mergulhada em urn
invencivel status quo. A ideia federalista mantinha-se, despercebida,
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incompreensivel, impenetravel, tanto por uma tradi<;ao sacramental,
como na Alemanha, onde a Confedera<;ao, sin6nimo de Imperio, era
uma coligac,;ao de principes absolutos, uns laicos, outros eclesias
ticos, sob a san<;ao da Igreja de Roma; tanto pela for<;a das coisas,
como na Sui<;a, onde a confedera<;ao se compunha de alguns vales,
separados uns dos outros e protegidos contra os estrangeiros por
cadeias de montanhas intransponiveis, cuja conquista certamente
nao valia 0 recome<;o da empresa de Anfbal. Vegeta<;ao polftica
suspensa no seu desenvolvimento, onde 0 pensamento do filosofo
nao tinha nada a apanhar, 0 homem de Estado nem urn principio a
recolher, do qual as massas nada tinham a esperar, e que longe de
oferecer 0 minimo socorro aRevoluc,;ao, dela esperava 0 movimento
e a vida.
Urn fato adquirido ahistoria e que a Revolu<;ao Francesa p6s a
mao em todas as constitui<;6es fcdcrais existentes, melhorou-as,
inspirada do seu espirito, forneceu-lhes 0 que elas tern de melhor,
em uma palavra, colocou-as em estado de evolufrem, sem disso ter
ate hoje nada recebido.
Os americanos tinham sido derrotados em vinte batalhas, e a
sua causa parecia perdida, quando a chegada dos franceses fez mudar
o aspecto das coisas, e obrigou 0 general ingles Cornwallis a capi
tular, a 19 de outubro de 1781. Foi a seguir a este golpe que a Ingla
terra consentiu em reconhecer a independencia das col6nias, que
puderam entao ocupar-se da sua constitui<;ao. Pois bern! Quais eram
entao as ideias, em materia polftica dos americanos? Quais foram os
principios do seu governo? Uma verdadeira embrulhada de privi
legios; urn monumento de intolerancia, de exclusao e arbitrariedade,
onde brilhava, como urn astro sinistro, 0 espfrito da aristocracia, da
regulamenta<;ao, de seita e casta, que levantou a reprova<;ao dos
jornalistas franceses, e provocou da sua parte aos americanos obser
va<;6es das mais humilhantes. 0 pouco de verdadeiro liberalismo
que penetrou nessa epoca na America foi, pode dizer-se, 0 fato da
Revolu<;ao Francesa, que parecia ser prehidio sobre esse lugar lon
ginquo da renova<;ao do velho mundo. A liberdade na America foi
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ate 0 presente mais urn efeito do individualismo anglo-saxonico,
lan<;:ado nas imensas solidoes, que a das suas institui<;:oes e dos seus
costumes: a guerra atual e por demais a prova4 •
Foi ainda a Revolu<;:ao que arrancou a Suf<;:a dos seus velhos
preconceitos de aristocracia e burguesia, e refundou a sua confe
dera<;:ao. Em 180 I, a constitui<;:ao da Repllblica helvetica foi uma
primeira vez modificada; no ana seguinte a media<;:ao do primeiro
Consul pos fim aos disturbios. Ela teria posto fim it nacionalidade,
se a reuniao da Suf<;:a ao Imperio tivesse estado nos propositos de
Napoleao. Mas nao: Eu naa vas quero, dizia-Ihes ele. De 1814 a
1848, a Suf<;:a nao parou de ser trabalhada pelos seus elementos
retrogrados, tanto a ideia federativa af estava confundida com a ideia
de aristocracia e privilegio. Nao foi senao em 1848, na Constitui<;:ao
de 12 de setembro, que foram enfim claramente postos os verda
deiros prindpios do sistema federativo. Mas ainda, esses prindpios
foram tao pouco compreendidos, que logo se manifestou uma ten
dencia unitaria, que teve representantes seus ate no seio da asscmbleia
federal.
Quanto it Confedera<;:ao germanica, todos sabem que 0 vclho
ediffcio foi abolido pela media<;:ao do mesmo Imperador, que nao [oi
tao feliz no seu plano de restaura<;:ao. Neste momento, 0 sistema da
Confedera<;:ao germanica esta de novo em estudo no pensamento dos
povos: possa a Alemanha sair finalmente, Ii vre e forte, desta agita
<;:ao como de uma crise salutar.
Em 1789, a prova do federalismo nao tinha ainda sido feita; a
ideia nao estava em absoluto adquirida: 0 legislador revolucionario
nao tinha, portanto, nenhuma conclusao a tirar. Era preciso que as
confedera<;:6es, so elas, que palpitavam em alguns cantos do Antigo
e Novo Mundo, animadas de urn espfrito novo, aprendessem, antes
de tudo, a andar e a definir-se; que 0 seu prindpio fecundado, desen
volvendo-se, mostrasse a riqueza do seu organismo; era preciso ao
mesmo tempo que, sob 0 regime novo da igualdade, fosse feita uma
ultima experiencia do sistema unitario. Somente sob estas condi<;:6es
a Filosofia podia argumentar, a Revolu<;:ao concluir, e, generalizada

a ideia, a Republica dos povos sair finalmente do seu misticismo sob
a forma concreta de uma federa<;:ao de federa<;:oes.
Os fatos parecem hoje dar asas as ideias; e podemos, parece,
sem presun<;:ao nem orgulho, por urn lado arrancar as massas dos
seus funestos sfmbolos, e, por outro, dar aos homens politicos 0 se
gredo dos seus enganos.

Notas:
I Assembleia, liga dos Anfictlones (do gregG Amphiktlones, que habitam
volta): Estados vizinhos; membros que comp6em a Afictionia. (N. do T)

2

a

Nome latino que designa a Holanda. (N. do T)

, Falou-se muitas vezes, entre os democratas da Fran~a, de uma confedera~ao
europCia, noutros termos, dos Estados Unidos da Europa. Sob esta designa~ao,
parece nao se ter nunca compreendido outra coisa senao uma alian~a de todos
os Estados, grandes e pequenos, existindo atualmente na Europa, sob a presi
dencia permanente de urn Congresso. Subentende-se que cada Estado conser
varia a forma de governo que melhor lhc conviesse. Ora, cada Estado dispondo
no Congresso de urn numero de vozes proporcional a sua popula~ao e ao seu
territorio, os pequenos Estados depress a se encontrariam, nesta pretensa confe
dera~ao, enfeudados aos grandes; pior ainda, se fosse posslvel que esta nova
Santa Alian~a pudesse ser animada de urn principio de evolu~ao coletivo, ve
la-Iamos prontamente degenerar, depois de urn conflito interior, em uma po
tencia unica, ou grande monarquia europeia. Uma semelhante federa~ao nao
seria senao uma armadilha e nao faria sentido algum.
Os principios da Constitui~ao americana, segundo a opiniao de homens pers
picazes, anunciava uma decadencia prematura. Turgot, amigo zeloso da causa

4

dos americanos, lastimava-se:
"I - Que os usos dos ingleses eram imitados sem utilidade objetiva:
"2 - Que 0 clero, estando exclufdo do direito de elegibilidade, tinha-se tornado urn corpo
estranho no Estado, mesmo que ele nao pudesse neste caso [azer uma exce~ao pcrigosa;
"3 _ Que a Pensilviinia exigia umjuramento religioso aos membros do Corpo Legislativo;
"4 - Que

0

Jersey exigia a cren~a na divindade de Jesus Cristo:
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"5 - Que a purilanismo da Nova Inglalerra era inloleranle, e que as quakers da Pen
silviinia consideravam a proftssao das arraas como ilegal;
"6 - Que nas colonias meridionais exislia uma grande desigualdade de fortunas, e que as
Negros, mesmo sendo livres, formavam com as Brancos dais corpos dislinlos no mesmo
ESlado;
"7 - Que a estado da sociedade no Connecticut era urn eslado media entre as na,oes
selvagens e civilizadas, e que no Massachussets e Nova Jersey, a minima intriga excluia
as candidatos do numero de representantes;
"8 - Que inumeros inconvenientes resultavam da emancipa,ao dos negros;
"9 - Que nenhum litulo de nobreza devia ser conferido;
"10 - Que a direito de primogenitura devia ser abolido, e a liberdade de comercio esla
belecida;
"II - Que a extensao da jurisdi,ao deveria ser calculada segundo a dist5ncia do local de
residencia;
"12 - Que nao tinha sido estabelecida uma distin<;:ao suficiente enlre as proprietarios da
terra e as que a nao a eram;
"13 - Que a direito de conlrolar a comercio era suposto nas conslitui<;:oes de tadas as
Estados, e mesmo a direito de proibi<;:ao;
"14 - Que nao havia nenhum principia adotado para a impasto, e conseqiientemente cada
Estado tinha a direito de criar taxas como imaginasse;
"15 - Que a America nao precisava de liga<;:ao com a Europa, e que um povo sabia nao
devia deixar escapar das maos as seus meios de defesa.
"0 celebre Mirabeau encontrou na sociedade de Cincinnatus, composta par oficiais do
exercito da Revolu<;:ao, 0 principia das distin<;:oes hereditarias. Outras obje<;:6es [oram
feitas par Price, Mably e outros escritores cstrangeiros. as legis lad ores americanos
souberam aproveita-Ias, modificando alRuns acess(irios, mas conservando todos as
materiais do ediffcio republicano que, em lugar de se deKradar como tinha sido pro
feti~ado, melho/Vu com 0 tempo e promete uma /(mKa dllrarao." (Description des Etats
Vnis, de WARDEN, traduzido do ingles. Paris, 1820; tomo V, p. 255).

A passagem seguinte do mesmo escritor nao e menos reveladora: "Jefferson
e aqueles que agiam de acordo com ele estavam persuadidos de que as tentati vas
feitas para 0 bem-estar do genero humano, sem consideraC;ao pelas opini6es e
preconceitos, raramente obtinham urn resultado feliz, e que as melhorias mais
palpaveis nao deviam ser introduzidas a forc;a na sociedade. Nao se propunha
por isso nenhuma nova medida, sem que a opiniao estivesse suficientemente
madura para a apreciar.
Esta polftica de Jefferson e dos seus amigos e seguramente digna de todos os
nossos elogios. Egloria do homem e do cidadao, fazer a verdade e ajustic;a suas
antes de se submeter as suas leis. - Nos somos todos reis, dizia 0 cidadao de
Atenas. E a Bfblia nao nos disse tambem que eramos DEUSES? Como reis e
como deuses, nao devemos obediencia senao a nos proprios. Mas nao resultou
'I'I
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menos da opiniao de Jefferson que, sob a sua presidencia, 1801 a 1805, 0 povo
americana fosse talvez 0 menos liberal que houve no mundo, e que, sem essa
liberdade negativa que da a escassez de populaC;ao sobre urn territorio de uma
fecundidade incrivel, mais valia viver sob 0 despotismo de Luis XV ou de
Napoleao que na republica dos Estados Unidos.
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CAPITULO X

Idealismo polItico: ejicacia da garantia jederal
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Uma obscrvayao a fazel', em geral, sobre as ciencias morais e
polfticas, e que a dificuldade dos seus problemas vern sobretudo da
forma figurada como a razao primitiva concebeu as elementos. Na
imaginayao popular, a polHica, do mesmo modo que a moral, e uma
mitologia. Ai tudo se torna ficyao, simbolo, misterio, idolo. E c este
idealismo que, adotado com confianya pelos fil6sofos como expres
sao da realidade, criou-lhes tantos embarayos.
o povo, no seu pensamento impreciso, imagina-se como uma
gigantesca e misteriosa existencia, e tudo na sua linguagem parecc
feito para mante-Io na opiniao da sua unidade indivisivel. Ele chama
se 0 Povo, a Nayao; quer dizer, a Multidao, as Massas; ele is 0 verda
deiro Soberano, 0 Legislador, 0 Poder, a Domina<;ao, a PMria, 0
Estado; tern as suas Convocayoes, os seus Escrutinios, os seus Tri
bunais, as suas Manifesla<;6es, as suas Subleva<;6es, os seus Plebis
citos, a sua Lcgisla<;ao direta, pOl' vezes os sells Julgamentos e as
suas Execu y6es, os seu Onlculos, a sua Voz, parecida com 0 trovao,
a grande voz de Deus. Quanto mais se julga inumera.vel, irresistivel,
imenso, tanto mais tern horror as divisoes, as cisoes, as minorias. 0
seu ideal, 0 seu sonho mais agradavel, is unidade, identidade, unifor
midade, concentra<;ao; amaldi<;oa, como atentat6rio da sua Majes
tade, tudo 0 que pode dividir a sua vontadc, separar a sua massa.
erial' nele divcrsidade, pluralismo, divergencia.
Toda mitologia pressupoe idol os, e ao Povo nunca faltam. Como
Israel no deserto, improvisa deuses quando nao se toma 0 cuidado
de lhos dar; tern as suas encarna<;6es, os seus messias, os seus enviados
divinos. Eo chefe de guerra honorificado; e 0 rei glorioso, conquis
tador e magnifico, semelhante ao sol, ou mesmo ainda 0 lribuno
revoluciommo: Clovis, Carlos Magno, Luis XIV, La Fayette, Mirabeau,
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Danton, Marat, Robespierre, Napoleao, Vftor-Emanuel, Garibaldi.
Quantos nao esperam, para subir ao pedestal, senao uma reviravolta
na opiniao, urn golpe de sorte! Destes idolos, a maior parte tao vazia
de ideias, tao desprovida de consciencia como ele proprio, 0 povo e
zeloso e dependente; nao suporta que se ponham em duvida, que os
contradigam, sobretudo nao Ihes regateiem 0 poder. Nao toqueis nos
seus ungidos ou sereis tratados por ele como sacrflegos.
Cheio dos seus mitos, e considerando-se como uma coletivi
dade essencialmente indivisa, como apreenderia 0 povo em urn saito
a relac;;ao entre 0 cidadao e a sociedade? Como, sob a sua inspirac;;ao,
os homens de Estado que 0 representam dariam a verdadeira for
mula do governo? Ai onde rein a na sua ingenuidade 0 sufragio uni
versal, podemos afirmar antecipadamente que tudo se fani no sen
tido da indivisao. Sendo 0 povo a coletividade que encerra toda a
autoridade e todo 0 direito, 0 sufnigio uni versal, para ser sincero na
sua expressao, devera tanto quanta possivel ser ele proprio indiviso,
quer dizer que as eleic;;oes deverao fazer-se por escrutinios de lista:
apareceram mesmo em 1848 unitaristas que pediam que nao hou
vesse senao uma so lista para os oitenta e seis departamentos. Deste
escrutinio indiviso surge assim uma assembleia indivisa, delibe
rando e legislando como urn so homem. Em caso de divisao do voto,
e a maioria que representa, sem diminuic;;ao alguma, a unidade na
cional. Desta maioria saira por seu lado urn Governo indiviso que,
possuindo os seus poderes da Nac;;ao indivisa, e chamado a governar
e administrar coletiva e indivisamente, sem espirito local nem inte
resse paroquial. 13, assim que 0 sistema de centralizac;;ao, de imperia
lismo, de comunismo, de absolutismo, todas estas expressoes sao
sinonimas, deriva do idealismo popular; e assim que, no pacta so
cial, regulado a maneira de Rousseau e dos jacobinos, 0 cidadao se
demite da sua soberania, e que a comuna, acima da comuna 0 depar
tamento e a provincia, absorvidos pela autoridade central, nao sao
mais que agencias sob a direc;;ao imediata do ministerio.
As conseqiiencias nao tardam a fazer-se sentir: 0 cidadao e a
comuna abaixo de toda a dignidade, as invasoes do Estado multi-
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plicam-se, e as cargas do contribuinte aumentam proporcionalmente.
Ja nao e 0 governo que e feito para 0 povo. e 0 povo que e feito para
o governo. 0 Poder invade tudo, apodera-se de tudo, tudo se perrnite,
perpetuamente, para sempre, sem fim: Guerra e Marinha, Adminis
trac;;ao, lustic;;a, Policia, Instruc;;ao publica, criac;;oes e reparac;;oes
publicas; Bancos, Bolsa, Credito, Seguros, Protec;;ao Civil, Poupan
c;;as, Beneficiencias; Florestas, Canais, Rios; Cultos, Financ;;as, Alfan
degas, Comercio, Agricultura, Industria, Transportes. Sobre a tota
lidade urn Imposto incrivel, que retira a nac;;ao urn quarto do seu
produto bruto. 0 cidadao nao tern senao que se ocupar de cumprir
no seu pequeno canto a sua pequena tarefa, recebendo 0 seu pe
queno salario, sustentando a sua pequena famnia, e a entregar todas
as outras coisas a Providencia do governo.
Perante esta disposic;;ao dos espiritos, no meio de potencias
hostis it Revoluc;;ao, qual podia ser 0 pensamento dos fundadores de
89, amigos sinceros da liberdade? Sem ousarem quebrar a uniao do
Estado, deviam preocupar-se sobretudo com duas coi sas: I Q conter
o Poder, sempre pronto a usurpar; 2Q conter 0 povo, sempre pronto a
deixar-se arrastar pelos seus tribunos e a trocar os costumes da lega
lidade pelos da onipotencia.
Ate agora, com efeito, os autores de constituic;;oes, Syeyes,
Mirabeau, 0 Senado de 1814, a Camara de 1830, a Assembleia de
1848, acreditaram, nao sem razao, que 0 ponto capital do sistema
politico era 0 de limitar 0 Poder central, deixando-Ihe contudo a
maior liberdade de ac;;ao e a maior forc;;a. Para atingir esse objetivo,
que se fazia? Primeiro dividia-se, como foi dito, 0 Poder por cate
gorias de ministerios; depois distribuia-se a autoridade legislativa
entre a realeza e as Camaras, a maioria das quais se subordinaria
ainda it escolha dos ministros que 0 principe faria. Por ultimo, 0
imposto era votado, por urn ano, pelas Camaras, que teriam essa
ocasiao para passar em revista as atas do governo.
Mas, ao passo que se organizava 0 parlamentarismo das Ca
maras contra os ministros, que se equilibrava a prerrogativa real pela
iniciativa dos representantes, a autoridade da coroa pela soberania
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da naSiaO; enquanto que se opunham as palavras as palavras, as
ficSioes as ficSioes, adjudicava-se ao governo, sem reserva alguma,
sem outro contrapeso que uma va faculdade de crftica, a prerro
gativa de uma administraSiaO imensa; punham-se nas suas maos
todas as forSias do pais; suprimiam-se, para maior seguranSia, as
liberdades locais; aniquilava-se com urn zelo frenetico 0 esp£rito
paroquial; criava-se, enfim, uma potencia formidavel, esmagadora,
a qual se daria de seguida 0 prazer de fazer uma guerra de epi
gramas, como se a realidade fosse sensivel as personagens. Que
aconteceria tambem? A oposiSiaO acabaria por levar a melhor sobre
as pessoas: os ministerios cairiam uns sobre os outros; destronava
se uma dinastia, depois uma segunda; colocava-se imperio sabre
republica, e 0 despotismo centralizador, an6nimo, nao pararia de
crescer, a liberdade de diminuir. Tal tem sido 0 nosso progresso
desde a vit6ria dos Jacobinos sahre a Gironda. Resultado inevitavel
de um sistema artificial, onde se colocava de urn lado a soberania
metafisica e 0 direito de crftica, do outro todas as realidades do
dominio nacional, todo 0 poder de aSiaO de um grande povo.
No sislema federativo, tais apreensoes nao podem existir. A
autoridade central, mais iniciadora que executora, nao possui senao
uma parte bastante restrita da administraSiaO publica; a que diz res
peito aos serviSios federais, esta colocada sob a mao dos Estados,
senhores absolutos deles pr6prios, e no gozo, para tudo 0 que os
afeta respectivamente, da autoridade mais eomplcta, legislativa,
executiva e judicial. 0 Poder central e tanto melhor subordinado,
quanta e confiado a uma Assembleia formada por delegados dos
Estados, membros eles pr6prios, muitas vezes, dos seus governos
respectivos, e que, por essa razao, exercem sobre as atas da Assem
bleia federal uma vigiHincia tanto mais zelosa e severa.
Para conter as massas, 0 embaraSio dos jornalistas nao era me
nor; os meios par eles empregados eram igualmente ilus6rios, e 0
resultado igualmente infeliz.
o povo tambern e um dos poderes do Estado, aquele cujas
explosoes sao as mais terriveis. Este poder tern necessidade de urn

contrapeso: a pr6pria democracia e forSiada a aceita-Io, pois que e a
ausencia desse contrapeso que, entregando 0 povo as mais perigosas
excitaSioes, deixando 0 Estado face as mais formidaveis insurrei
Sioes, por duas vezes fez cair a republica na FranSia.
o contrapeso a aSiao das massas, pensou-se encontra-Io em
duas instituiSioes, uma fortemente onerosa para 0 pais e cheia de
perigos, a outra nao menos perigosa, sobretudo penosa para a cons
ciencia publica: sao, primeiramente, 0 exercito permanente e, se
gundo, a restriSiao do direito de voto. Desde 18480 sufragio univer
sal tornou-se lei de Estado: mas tendo 0 perigo da agitaSiao democra
tica crescido proporcionalmente, foi forSioso aumentar tambem 0
exercito, dar mais vigor a aSiao militar. De maneira que, para pre
venir a insurreiSiao popular, foi-se obrigado, no sistema dos fun
dadores de 89, a aumentar a forSia do Poder no exato momento em
que se tomam par outro lado precauSioes contra ele. De tal forma que
no dia em que 0 Poder eo povo se derem a mao, toda essa armaSiao
desmoronara. Estranho sistema, onde 0 Povo nao pode exercer a
soberania sem se expor a quebrar 0 governo, nem 0 governO usar as
suas prerrogativas sem se dirigir para 0 absolutismo!
o sistema federativo corta rente a efervescencia das massas, a
todas as ambiS;oes e excitaSioes da demagogia: eo fim do regime do
lugar publico, dos triunfos dos tribunos, assim como da absorSiao
das capitais. Que Paris [aSia, no interior dos seus muros, revoluSioes:
para que servem se Lyon, Marselha, Toulouse, Bordeaux, Nantes,
Lille, Estrasburgo, Dijon etc., se os departamentos senhores de si
pr6prios, nao seguem, Paris ficara por conta pr6pria... A federaSiao
torna-se assim a salvaSiao do povo; pois ela salva-o ao mesmo tempo,
dividindo-o, da tirania dos seus mentores e do seu pr6prio desvairio.
A ConstituiSiao de 1848, por urn lado retirando ao Presidente
da Republica 0 comando dos exercitos, pelo outro declarando-se ela
pr6pria reformavel e progressiva, tinha tentado conjurar esse duplo
perigo de usurpaSiao do Poder central e da insurreiSiao do povo. Mas
a constituiSiao de 1848 nao dizia em que consistia 0 progresso, em
que condiSioes se podia efetuar. No sistema que tinha fundado, a
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distinr,;ao das classes, burguesia e povo, subsistia sempre: tinha sido
visto, quando da discussao do direito ao trabalho e na lei de 31 de
maio, restritiva do sufnigio universal. 0 pressuposto unitario estava·'
mais vivo que nunca; Paris dava 0 tom, a ideia, a vontade aos depar

visoes. A jornada do 2 de dezembro mostrou

que valem as garan

teoria. Na federar,;ao, a centralizar,;ao e limitada a certos objetos
especiais separados das soberanias cantonais e que sao supostos
dever af entrar, ela e parcial; no governo unitario, ao contrario, a

por exemplo, ao mesmo tempo que a Constituir,;ao republicana de
1848, tivessem sido feitas as organizar,;oes municipal e departa
mental e postas em vigor; se as provfncias tivessem reaprendido a

centralizar,;ao estende-se a tudo e nunca devolve nada, ela e UNI

0

Nao terminarei este panigrafo sem citar as palavras de urn
escritor de quem

0

publico pode apreciar algumas vezes, no Le

Courrier du Dimanche,

i

!

A dcfinir,;ao do Sf. Chaudey e da mais perfeita exatidao; e 0 que

tias puramente legais, contra urn Poder que ao favor popular junta 0
poderio da administrar,;ao, e que tern tambern 0 seu direito. Mas se,

do poder executivo nao teria arrastado mais que a guarnir,;ao de Paris
eo pessoal dos ministerios 1•

I

unica soberania.

ele chama ideal, nao e senao a formula dada pel a mais rigorosa

quer coisa no Estado fora do escrutfnio, de certeza que 0 golpe de
Estado teria sido impossfvel. Encontrando-se 0 campo de batalha
limitado entre 0 Eliseu e 0 Pal£icio-Bourbon, a insurreir,;ao armada

Iii1.:.1 I I

S6 por isto, compreende-se a enorme diferen<;a que existe
entre uma autoridade federal e urn govemo unitario, dizendo
de outra forma, urn governo que nao representa senao uma

tamentos, era facil de ver que, no caso de urn conf1ito entre 0 Pre
sidente e a Assembh~ia, 0 povo seguiria 0 seu eleito de preferencia
aos seus representantes. Os acontecimentos confirmaram estas pre

viver uma vida propria; se tivessem tido a sua larga parte do poder
executivo, se a multidao inerte do 2 de dezembro tivesse sido qual
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espfrito de moderar,;ao e de profundidade,
Sf. Gustave Chaudey, advogado no Tribunal de Paris. Elas servirao
0

para fazer compreender que nao se trata aqui em absoluto de uma
va utopia, mas de urn sistema atualmente em pratica, e cuja ideia
viva se desenvolve diariamente:

o ideal de uma confedera<;ao seria 0 pacto de alian<;a de
que se poderia dizer que nao traz as soberanias particulares
dos Estados federados senao restri<;6es tornadas, na mao da
autoridade federal, extens6es de garantia para a liberdade
dos cidadaos, aumento de prote<;ao para a sua atividade indi
vidual ou coletiva.

VERSAL. A conseqiiencia e facil de preyer:
A centraliza<;ao - prossegue 0 Sr. Chaudey - no go
verno unitario, e uma for<;a imensa a disposi<;ao do poder, e
cujo emprego, em urn sentido ou em outro, depende unica
mente das diferentes vontades pessoais que exprimem 0 po
der. Mudem as condi<;6es desse poder, mudarao as condi
<;6es da centraliza<;ao. Liberal hoje com urn governo liberal,
cIa tornar-se-a amanha urn instrumento formidavel de USUf
pa<;ao para urn poder usurpador, e depois da usurpa<;ao urn
instrumento formidavel do despotismo; sem con tar que por
isso mesmo ela e uma tenta<;ao perpetua para 0 poder, uma
amea<;a perpetua para as liberdades dos cidadaos. Sob 0 golpe
de semelhante for<;a, nao existem mais direitos individuais
ou coletivos que estejam seguros de urn amanha. Nestas con
di<;6es, a centraliza<;ao poderia chamar-se desarmamento de
uma na<;ao no proveito do seu govemo, e a liberdade esta
condenada a uma luta incessante contra a for<;a.
Eo contrario que tern lugar com a centraliza<;ao federal.
Em lugar de armar 0 poder da for<;a do TODO contra a parte,
e a PARTE que ela arma com a for<;a do todo contra 0 abuso
do seu pr6prio poder. Urn cantao suf<;o cujas liberdades fos
sem amea<;adas pelo seu governo, em lugar da sua for<;a s6,
pode opor-Ihe a for<;a dos vinte e dois cant6es: isto nao vale
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bern 0 saerifieio do direito de se revoltar que fizeram os
eant6es pela nova Constitui~ao de 18487

L,
i

A lei do progresso, essencial as Constituir,:6es federativas,
impassivel de aplicar sob uma Constituir,:aa unitaria, nao e menos
bern reconhecida pelo escritor que eu cito:
Constitui~ao

federal de 1848 reeonheee as Consti
eantonais 0 direito de se reverem e modifiearem clas
mesmas, mas af existe uma dupla eondi~ao: ela qucr que as
mudan~as sejam feitas a partir das regras tra~adas pelas
Constitui~6es respeetivas dos eant6es, que alem disso cssas
modifiea~6es exprimam progressos, nao retroeessos. Quer
que urn povo modifique a sua Constitui~ao para avan~ar, nao
para reeuar... Diz aos povos suf~os: se nao e para aumentar
as vossas liberdades que quercis mudar as vossas institui
~6es, entao sois apenas dignos do que tendes: aproveitai-o.
Mas se e para aumentar as vossas liberdades, entao e porque
sois dignos de ir em frente: avan~ai sob a prote~ao de toda a
A

tui~6es

II

Suf~a."

A ideia de garantir e assegurar uma constituir,:ao polftica, mais
au menos como se segura uma casa contra incendios au urn campo

I,ll
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contra 0 granizo, e com efeito a ideia capital e certamente a mais
original do sistema. Os nossos legisladores de 91, 93, 95, 99.1814.
1830 e 1848, nao souberam invocar, em favor das suas constitui
r,:6es, senao 0 patriotismo dos seus cidadaos e a dedicar,:ao das guar
das nacionais: a Constituir,:ao de 93 ia ate do apelo as armas e ao
direito de insurreir,:ao. A experiencia provou quanto tais garantias
sao ilus6rias. A constituir,:ao de 1852, mais ou menas a mesma do
Consulado e do primeiro Imperio, nao e garantida por nada; e nao
sou eu que Ihe farei uma acusar,:ao. Que caur,:ao, fora do contrato
federativo, poderia ela invocar? .. Toda a misterio consiste portanto
em distribuir a nar,:aa em provfncias independentes, soberanas, ou
que pelo menos, elas mesmas se administrem, disponham de uma
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forr,:a, de uma iniciativa e de uma influencia suficientes, e em faze
las garantir umas as outras 2 •
Vma excelente aplicar,:ao destcs princfpios encontra-se na cons
tituir,:ao do exercito sufr,:a:
"0 aumento da proteriio encontra-se ai em todo 0 Lado", diz 0
Sr. Chaudey, "0 perigo da opressiio em Lugar aLgum." Ao passarem
sob a bandeira federal, os contingentes cantanais nao esquecem 0
solo p<itrio: longe disso, e parque a p<itria lhes manda servir a con
federar,:aa que eles obedecem. Como poderiam os cant6es recear que
os seus soldados se tornassem contra eles os instrumentos de uma
conspirar,:aa unitaria? 0 mesma nao se passa com os autros Estados
da Europa onde 0 sold ado nao e apanhado do povo senao para dele
ser separado, e tarnar-se corpo e alma 0 homem do govern0 3 •
o mesmo espfrito domina na constituir,:ao americana, a qual se
pode reprovar, contudo, ter multiplicado desmedidamente as atribui
r,:6es da autoridade federal. Os paderes atribufdos ao presidente
americano sao quase tao extensos como os acardados a Luis-Napo
leaD pela constituir,:ao de 1848: este excesso de atribuir,:6es nao foi
estranha a ideia de absorr,:ao unitaria que se manifestou primeiro nos
Estados do SuI, e que hoje arrasta por sua vez os do Norte.
A ideia de federar,:ao e certamente a mais alta a qual se elevou
aas
nossos dias 0 genio polftico. Ela ultrapassa de muito longe
ate
as constituir,:6es francesas promulgadas desde h<i setenta anas nao
obstante a Revolur,:ao, e cuja curta durar,:aa tao pouca honra 0 nosso
pais. Ela resolve todas as dificuldades que suscita 0 acordo da Liber
dade e da Autaridade. Com ela nao temos mais de recear afun
darma-nos nas antinomias governamentais; de ver a plebe eman
cipar-se proclamando uma ditadura perpetua, a burguesia manifes
tar a seu LiberaLismo levando a centralizar,:ao ao exagero, 0 espirito
publico corromper-se nesse deboche da devassidao copulando com
o despotismo, 0 poder regressar incessantemente as maos dos intri
guistas, como Ihes chamava Robespierre, e a Revolur,:ao, segundo
as palavras de Danton,ficar sempre para os mais pbfidos. A razao
eterna finalmente e justificada, 0 ceticismo vencido. Nao se acusani
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mais da infelicidade humana a falha da Natureza, a ironia da Provi
dencia ou a contradi~ao do Espfrito; a oposi~ao dos princfpios apa
recent finalmente como a condi~ao do equillbrio universal.

CAPITULO XI
Smu;iio economica: jederac;iio agricola-industrial

Notas:
1 Alguns imaginaram que, sem 0 voto de 24 de novembro de 1851, que deu
razao a Presidencia contra a direita e assegurou 0 sucesso do golpe de Estado, a
republica teria sido salva. Muito se clamou, nesta ocasiao, contra os membros
da montanha que se tinham pronunciado contra a direita. Mas era evidente,
segundo a lei das contradi~6es polfticas (ver anteriormente nos capltulos: sexto
e setimo) e segundo os fatos, que se a Presidencia tivesse sido vencida, tendo 0
povo abstido-se, 0 princfpio burgues vcnceria, a republica unitaria se transfor
maria sem a menor dificuldade em monarquia constitucional, e 0 paIs regres
saria, nao ao status quo de 1848, mas talvcz a urn regimc mais rigoroso que 0
de 2 de dezembro, pois que a uma for~a pclo menos igual no governo ela teria
junto, pela preponderancia decisiva da classe media e a restri~ao ja meio feita
do direito de sufragio, a decadencia merecida das massas.
2 Constitui~ao federal suf~a de 1848, anigo 6: "A garantia da confedera~ao e
acordada as constitui~6es cantonais, desde que: a) que essas constitui~6es nao
contenham nada contrario as disposi~6es da constitui~ao federal; b) que elas
assegurem 0 exercfcio dos direitos polIticos segundo formas republicanas,
representativas ou democraticas; c) que elas tenham sido aceitas pelo povo e que
possam scr revistas, quando a maioria absoluta dos cidadaos 0 pedir."
3

Le Republicain Neuchfitelois, 19 e 31 de agosto, I" de setembro 1852.

No entanto nao foi tudo dito. Por muito isenta de falhas que
seja na sua 16gica a constitui~ao federal, por mais garantias que ela
ofere~a na apIica~ao, ela mesma nao se agiientani enquanto encon
trar na economia publica causas incessantes de dissolu~ao. Por
outros termos, e necessario ao direito polftico 0 contraforte do direito
economico. Se a produ<;ao e distribui~ao da riqueza for deixada it
sorte; se a ordem federativa nao servir senao para proteger a anar
quia capitalista e mercantil; se, devido a essa falsa anarquia, a Socie
dade se encontrar dividida em duas classes, uma de proprietarios
capitalistas-empreiteiros, a outra de proletarios assalariados; uma de
ricos, a outra de pobres; 0 ediffcio polftico sera sempre instave 1. A
classe operaria, a mais numerosa e a mais pobre, acabara por nao
encontrar nela senao uma decep~ao; os trabalhadores coligar-se-ao
contra os burgueses que, por seu lado, se unirao contra os operarios;
e ver-se-a a confedera~ao degenerar, se 0 povo for 0 mais forte, em
democracia unitaria, se a burguesia triunfar, em monarquia cons
titucional.
Foi na previsao dessa eventualidade de uma guerra social que
se constitufram, tal como se disse no capitulo precedente, os go
vernos fortes, objeto da admira~ao dos jornalistas, aos olhos dos
quais as confedera~6es parecem casebres incapazes de sustentar 0
Poder contra a agressao das massas, 0 que quer dizer, os empreen
dimentos do governo contra os direitos da na~ao. Pois, uma vez
mais, nao nos enganemos, todo 0 poder e estabelecido, toda a cida
dela construfda, todo 0 exercito organizado tanto contra 0 interior
como contra 0 exterior. Se a missao do Estado e a de se tomar senhor
absoluto da sociedade, e 0 destino do povo servir de instrumento aos
seus empreendimentos, e preciso reconhece-Io, 0 sistema federativo
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nao suporta a comparac.;ao com a sistema unitario. Naquele nem a
poder central pela sua dependencia, nem a multidao pela sua divi
sao, nada podem nem urn nem a outro contra a liberdade publica. Os
sufc.;os, depois das suas vitorias sabre Carlos, a Temeni.rio, foram
durante muito tempo a primeira potencia militar da Europa. Mas,
porque elcs formavam uma confederac.;ao, capaz de defender-se do
estrangeiro, provaram-no, mas inabil para a conquista e para as
golpes de Estado. A Confederac.;ao germanica teve tambern, sob a
nome de Imperio, as seus seculos de gloria: mas, porque ao poder
imperial faltava estabilidade e centro, a Confederac.;ao foi retalhada,
deslocada, e a nacionalidade comprometida. A Confederac.;ao dos
Pafses-Baixos desvaneceu-se par sua vez no cantata com as poten
cias centralizadas: e inutil mencionar a Confederac.;ao italiana. Sim,
claro, se a civilizac.;ao, se a economia das sociedades queria con
servar a status quo antigo, melhor seria para as povos a unidade
imperial do que a federac.;ao.
Mas tudo indica que as tempos mudaram, e que depois da
revoluc.;ao das ideias deve chegar, como sua conseqiiencia legftima,
a revoluc.;ao dos interesses. 0 seculo vinte abrini. a era das fede
rac.;6es 1 , au a humanidade recomec.;ara urn purgatorio de mil anos. 0
verdadeiro problema a resolver nao e na realidade a problema polI
tico, e a problema economico. Foi por esta ultima soluc.;ao que nos
propusemos em 1848, as meus ami gas e eu, a prosseguimento da
obra revolucionaria de Fevereiro. A democracia estava no poder; a
Governo provisorio so tinha que agir para triunfar; feita a revoluc.;ao
na esfera do trabalho e da riqueza, pouco nos preocuparia a que
devia ser feita em seguida no governo. A centralizac.;ao, que foi
necessaria quebrar mais tarde, tinha sido momentaneamente uma
ajuda poderosa. Alias, ninguem naquela epoca, aparte talvez a autor
destas linhas, e que desde 1840 se tinha declarado anarquista, so
nhava em atacar a unidade e pedir a federac.;ao.
o preconceito democr<itico decidiu diferentemente. Os polI
ticos da velha escola manti veram e mantern ainda hoje que a melhor
caminho a seguir, para a revoluc.;ao social, e comes;ar.pelo governo,
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deixando para ocupar-se depois, scm pressa, do trabalho e da pro
priedade. Com a recusa de competencia da democracia depois de ter
suplantado a burguesia e anulado a prIncipe, a que devia acontecer
aconteceu. 0 imperio veio impor silencio a esses faladares sem
plano; a revoluc.;ao economica fez-se no sentido inverso das aspira
c.;6es de 1848, e a liberdade foi comprometida.
Ha duvidas que eu nao tivesse, acerca de federac.;ao, apresen
tado a quadro da ciencia economica, e listado tudo a que haveria a
fazer par esta ordem de ideias. Digo simplesmente que a governo
federativo, depois de ter reformado a ordem polftica, tern par com
plemento necessaria uma serie de reformas a operar na ordem eco
nomica: eis em duas palavras em que consistem essas reformas.
Da mesma forma que sob a ponto de vista polftico dais au mais
Estados independentes podem confederar-se para mutuamente ga
rantirem a integridade dos seus territorios au para a protec.;ao das
suas liberdades; da mesma forma, sob a ponto de vista economico,
podem confederar-se para a protec.;ao reefproca do comercio e da
industria, a que se chama uniiio alfandegaria; podem confederar-se
para a construc.;ao e manutenc.;ao das vias de comunicac.;ao, estradas,
canais, ferrovias, para a organizac.;ao do credito e dos seguros etc. 0
fim destas federas;6es particulares e a de subtrair as cidadaos dos
Estados contratantes a explarac.;ao capitalista e bancocratica tanto
interna como cxterna; elas formam no seu conjunto, em oposic.;ao ao
feudalismo financeiro, dominante hoje em dia, a que eu chamaria

federariio agricola-industrial.
A este respeito nao entrarei em qualquer desenvolvimento. 0
publico, que desde ha quinze anos au mais segue as meus trabalhos,
sabe a que quero dizer. 0 feudalismo financeiro e industrial tern
como objetivo consagrar, pela monopolizac.;ao dos servic.;os publi
cos, pelo privilegio da educac.;ao, a parcelarizac.;ao do trabalho, a
interesse do capital, a desigualdade dos impastos etc., a degradac.;ao
polftica das massas, a servilismo econ6mico au salariato, em uma
palavra, a desigualdade de condic.;6es e fortunas. A federac.;ao agrf
cola-industrial, pela contrario, tende a aproximar cada vez mais a
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igualdade pela organiza<;ao, ao mais baixo pre<;o e em outras maos
que nao as do Estado, de todos os servi<;os pliblicos; pela mutua
lidade do credito e dos seguros, pela perequa<;ao do imposto, pela
garantia do trabalho e da instru<;ao, por uma combina<;ao dos tra
balhos que permite a cada trabalhador tomar-se de simples openirio
industrioso e artista, assalariado patrao.
Vma tal revolu<;ao nao poderia evidentemente ser obra nem de
uma monarquia burguesa nem de uma democracia unitliria; e 0 feito
de uma federa<;ao. Ela nao provem do contrato unilateral ou de
beneJiciencia, nem de institui<;6es de caridade; e propria do contrato
sinalagm<itico e comutativ0 2 •
Considerada em si mesma, a ideia de uma federa<;ao industrial
servindo de complemento e de san<;ao a federa<;ao polftica, recebe a
mais estrondosa confirma<;ao dos princfpios da economia. E a apli
ca<;ao sobre a mais alta escala dos princfpios de mutualidade, de
divisao do trabalho e de solidariedade econ6mica, que a vontade do
povo teria trans form ado em leis do Estado.
Que 0 trabalho continue livre; que 0 poder, mais mortal para 0
trabalho que a propria comunidade, abstenha-se de the tocar: em boa
hora. Mas as indlistrias sao irmas; sao ramifica<;6es umas das outras;
uma nao pode sofrer sem que as outras pade<;am. Que elas se fede
rem entao, nao para se absorver e se confundir, mas para garantirem
mutual mente as condi<;6es de prosperidade que lhes sao comuns e
das quais nenhuma se deve arrogar 0 monopolio. Formando urn tal
pacto, elas nao estarao a atentar minimamente contra a sua liber
dade; nao farao senao dar-lhe mais certeza e for<;a. Sera para elas
como sao no Estado os poderes, e no animal os orgaos, cuja sepa
ra<;ao traz precisamente 0 poder e a harmonia.
Assim, coisa admiravel, a zoologia, a economia polftica e a
polftica encontram-se aqui de acordo para nos dizer: a primeira, que
o animal mais perfeito, 0 melhor servido pelos seus orgaos, conse
qiientemente 0 mais ativo, 0 mais inteligente, 0 melhor constituido
para a domina<;ao, e aquele cujas faculdades e membros sao os mais
especializados, especfficos, coordenados; - a segunda, que a socie-
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dade mais produtiva, a mais rica, a mais segura contra a hipertrofia
e 0 pauperismo, e aquela em que 0 trabalho e melhor dividido, a
concorrencia mais ordenada, a troca mais leal, a circula<;ao mais
regular, 0 salario mais justo, a propriedade mais igual, todas as
industrias melhor garantidas urnas pelas outras; - a terceira, enfim,
que 0 governo mais livre e mais moral e aquele em que os poderes
estao melhor divididos, a administra<;ao melhor repartida, a indepen
dencia dos grupos mais respeitada, as autoridades provinciais, can
tonais, municipais, melhor servidas pela autoridade central; e, em
uma palavra, 0 governo federativo.
Assim, da mesma maneira que 0 princfpio monarquico ou de
autoridade tern por primeiro corolario a assimila<;ao ou incorpora<;ao
dos grupos que reline, por outros termos, a centraliza<;ao adminis
trativa, 0 que se poderia ainda chamar a comunidade da familia po
lftica; por segundo corolario, a indivisao do poder, tambem chamado
absolutismo; por terceiro corolario, a feudalidade territorial e indus
trial; - da mesma maneira 0 princfpio federativo, liberal por exce
lencia, tern como primeiro corolario a independencia administrativa
das localidades reunidas; por segundo corolario a separa<;ao dos
poderes dentro de cada Estado soberano; por terceiro corolario a
federa<;ao agrfcola-industrial.
Em uma republica constituida sobre tais fundamentos, pode-se
dizer que a liberdade e elevada apotencia tres, a autoridade reduzida
a sua raiz cubica. A primeira, com efeito, cresce com 0 Estado, por
outros termos multiplica-se com as federa<;6es; a segunda, subordi
nada de degrau em degrau, nao se encontra inteira senao na familia,
onde e temperada pelo duplo amor conjugal e paternal.
Sem duvida 0 conhecimento destas grandes leis nao se poderia
adquirir senao por uma longa e dolorosa experiencia; talvez tambem
que antes de atingir a liberdade, a nossa especie tivesse necessidade
de passar pelas encruzilhadas da servidao. Cada idade com seu pen
samento, a cada epoca as suas institui<;6es.
Chegou a hora. A Europa inteira pede em grandes gritos a paz
e 0 desarmamento. E como se a gl6ria de urn tao grande feito nos
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estivesse reservada, € em dire<;:ao a Fran<;:a que se dirigem os votos,
€ da nossa na<;ao que se espera 0 sinal da felicidade universal.
Os prfncipes e os reis, tornados a letra, sao do estilo antigo: ja
os constitucionalizamos; 0 dia aproxima-se em que nao serao mais
que presidentes federais. Entao acabar-se-a com as aristocracias, as
democracias, e todas as cracias, gangrenas das na<;:6es, espantalhos
da liberdade. Sera que esta democracia, que se ere liberal e que nao
sabe senao atirar 0 anatema ao federalismo e ao socialismo, como
em 93, lho atiraram os seus pais, tern somente id€ia da liberdade?...
Mas a prova deve ter urn termo. Eis que come<;:amos a raciocinar
sobre 0 pacto federal; nao € demasiado conjecturar, suponho, do
embrutecimento da presente gera<;:ao, de consentirem 0 regresso da
justi<;a ao cataclismo pelo qual sera arrastada.
Por mim, a quem uma certa imprensa tentou abafar a voz, tanto
por urn silencio calculado, tanto pela mascarada e a injuria, posso
colocar este desafio aos meus adversarios:
Todas as minhas id€ias econ6micas, elaboradas desde ha vinte
e cinco anos, podem resumir-se nestas tres palavras: Federar;ao
agricola-industrial.
Todas as minhas concep<;6es polfticas se reduzem a uma f6r
mula identica: Federar;ao poUtica ou Descentralizar;ao.
E como nao fa<;:o das minhas ideias urn instrumento partidario
nem urn meio de ambi<;ao pessoal, todas as minhas esperan<;:as atuais
e de futuro sao expressas por este terceiro termo, corolario dos dois
outros: Federar;ao progressiva.
Desafio quem quer que seja a fazer uma profissao de f€ mais
clara, de maior alcance e ao mesmo tempo de uma maior modera<;ao.
Vou mais longe, desafio qualquer amigo da liberdade e do direito a
repeli-la.
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Notas:
1 Escrevi algures (De la Justice dans la revolution et dans l' Eglise, 4° estudo,
edic;ao belga, nota), que 0 ana de 1814 tinha aberto a era das constitui(:oes na
Europa. A mania da contradic;ao fez vaiar essa proposic;ao por pessoas que,
misturando a torto e a direito, nas suas divagac;6es cotidianas, historia e polltica,
negocios c intrigas, ignoram ate a cronologia do seu seculo. Mas neste momento
nao e isso que me interessa. A era das constituic;6es, muito real e perfeitamente
nomeada, tern 0 seu analogo na era pos-actium, indicada por Augusto, apos a
vitoria conseguida por ele sobre Antonio em Actium, e que coincide com 0 ana
30 a. C. Estas duas eras, a era p6s-actium e a era das constituic;6es, tern de
comum 0 fato de que elas indicavam uma renovac;ao geral, em polftica, econo
mia polftica, direito publico, liberdade e sociabilidade gera!. Ambas inaugu
ravam urn perfodo de paz, ambas tcstcmunhavam a consciencia que tinham os
contempori'llleos da revoluc;ao geral que se operava, e da vontade dos chefes das
nac;6es para ela concorrerem. No cntanto, a era pos-actium, desonrada pela orgia
imperial, caiu no esquecimento; foi completamente apagada pela era crista, que
serviu para marcar, de um modo bem mais grandioso, moral e popular, a mesma
renovac;ao. 0 mesmo acontecenl para a era dita constitucional: ela desaparecera
por sua vez em face da era federativa e social, cuja ideia profunda e popular
deve abolir a icteia burguesa e moderantista de 1814.
2 Um calculo simples pora isso em evidencia. A media de instruc;ao a dar aos
dois sexos, em um Estado livre, nao pode abranger um perfodo inferior a dez
ou doze anos, 0 que perfaz mais ou mcnos 0 quinto da populac;ao total, ou seja,
na Franc;a, sete milh6es e meio de indivfduos, rapazes e moc;as, em trinta e oito
milh6es de habitantes. Nos pafses em que os casamentos produzem muitas
crianc;as. como na America, essa proporc;ao e ainda mais considerave!. Sao
portanto sete milhoes e meio de indivfduos dos dois sexos aos quais se trata de
dar, em uma medida honesta, mas que nao teria certamente nada de aristo
cratico, instruc;ao literaria, cientffica, moral e profissiona!. Ora, qual e na Franc;a
o numero de indivfduos que frequenta as escolas secundarias e superiores?
Cento e vinte e sete mil, quatrocentos e selenta e quatro, segundo a estatfstica
do Sr. Guillard. Todos os outros, no total de sete milhoes, trezentos e setenta mil,
quinhentos e vinte e cinco, estao condenados a nunca passar da escola primaria.
Mas era preciso que todos la fossem: os comites de recrutamento verificam cada
ana urn numero crescente de ana1.labetos. 0 que fariam os nossos governantes,
pergunto, se Ihes fosse necessario resolver este problema de dar uma instruc;ao
media a sete milh6es, trezenlos e setenta mil, quinhentos e vinte e cinco indi
Vfduos, alem dos cento e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro que
ocupam as escolas? Que poder tern aqui, 0 pacta unilateral de uma monarquia
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burguesa, 0 contrato de benejiciencia de urn Imperio paternalista, as funda<;6es
caritativas da Igreja, os conselhos de previdencia de Malthus, e as esperan<;as
da livre troca? Todos os comites de salva<;ao publica, com 0 seu vigor revolu
cionario, falhariam. Tal objetivo nao pode ser atingido senao por meio de uma
combina<;ao de aprendizagem e escolaridade que fa<;a de cada aluno urn pro
dutor: 0 que suporia uma federa<;ao universal. Nao conhe<;o fato algum mais
arrasador para a velha politica que este.
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