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A crise da eleição 

 
 Tive oportunidade de referir em que circunstâncias favoráveis se encontravam os 
Estados Unidos para a adopção do sistema electivo, e dei a conhecer as precauções que 
haviam tomado os legisladores, a fim de diminuir os riscos. Os americanos estão habituados a 
levar a cabo todo o tipo de eleições. A experiência ensinou-lhes até que grau de agitação elas 
podem chegar mas não devem ultrapassar. A vasta extensão do seu território e a 
disseminação dos habitantes tornam uma colisão entre os diferentes partidos menos provável 
e menos perigosa do que em qualquer outro lugar. As circunstâncias políticas no meio das 
quais a nação se encontra quando das eleições não apresentaram, até agora, nenhum perigo 
real. 
 No entanto, podemos mesmo assim considerar o momento da eleição do presidente 
dos Estados Unidos como uma época de crise nacional. 
 A influência que exerce o presidente sobre a marcha dos negócios é, sem dúvida, fraca 
e indirecta, mas estende-se a toda a nação; a escolha do presidente não importa senão 
moderadamente a cada cidadão, mas importa a todos os cidadãos. Assim sendo, um 
interesse, por pequeno que seja, assume a marca de uma grande importância a partir do 
momento em que se torna num interesse geral. 
 Comparado com um rei na Europa, o presidente possui, sem dúvida, poucos meios 
para criar os seus partidários; todavia, os locais à sua disposição são em número 
suficientemente grande para que vários milhares de eleitores fiquem directa ou 
indirectamente interessados pela sua causa. 
 Além disso, os partidos, nos Estados Unidos como noutros países, sentem a 
necessidade de se agruparem em torno de um homem, a fim de, desse modo, chegarem mais 
facilmente à inteligência da multidão. Por isso, servem-se, em geral, do nome de um 
candidato à presidência como de um símbolo; personificam nele as suas teorias. Assim, os 
partidos têm um grande interesse em conduzir a eleição a seu favor, não tanto para fazerem 
triunfar as suas doutrinas com o auxílio do presidente eleito como para demonstrar, pela sua 
eleição, que essas doutrinas mereceram o apoio da maioria. 
 Muito antes de chegar a data decisiva, a eleição transforma-se no maior, e, por assim 
dizer, no único assunto que preocupa os espíritos. As facções redobram o seu ardor; todas as 
paixões factícias que a imaginação pode criar, num país feliz e tranquilo, agitam-se então à luz 
do dia. 
 Por seu turno, o presidente encontra-se absorvido pelo cuidado de se defender. Já não 
governa no interesse do Estado, mas no da sua reeleição; curva-se perante a maioria, e, 
frequentemente, em vez de resistir às suas paixões, como o seu dever obrigaria, apressa-se a 
antecipar os seus caprichos. 
 À medida que a eleição se aproxima, as intrigas tornam-se mais intensas, a agitação 
mais viva e difundida. Os cidadãos dividem-se em vários campos, os quais tomam o nome do 
seu candidato. A nação inteira cai num estado febril, a eleição é, então, o tema dos 
comentários dos jornais e o assunto das conversas particulares, o propósito de todas as 
diligências, o objecto de todos os pensamentos, o único interesse do presente. 
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 É verdade que, assim que a sorte é conhecida, este ardor se dissipa, tudo se acalma, e 
o rio, por momentos transbordante, retorna tranquilamente ao seu leito. Mas não nos 
devemos espantar por a tempestade ter podido acontecer? 
 
Da reeleição do presidente 

 
 Os legisladores dos Estados Unidos estiveram errados ou certos ao permitirem a 
reeleição do presidente? 
 Impedir o chefe do poder executivo de ser reeleito parece, numa primeira abordagem, 
contrariar a razão. Sabemos qual a influência que os talentos ou o carácter de um só homem 
exercem sobre o destino de todo um povo, sobretudo nas circunstâncias difíceis e em tempos 
de crise. As leis que impediriam os cidadãos de reeleger o seu primeiro magistrado privá-los-
iam do melhor meio de fazer prosperar o Estado ou de o salvar. Chegaríamos, então, a este 
resultado bizarro, o de um homem ser excluído do governo no preciso momento em que ele 
teria conseguido provar que era capaz de bem governar. 
 Estas razões são poderosas, sem dúvida; todavia, não seremos capazes de lhes opor 
razões ainda mais fortes? 
 A intriga e a corrupção são vícios naturais nos governos electivos. Mas quando o chefe 
do Estado pode ser reeleito, estes vícios espalham-se indefinidamente e comprometem a 
própria existência do país. Quando um simples candidato se quer impor pela intriga, as suas 
manobras só podem produzir efeito num espaço circunscrito. Quando, pelo contrário, é o 
próprio chefe de Estado a candidatar-se, ele mobiliza para o seu próprio uso a força do 
governo. 
 No primeiro caso, é um homem com os seus fracos meios; no segundo, é o próprio 
Estado, com os seus imensos recursos, que intriga e que corrompe. 
 O simples cidadão que emprega manobras condenáveis para alcançar o poder não 
pode lesar senão de modo indirecto a prosperidade pública; mas se o representante do poder 
executivo vem a terreiro, a atenção do governo torna-se para ele o interesse secundário; o 
interesse principal é a sua eleição. As negociações, como as leis, não são mais, para ele, do 
que combinações eleitorais; os cargos tornam-se a recompensa dos serviços prestados, não à 
nação, mas a um chefe. Mesmo quando a acção do governo não fosse sempre contrária ao 
interesse do país, no mínimo nada lhe acrescentaria. Entretanto, é unicamente para seu 
benefício que ela é exercida. 
 É impossível seguir o desenvolvimento ordinário da acção política nos Estados Unidos 
sem notar que o desejo de ser reeleito domina os pensamentos do presidente; que toda a 
política da sua administração se orienta para este aspecto; que as suas mais pequenas 
diligências estão subordinadas a este objectivo; que, sobretudo à medida que o momento da 
crise se aproxima, o interesse individual suplanta, no seu espírito, o interesse geral. 
 O princípio da reeleição torna, portanto, a influência corruptora dos governos 
electivos mais alargada e mais perigosa. Tende a degradar a moral política do povo e a 
substituir o patriotismo pela habilidade. 
 Na América, ataca de forma ainda mais próxima as fontes da existência nacional. 
 Cada governo traz consigo um vício natural, que parece inerente à própria natureza da 
sua vida; o génio do legislador consiste em discerni-lo correctamente. Um Estado pode 
triunfar sobre diversas leis de má qualidade, e exageramos por vezes sobre o mal que elas 
causam. Mas toda a lei cujo efeito é desenvolver este germe de morte não deixaria, a longo 
prazo, de se revelar fatal, mesmo que os seus efeitos malignos se não façam imediatamente 
notar. 
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 O princípio da ruína, nas monarquias absolutas, é a extensão ilimitada e irracional do 
poder real. Qualquer medida que retirasse os contrapesos com que a constituição procura 
equilibrar este poder seria, por conseguinte, radicalmente má, ainda que os seus efeitos não 
se fizessem sentir durante muito tempo.  
 Do mesmo modo, nos países de regime democrático, e onde o povo manifesta 
interesse por tudo, as leis que tornam a sua acção cada vez mais pronta e irresistível atacam 
de um forma directa a existência do governo. 
 O maior mérito dos legisladores americanos é o de terem percebido claramente esta 
verdade e de terem tido a coragem de a pôr em prática. 
 Entenderam que era preciso que, para além do povo, existisse um certo número de 
poderes que, sem serem completamente independentes dele, dispusessem, porém, no seu 
âmbito, de um grau de liberdade bastante grande; de tal modo que, forçados a obedecer à 
direcção permanente da maioria, pudessem, mesmo assim, lutar contra os seus caprichos e 
recusar as suas exigências perigosas. 
 Para este fim, concentraram todo o poder executivo da nação numa só mão; 
concederam ao presidente prerrogativas alargadas e a arma do veto, para poder resistir às 
intromissões da legislatura. 
 Mas, ao introduzirem o princípio da reeleição, destruíram em parte a sua obra. 
Atribuíram ao presidente um enorme poder e retiraram-lhe o desejo de o usar. 
 Se não fosse reelegível, o presidente não se tornava independente do povo, porque 
não deixava de ser responsável perante ele; mas os favores do povo já não eram assim tão 
necessários que tivesse de se vergar a todos os seus desejos. 
 Sendo reelegível (e isto é verdade, sobretudo nos nossos dias, onde a moral política 
afrouxa e onde os homens de grande carácter desaparecem), o presidente dos Estados 
Unidos não é mais do que um instrumento dócil nas mãos da maioria. Gosta do que ela gosta 
e odeia o que ela odeia; cavalga à frente das suas vontades, antecipa as suas queixas e 
sujeita-se aos seus mais pequenos desejos: os legisladores pretendiam que a guiasse e ele 
limita-se a ir atrás dela. 
 Assim, para não privar o Estado dos talentos de um homem, os legisladores tornaram 
esses talentos quase inúteis; e, para preservar um recurso contra circunstâncias 
extraordinárias, expuseram o país a perigos de todos os dias. 
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