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CAPÍT ULO
ULO I

O PÚBL ICO E A MULT IDÃO

A multidão não apenas é atraente e seduz irresisti
velmente seu espectador, mas seu nom e exerce um pres
tigioso encanto sobre o leitor contemporâneo, e certos
escritores são facilmente levados a designar por essa pa
lavra ambígua todos os tipos de agrupamentos humanos.
Convém fazer cessar es sa con fusão e, em particular, não
confundir com a multidão opúblico, vocábulo igualmente
suscetível de acepções diversas, mas que vou tratar de es
pecificar. Diz-se: o público de um teatro, o público de uma
assembléia qualquer; aqui, público significa multidão. Mas
esse significado não é o único nem o principal, enquanto
sua importância decresce ou permanece estacionária, a
idade moderna, desde a invenção da imprensa, fez surgir
uma
público bem
diferente,
quedos
nãotraços
cessa mais
de
crescerespécie
e cujadeexpansão
indefinida
é um
marcantes de nossa época. Fez-se a psicologia das multi
dões; resta fazer a psicologia do público, entendido nesse
segundo sentido, isto é, como uma coletividade puramen
te espiritual, como uma disseminação de indivíduos fisi
camente separados e cuja coesão é inteiramente mental.
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De onde procede o público, como ele nasce, como se de
senvolve; suas variedades; suas relações com seus diri
gentes; suas relações com a multidão, com as corporações,
com os Estados; sua força para o bem ou para o mal e suas
maneiras de sentir ou de agir: eis o que nos propomos
pesquisar neste estudo.
Nas sociedades animais mais inferiores, a associação
consiste sobretudo num agregado material. À medida que
se sobe na árvore da vida, a relação social torna-se mais
espiritual. Mas se os indivíduos se afastam a po nto de não
mais se verem ou de permanecerem afastados além de
um
certo
tempo
muito curto,
cessam
de estar
asso
ciados.
Ora,
a multidão,
nesse eles
aspecto,
apresenta
algo
de
animal. Não é ela um feixe de contágios psíquicos essen
cialmente prod uzidos por contatos físi cos? Mas n em t o
das as comunicações de espírito a espírito, de alma a alma,
têm por condição necessária a aproximação dos corpos.
Cada vez menos essa condição é preenchida quando se
desenham em nossas sociedades civilizadas correntes de
opinião. Não é em reuniões de homens nas ruas ou na
praça pública que têm srcem e se desenvolvem esses rios
sociais1, esses grandes a rrebatamentos que hoje tom am
de assalto os corações mais firmes, as razões mais resis
tentes e fazem os parlamentos ou os governos lhe consa
grarem leis ou decretos. Coisa estranha, os homens que
assim se empolgam, que se sugestionam mutuamente, ou
1..
No tem os
os que
que essas
essas com parações
hi dr ául i cas vê
vê m
m natur almente
ao espírito toda vez que nos referimos a multidões, ou a públicos. Nis
so eles se assemelham. Uma multidão em marcha, uma noite de festa
públic a acirculam
circulamcom
com um
a lenti
a lenti
dão
dãoeeredemoinho
redemoinho ss num
num
erosos
erosos
queque
l em
l
bram a idéia de um rio sem leito preciso. Pois nada éé menos
menos compará
compará
vel
vela aum
umorganism
organism ooque
queaum
um
multidão,
a multidão,
a nãoa ser
nãoum
ser públic
um públic
o.o.Eles
Eless s ão,
muito mais, cursos d'água de regime mal definido.
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melhor, que transmitem uns aos outros a sugestão vinda
de cima, esses homens não se tocam, não se vêem nem
se ouvem: estão sentados cada um em sua casa, lendo o
mesmo jornal e dispersos num vasto território. Qual é, pois,
ote vínculo
que existe entredeeles?
vínculo
com a simultaneidade
sua Esse
convicção
ou é,dejuntamen
sua pai
xão, a consciência que cada um deles possui de que essa
idéia ou essa vontade é partilhada no mesmo momento
por um grande número de outros homens. Basta que ele
saiba disso, mesmo sem ver esse s hom ens, para que seja
influenciado por estes tomados em massa, e não apenas
pelo jornalista, inspirador comum, ele próprio invisível,
desconhecido e, por isso mesmo, ainda mais fascinante.
O leitor, em geral, não tem consci ência de sofre r essa
influência persuasiva quase irresistível do jornal que lê ha
bitualmente. Já o jornalista teria ao menos consciência de
sua complacência para com seu público, cuja natureza e
cujos gostos não esquece jamais. O leitor tem menos cons
ciência ainda: não suspeita em absoluto da influência exer
cida
sobre é ele
pela massaEla
dosseoutros
Mas tem
essa
influência
incontestável.
exerce,leitores.
ao mesmo
po, sobre sua curiosidade, que se torna ainda mais viva
se ele a sabe ou a crê partilhada por um público mais n u
meroso ou mais seleto, e sobre seu juízo, que busca conciliar-se com o da maioria ou da elite, conforme o caso.
Abro um jornal que julgo ser do dia e nele leio com avi
dez certas notícias; depois me dou conta de que data de
um
mês, ou De
da onde
véspera,
e ele esse
deixadesgosto
de me interessar
ime
diatamente.
provém
súbito? Os
fatos relatados por acaso perderam seu interesse intrín
seco? Não, mas dizemo -nos que somos os únicos a lê-los,
e isso basta. Tal fato prova, pois, que nossa viva curiosida
de prendia-se à ilusão inconsciente de que nosso senti
mento nos era comum a um grande número de espíritos.
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Ocorre com um jornal da véspera ou da antevéspera, com
parado ao do dia, o mesmo que com um discurso lido em
casa comparado a um discurso ouvido em meio a uma
imensa multidão.
Quando sofremos sem perceber esse invisível con
tágio do público de que fazemos parte, somos levados a
explicá-lo pelo simples prestígio daatualidade. Se o jornal
do dia nos interessa a esse ponto, é que ele nos relata fa
tos atuais, e seria a proximidade desses fatos, n ão a simultaneidade de seu conhecimento por nós e por outrem,
que nos apaixonaria por seu rel ato. Mas a nalisemos bem
essa sensação
é tão estranha
cuja pai
xão
crescentedaé atualidade,
uma das que
características
mais enítidas
da
vida civilizada. O que é reputado "atualidade" é apenas o
que acaba de acontecer? Não, é tudo o que inspira atual
mente um interesse geral, mesmo que se trate de um fato
antigo. Foi "atua lidad e", nesses últimos anos, tudo o que
concerne a Napoleão; é atualidade tudo o que está na
moda. E não é "atualidade" o que é recente mas negli
genciado atualmente
pela Durante
atenção todo
da opinião
pública,
orientada
noutra direção.
o caso Dreyfus,
ocorriam na Á frica ou na Ásia f atos capazes de nos inte
ressar muito, mas foi dito que eles não tinham nada de
atual. Em suma, a paixão pela atualidade progride com a
sociabilidade, da qual ela não é mais que uma das mani
festações mais impressionantes. E como é próprio da im
prensa periódica, da imprensa cotidiana sobretudo, só
tratar dos assuntos de atualidade, não devemos nos sur
preender com ver formar-se e estreitar-se entre os leito
res habituais de um mesmo jornal uma espécie de asso
ciação pouquíssimo notada e das mais importantes.
Evidentemen te, para que essasugestão a distância dos
indivíduos que compõem um mesmo público torne-se
possível, é preciso que eles tenham praticado por muito
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tempo, pelo hábito da vida social intensa, da vida urbana,
a sugestão po r proximidade. Com eçamo s, crianças, ado 
lescentes, por sentir vivamente ação
a dos olhares d e outrem,
que se expr ime sem saberm os em no ssa atitu de, em no ssos gestos, no curso modificado de nossas idéias, na per
turbação ou na superexcitação de nossas palavras, em
nossos juízos, em nossos atos. E é somente após termos,
durante anos, suportado e feito suportar essa ação im
pressionante do olhar, que nos tornamos capazes de ser
impressionados inclusive pelo pensamento do olhar de ou
trem, pela idéia de que somos objeto da atenção de pes
soas distantes de nós. Do mesmo modo, é após termos
conhecido e praticado por muito tempo o poder sugesti
vo de uma voz dogmática e autoritária, ouvida de perto,
que a leitura de uma afirmação enérgica basta para nos
convencer e que mesmo o simples conhecimento da ade
são de um grande número de nossos semelhantes a esse
julgamento nos dispõe a julgar no mesmo sentido. A
formação de um público supõe, portanto, uma evolução
mental e social bem mais avançada do que a formação de
uma multidão. A sugestibilidade purame nte ideal, o co n
tágio sem contato que esse agrupamento puramente abs
trato, porém tão real, supõe, essa multidão espiritualiza
da, elevada por assim dizer ao segundo grau, só pôde sur
gir após muitos séculos de vida social mais grosseira, mais
elementar.
Não há ao
palavra,
nem em latim
emHá
grego,
que
público.
as que
corresponda
que entendemos
por nem
servem para designar o povo, a assembléia dos cidadãos
armados ou não armados, o corpo eleitoral, todas as va
riedades de multidões. Mas qual o escritor da Antiguida
de que pensou em falar de seu público? Nenhum deles
jamais conheceu senão seuauditório, naquelas salas alu-
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gadas para leituras públicas em que os poetas contem
porâneos de Plín io, o Jovem, reuni am uma peque na mu l
tidão simpática. Quanto aos leitores esparsos de manus
critos copiados a mão, com tiragem de algumas dezenas
de exemplares, eles não tinham consciência de formar
um agregado social, como no presente os leitores de um
mesmo jornal ou, às vezes, de um mesmo romance em
moda. Havia um público na Idade Média? Não, mas ha
via feiras, peregrinações de multidões tumultuosas do
minadas por emoções piedosas ou belicosas, cóleras ou
pânicos. O público só pôde começar a nascer após o pri
meiro
desenvolvimento
da impren
sa, no grande
século XVI.
O transporte da
da invenção
força a distância
não
é nada, comparado a esse transporte do pensamento a
distância. O pensamento não é a força social por excelên
cia? Pensamos nas idéias-força de Fouillé. Viu-se então,
novidade profunda e de incalculável efeito, a leitura coti
diana e simultânea de um mesmo livro, a Bíblia, editado
pela primeira vez em milhões de exemplares, dar à mas
sa uniforme de seus leitores a sensação de formar um cor
po social novo, separado da Igreja. Mas esse público nas
cente não era ainda, ele próprio, senão uma Igreja à par
te, com a qual se apresentava confundido, e a fraqueza do
protestantismo foi ter sido ao mesmo tempo um público
e uma Igreja, dois agregados regidos por princípios dife
rentes e de natureza inconciliável. O público como tal só
se
umnessa
poucoépoca,
mais se
claramente
sob o reinado
de
Luísdestacou
XIV. Mas,
havia multidões
tão torren
ciais quanto hoje e tão consideráveis nos coroamentos de
príncipes, nas grandes festas, nas insurreições provocadas
por fomes periódicas, o público não se compunha muito
mais do que de uma pequena elite de "homens de bem"
que liam sua gazeta mensal, que liam sobretudo livros, um
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pequeno número de liv ros escritos par a um pequeno nú
mero de leitores. Além disso, esses leitores estavam em
sua maior parte reunidos em Paris, ou mesmo na corte.
No século XVIII, esse público cresce rapidamente e
se fragmenta.
Não creio
que antes
de Bayle
tenhaliterário
existido
um
público filosófico
distinto
do grande
público
ou que dele começasse a se destacar. Pois não chamo de
público um grupo de sábios, unidos, é verdade, apesar de
sua dispersão em diversas províncias ou diversos Esta
dos, pela preocupação com pesquisas semelhantes e a lei
tura dos mesmos escritos, mas tão pouco numerosos que
todos mantêm entre si relações epistolares e retiram des
sas relações pessoais o principal alimento de sua comu
nhão científica. Um público especial só se delineia a partir
do momento, difícil de precisar, em que os homens dedi
cados aos mesmos estudos foram em número demasiado
grande para poder em se conh ecer pessoalmente, perc e
bendo que os vínculos de uma certa solidariedade entre
eles só se estabeleciam por comunicações impessoais de
uma
e de
umaXVIII,
regularidade
suficientes.
Na se
gundafreqüência
metade do
século
nasce, cresce
um público
político, que em seus transbordamentos irá em breve ab
sorver, como um rio, seus afluentes, todos os outros pú
blicos, literário, filosófico, científico. No entanto, até a Re
volução, a vida de público tem pouca intensidade por si
mesma e só adquire importância pela vida de multidão,
à qual ainda está ligada, através da animação extrema dos
salões e dos cafés.
Da Revolução data o verdadeiro advento do jorn alis
mo e, por conseguinte, do público, de que ela foi a febre
de crescimento. Não que a Revoluçã o tamb ém não ten ha
suscitado multidões, mas nisso não há nada que a dis
tinga das guerras civis do passado, nos séculos XIV, XVI,
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inclusive durante a Fronda. As multidões da Fronda, as
multidões da Liga, as multidões lideradas por Caboche
no século XV não eram menos temíveis nem, talvez, me
nos numerosas que as de 14 de julho de 1789 e 10 de
agosto
não poderia
aumen
tar
alémdede1792.
um Pois
certouma
grau,multidão
estabelecido
pelos limites
da
voz e do olhar, sem logo fracionar-se ou sem tornar -se in 
capaz de uma ação de conjunto, sempre a mesma, aliás:
barricadas, pilhagens de palácios, massacres, demolições,
incêndios. Nada mais monótono do que essas manifes
tações seculares da atividade da multidão. Contudo, o que
caracteriza 1789, o que o passad o jamais havia visto, é esse
pulular de jornais, avidamente devorados, que eclodem
na época. Se muitos deles abortaram, alguns oferecem
o espetáculo de uma difusão inusitada. Cada um destes
grandes e odi osos publ icistas2- Marat, Desmoulins, Duchesne - tinhaseu público, e podemos considerar as mul
tidões incendiárias, saqueadoras, assassinas, canibais, que
assolaram então a França de norte a sul, de leste a oeste,
comoquais
excrescencias,
erupções
malignas
nas
seus malévolos
escançõe
s - desses
levadospúblicos,
em triun
fo ao Panteão após sua morte - instilavam diariamente o
álcool ven enoso das palavras vazias e violentas. Não que
as sublevações fossem compostas exclusivamente de lei
tores de jornais, mesmo em Paris, com mais forte razão
na província e nos campos; mas estes eram sempre o fer
mento, quando não a massa. Também os clubes, as reu
2.2.
"Pu blicista",
blicista", diz
diz Littré,
Littré, "só
"só aparec Dicionário
ee no
no Dicionário
da
da Acad emia
a apartir
partirdede1717 62" ,, mesm
mesm
o assim
o assim
só fig
só ura
fig
ura aí
aí ,, expli
expli caca - - com oo ainda
ainda hh oje
oje
na m aior parte dos dicionár ios com a acepção de autor q ue escr eve
sobre direito público. O sentido da palavra, no uso corrente, só se am
pliou durante o século XIX, enquanto o de público, ememvirtude
virtudedadames
mes
ma
ma cau
cau sa,
sa,ia-se
ia-serest
rest ringi
ndo,ndo,
pelopelo
menos
menos
tal tal
como
como eu
euooemp
emp rego.
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niões de café, que desempenharam um papel tão impor
tante no período revolucionário, srcinaram-se do públi
co, ao passo que, antes da Revolução, o público era mais
efeito que causa das reuniões de cafés e de salões.
Todavia o público revolucionário era sobretudo pari
siense; fora de Paris, sua irradiação era pequena. Arthur
Young, em sua famosa viagem, ficou impressionado em
ver as folhas públicas tão pouco difundidas nas próprias
cidades. É verdade que a observação se aplica ao começo
da Revolução; um pouco mais tarde, ela perderia muito
de sua exatidão. Até o final, no entanto, a ausência de co
municações rápidas opôs um obstáculo insup erável à in 
tensidade e à ampla propagação da vida do público. De
que maneira jornais, que só chegam duas ou três vezes
por semana e oito dias após seu aparecimento em Paris,
poderiam dar aos leitores do Sul da França a sensação de
atualidade e a consciência de unanimidade simultânea,
sem as quais a leitura de um jornal não difere essencial
mente da de um livro? Estava reservado ao século XIX, por
seus meios de locomoção aperfeiçoada e de transmissão
instantânea do pensamento a qualquer distância, oferecer
aos públicos, a todos os públicos, a extensão indefinida de
que são capazes e que estabelece entre eles e as multidões
um contraste tão marcante. A multidão é o grupo social
do passado; depois da família, é o mais antigo de todos os
grupos sociais. Ela é incapaz, sob todas as suas formas, de
pé
ou em marcha,
de estender-se
de ou
um sentada,
pequenoimóvel
raio; quando
seus líderes
cessam de além
tê-la
in manu, quando ela deixa de ouvir a voz deles, a multi
dão desaparece. A mais vasta audiência que se viu foi a do
Coliseu; mesmo assim não excedia cem mil pessoas. As
audiências de Péricles ou de Cícero, e mesmo a dos gran
des pregadores da Idade Média, um Pedro, o Eremita, ou
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um São Bernardo, eram certamente bem inferiores. As
sim se compreende que o poder da eloqüência, seja po
lítica, seja religiosa, não tenha progredido sensivelmen
te na Antiguidade ou na Idade Média. Mas o público é
indefinidamente extensível, e como sua vida particular tor
na-se mais intensa, à medida que ele se estende, é im
possível negar que ele s eja o grupo social d o futuro. Fo r
mou-se assim, por um feixe de três invenções mutua
mente auxiliares - tipografia, estrada de ferro, telégrafo - ,
o formidável poder da imprensa, es se prodigioso t elefone
que ampliou desmesuradamente a antiga audiência dos
tribunos
e dos pregadores.
NãoLeposso
conceder
a um vigoroso
escritor, o Dr.
Bon, portanto
que nosso
tempo
seja "a era das multidões". Ele é a era do público ou dos
públicos, o que é bem diferente.
Até certo ponto, um público confunde-se com o que
chamamos um mundo, "o mundo literário", o "mundo po
lítico", etc., com a diferença de que essa última idéia im
plica, entre as pessoas que fazem parte do mesmo mun
do, um contato pessoal, troca de visitas, recepções, o que
não pode existir entre os membros de um mesmo públi
co. Mas da multidão ao público a distância é imensa, como
já se percebe, embora o público proceda em parte de uma
espécie de multidão, da audiência dos oradores.
Entre os dois, há muitas outras diferenças instrutivas
que ainda
Pode-se
pertencer
ao mesmo a
tempo,
e denão
fatoindiquei.
sempre se
pertence
simultaneamente,
vários públicos como a várias corporações ou seitas; mas
só se pode pertencer a uma única multidão de cada vez.
Daí a intolerância bem m aior para com as multidões e, por
conseguinte, para com as nações onde domina o espírito
das multidões, porque nelas o indivíduo é tomado por in-
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teiro, irresistivelmente arrastado por uma força sem con
trapeso. E daí também a vantagem associada à substitui
ção gradual das multidões pelos públicos, transformação
que é sempre acompanhada de um progresso na tolerân
cia, quando
não no como
ceticismo.
É verdade
que de umirpú
blico
superexcitado,
acontece
com freqüência,
rompem às vezes multidões fanáticas que percorrem as
ruas gritando viva ou morte a qualquer coisa. Nesse sen
tido o público poderia ser definido como uma multidão
virtual. Mas essa recaída do público na multidão, embora
perigosa ao mais alto grau, é afinal bastante rara; e, sem
examinarmos se essas multidões nascidas de um público
não seriam, apesar de tudo, um pouco menos brutais que
as multidões anteriores a todo público, fica evidente que a
oposição de dois públicos, sempre prontos a se fundirem
em suas fronteiras i ndecisas, é um perigo bem menor para
a paz social do que o encontro de duas multidões opostas.
A multidão, agrupamento mais natural, está mais
submetida às forças da natureza; depende da chuva ou do
bom tempo, do calor ou do frio; ela é mais freqüente no
verão do que n o inverno. Um raio de sol a reúne, uma tem 
pestade a dissipa. Bailly, quando era prefeito de Ruis, ben
dizia os dias de chuva e afligia-se ao ver limpar-se o céu.
Mas o público, agrupamento de uma ordem superior, não
se submete a tais variações e caprichos do meio físico, da
estação ou mesmo do clima. Não apenas o nascimento e
o crescimento, mas as próprias superexcitações do públi
co, doenças sociais surgidas neste século e de uma gra
vidade sempre crescente, escapam a essas influências.
Foi em pleno inverno que a Europa inteira foi casti
gada pela crise mais aguda do gênero, em nosso conhe
cimento, a do caso Dreyfus. Foi ela mais apaixonada no
Sul do que no Norte, a exemplo das multidões? Não, foi
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sobretudo na Bélgica, na Prússia, na Rússia que ela agitou
os espíritos. Enfim, a marca da raça é bem menos profun
da sobre o público do que sobre a multidão. E não poderia
ser de outro modo, em virtude da consideração seguinte.
meeting um
inglês
difere de
tão setembro*
profun
Por que,
de clube
fato, um
damente
de um
francês,
massacre
de um linchamento americano, uma festa italiana de um
coroamento do czar, em que duzentos mil mujiques reu
nidos não se comovem com a catástrofe que faz perecer
trinta mil deles? Por que, conforme a nacionalidade de
uma multidão, um bom observador é capaz de predizer,
quase com segurança, com o ela agirá - com muito mai s

segurança
do que
a maneira
de que,
agir de
cadadas
um
dos indivíduos
queprediria
a compõem
-, e por
apesar
enormes transformações ocorridas nos costumes e nas
idéias da França e da Inglaterra nos últimos três ou qua
tro séculos, as multidões francesas de nosso tempo, boulangistas** ou anti-semitas, lembram por tantos traços
comuns as multidões da Liga ou da Fronda, como as mul
tidões inglesas de ho je as do tempo de Cromwell? A razão
é que, na composição de uma multidão, os indivíduos só
entram por suas similitudes étnicas, que se adicionam e se
reforçam, e não por suas diferenças próprias, que se neu
tralizam, e também que, no movimento de uma multidão,
os ângulos da individualidade se atenuam mutuamente
em proveito do tipo nacional que sobressai. Isso acontece
apesar da ação individual do líder ou dos líderes que sem
pre
faz sentir,
é sempre contrabalançada pela
açãoserecíproca
de mas
seus que
comandados.
** Ref
Ref erênci
erê ncia aaos
aosmassacres
massacres
de setembro
de setembro
de de
1792,
1792, duran
duran teteaa Revo
lução
luçãoFrancesa.
Francesa.(N.(N.dodoT.)T.)
*** Favoráve
Favoráveisisàsàsidéias
idéiasultranacionalistas
ultranacionalistasdo
dogege neral
neralGeorges
GeorgesBouBoulanger (1837-1891). (N. do T.)
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Ora, a influência que o publicista exerce sobre seu pú
blico, embora muito menos intensa num instante dado, é
bem mais poderosa, por sua continuidade, que o impulso
breve e passageiro transmitido à multidão por seu condu
tor; além disso ela é secundada, jamais combatida, pela
influência bem menor que os membros de um mesmo
público exercem uns sobre os outros, graças à consciên
cia da identidade simultânea de suas idéias ou de suas
tendências, de suas convicções ou de suas paixões, coti
dianamente atiçadas pelo mesmo fole de forja.
Pôde-se contestar, erradamente, mas não sem uma
ilusória aparência de razão, que toda multidão tenha um
líder;
de fatoseu
é ela,
com Ofreqüência,
que conduz
seugênio,
líder
e, às vezes,
criador.
que Sainte-Beuve
diz do
que "o gênio é um rei que cria seu povo", é verdadeiro so
bretudo em relação ao grande jornalista. Quantos publi
cistas vemos criarem seu público!3Na verdade, para que
Édouard Drumon t suscitasse o anti-semitismo , foi preci
so que sua tentativa de agitação correspondesse a um cer
to estado de espírito disseminado na população; mas, en
quanto uma voz não se elevasse, retumbante, dando uma
expressão comum a esse estado de espírito, ele permane
cia puramente individual, pouco intenso, ainda não con
tagioso, inconsciente de si próprio. Aquele que o exprimiu
o criou como força coletiva, factícia talvez, não obstante
real. Sei de regiões francesas onde jamais se viu um único
judeu, o que não impede o anti-semitismo de florescer ali,
3.3.
Pod er-se-á
er-se-á dizer
dizer que,
que, se
se cad aa grand
public
ee ista
ist
public
a faz
fa z seu
seu público,
cada público um pouco numeroso faz seu publicista? Essa última pro
posição é bem menos verdadeira que a primeira. Vemos grupos muito
numerosos que, por longos anos, não conseguem fazer surgir o escri
tor
toradaptado
adaptado ààsua
suaverdad
verdad eira
eiraentaçã
ori
ori entaçã
o.o. Ta
Ta l léé o ocaso
casododomm und oo cató
cató
lico
lico no
no presente.
presente.
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porque se lêem os jornais anti-semitas. O estado de espí
rito socialista e o estado de espírito anarquista tampouco
eram alguma coisa antes que alguns publicistas famosos,
Karl Marx, Kropotkin e outros, os exprimissem e puses
sem em circulação com sua efígie. Compreende-se facil
mente, depois disso, que a marca individual do gênio de
seu promotor seja mais evidente sobre um público do que
o gênio da nacionalidade, e que o inverso seja verdadei
ro em relação à multidão. Compreende-se também, do
mesmo modo, que o público de um mesmo país, em cada
um de seus ramos principais, apareça transformado em
seus condutores
renovam
-pouquíssimos
fazendo comanos
que,quando
por exemplo,
o público se
socialista
fran
cês do presente em nada se assemelhe àquele do tempo
de Proudhon -, ao passo que as multidões francesas de
todo gênero conservam sua mesma fisionomia reconhe
cível através dos séculos.
Objetar-se-á talvez que o leitor de um jornal dispõe
bem mais de sua liberdade de espírito do que o indivíduo
perdido e arrastado numa multidão. Ele pode refletir em
silêncio sobre o que lê e, apesar de sua passividade habi
tual, poderá mudar de jornal, até encontrar o que lhe con
vém, ou que ele julga lhe convir. De outro lado, o jornalis
ta procura agradá-lo e retê-lo. A estatística das assinaturas
e das suspensões de assinaturas é um excelente termô
metro, consultado com freqüência, que adverte os reda
tores
a linha
conduta emotivou,
de pensamento
seguir.
Uma sobre
indicação
dessadenatureza
num casoa fa
mo
so, a súbita mudança de idéias de um grande jornal, e essa
reviravolta não é excepcional. O público, portanto, reage
às vezes sobre o jornalista, mas este age continuamente
sobre seu público. Após alguns tenteios, o leitor escolheu
seu jornal, o jornal selecionou seus leitores, houve uma
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seleção mútua, portanto uma adaptação mútua. Um sub
meteu-se a um jornal de sua conveniência, que adula seus
preconceitos ou suas paixões, o outro a um leitor de seu
agrado, dócil e crédulo, capaz de ser dirigido facilmente
mediante
a suas
idéiasE análogas
às
precauçõesalgumas
oratóriasconcessões
dos antigos
oradores.
de se temer
o homem de um único livro, disseram; mas o que é ele
comparado ao homem de um único jornal? E esse homem,
no fundo, é cada um de nós, ou pouco quase. Eis o perigo
dos novos tempos. L onge de impedir, portanto, q ue a ação
do publicista seja finalmente decisiva sobre seu público,
a dupla seleção, a dupla adaptação que faz do público um
grupo homogêneo , bem conhecido do escrit or e facilmen
te manejável permite-lhe agir com mais força e seguran
ça. A multidão, em geral, é muito menos homogênea que
o público: não faltam curiosos para fazê-la crescer, semiadeptos que não tardam a ser momentaneamente ganh os
e assimilados, mas que não deixam de tornar pen osa uma
direção comum desses elementos incoerentes.
Poderão contestar essa homo geneidad e relativa, pre
textando que "não lemos jamais o mesmo livro", assim
como "jamais nos banhamos no mesmo rio". No entanto,
além de esse antigo paradoxo ser bastante discutível, será
também verdade afirmar que não lemos jamais o mesmo
jornal? Pensarão talvez que, sendo o jornal mais variegado
o livro,
o adágio
citado porém,
é aindatodo
maisjornal
aplicável
àqueleque
do que
a este.
Na verdade,
tem
seu gancho, e esse gancho, cada vez mais em destaque, fixa
a atenção da totalidade dos leitores, hipnotizados por
esse ponto brilhante. No fundo, apesar da miscelânea de
artigos, cada folha tem sua cor própria, sua especialidade,
seja pornográfica, seja difamatória, seja política ou outra
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qualquer, à qual o restante é sacrificado e sobre a qual o
público se lança avidamente. Pegando-o por meio dessa
isca, o jornalista o leva aonde quiser.
Outra consideração. O público, afinal de contas, não
é mais que uma espécie declientela comercial, mas uma
espécie muito singular e que tende a eclipsar o gênero.
Ora, o simples fato de comprar os mesmos produtos em
lojas da mesma ordem, de vestir-se na mesma costureira
ou no m esmo alfaiate, de freqüentar o mesm o restauran
te, estabe lece entre as pessoas de um mesmo mundo cer
to vínculo social e supõe entre elas afinidades que esse
vínculo estreita e acentua. Cada um de nós, ao comprar o
que corresponde às nossas necessidades, tem mais ou
menos vag amente consciênc ia de exprimir e desenvo lver
desse modo sua união com a classe social que se alimenta,
se veste, se satisfaz em tudo de uma maneira aproximada
mente análoga. Assim, o fato econômico, o único perce
bido pelos economistas, envolve uma relação simpática
que mereceria tamb ém chamar sua a tenção. Eles só con 
sideram
os compradores
um mas
serviço,
como rivais
que disputamdeo um
objetoproduto,
de seu de
desejo;
tra
ta-se também e sobretudo de congêneres, d e semelhantes
que procuram fortalecer sua similitude e distinguir-se da
quilo que não é ele s. Seu desejo nu tre-se do desejo de ou
trem e, em sua própria emulação, há uma secreta sim pa
tia que procura se desenvolver. Mas quão mais íntimo e
mais profundo ainda é o vínculo que se estabelece, pela
leitura habitual de um mesmo jornal, entre seus leitores!
Aqui, ninguém pensaria em falar d e concorrência , há ape
nas uma comunhão de idéias sugeridas e a consciência
dessa comunhão - mas não dessa s ugestão, que no en 
tanto é manifesta.
Do mesmo modo que há, par a todo fornecedor, dois
tipos de clientela, uma clientela fixa e uma clientela flu-
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tuante, também há dois tipos de público para os jomáis
ou as revistas: um público estável, consolidado, e um p ú
blico instável, flutuante. A proporção desses dois públicos
é muito desigual de um periódico a outro; para os velhos
periódicos, órgãos dos velhos partidos, o segundo tipo não
conta ou conta muito pouco, e concordo que aqui a ação
do publicista é particularm ente entravada pela into lerân
cia da casa onde trabalha e da qual uma dissidência ma
nifesta o expulsaria. Em compensação, ela é muito dura
doura e penetrante quando consegue se exercer aí. Note
mos, de resto, que os públicos fiéis e tradicionalmente
ligados
tendem amais
desaparecer,
substituídos
cada veza um
maisjornal
por públicos
móveis, sobre
os quais
a influência do jornalista de talento é bem mais fácil, se
não mais sólida. Pode-se lamentar, com razão, essa evo
lução do jornalism o, pois os públicos fi rmes fazem os pu
blicistas honestos e convictos, assim como os públicos
caprichosos fazem os publicistas levianos, versáteis, in
quietantes; mas parece que tal tendência é hoje irresis
tível, dificilmente reversível, e percebem-se as perspecti
vas de poder social crescente que ela abre aos escritores.
Pode ser que venha a submeter cada vez mais os publi
cistas medíocres aos caprichos de seu público, mas segu
ramente submete cada vez mais seu público subj ugado ao
despotismo dos grandes publi cistas. Estes, be m mais que
os homens de Estado, mesmo superiores, fazem a opinião
esólido
conduzem
o mundo.
E, quando
se impõem,
que trono
é o deles!
Compare-se
ao desgaste
tão rápido
dos
homens políti cos, me smo dos mais popul ares, o reinado
prolongado e indestrutível dos jornalistas de grande ta
lento, que lembra a longevidade de um Luís XIV ou o su
cesso indefinido dos ilustres atores de comédias e tragé
dias. Não existe velhice para esses autocratas.
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Eis por que é tão difícil fazer uma b oa lei sobre a im
prensa. É como se houvessem querido regulamentar a
soberania do Grande Rei ou de Napoleão. Os delitos de
imprensa, os próprios crimes de imprensa, são quase tão
impuníveis como eram os delitos de tribuna na Antigui
dade e os delitos de púlpito na Idade Média.
Se é verdade, como os aduladores das multidões têm
o hábito de repetir, que o papel histórico das individua
lidades está destinado a diminuir cada vez mais e na me
dida da evolução democrática das sociedades, deveríamos
ficar singularmente surpresos ao ver crescer dia a dia a
importância dos publicistas. Não é negável, porém, que
eles fazem a opinião nas circunstâncias críticas; e, quan
do dois ou três desses grandes chefes de clãs políticos ou
literários resolvem aliar-se em prol de uma mesma cau
sa, por pior que seja, ela está garantida de triunfar. As
sim, coisa curiosa, o último dos agrupamentos sociais a
se formar e o mais em via de desenvolver-se no curso
de nossa civilização democrática, ou seja, o agrupamen
to social em públicos, é aquele que oferece aos caracteres
individuais marcantes as maiores facilidades de se impor
e às opiniões individuais srcinais as maiores facilidades
de se expandir.
Ora, basta abrir os olhos para perceber que a divi
são de uma sociedade em públicos, divisão inteiramente
psicológica
e que
estados
espírito, tende,
nãocorresponde
certamente aadiferenças
substituir,demas
a se de
su
perpor cada vez mais visível e eficazmente à sua divisão
religiosa, econômica, estética, política, em corporações,
seitas, ofícios, escolas ou partidos. Não são apenas essas
variedades das multidões de outrora, as audiências dos
tribunos ou dos pregadores, que são dominadas ou au-
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mentadas pelos públicos que lhes correspondem, públi co
parlamentar ou público religioso; também não há uma
seita que não queira ter seu jornal próprio para cercar-se
de um público que se irradie bem além dela, espécie de
atmosfera
em que
será banhada,
de consciên
cia coletivaambiental
na qual será
iluminada.
E por certo
não se po
epi
derá dizer, dessa consciência, que ela seja um simples
fenómeno, em si mesmo ineficaz e inativo. Tampouco há
profissão, peq uena ou grande, que não queira ter seu jor
nal ou sua revista, como na Idade Média cada corporação
tinha seu capelão, seu pregador habitual, ou como, n a An
tiguidade grega, cada classe tinha seu orador titular. O pri
meiro cuidado de uma nova escola literária ou artística
que se funda não é ter também seu jornal? Julgar-se-ia ela
completa sem isso? Há um partido ou fragmento de par
tido que não se apresse a exprimir-se ruidosamente em
alguma publicação periódica, cotidiana, pela qual espera
expandir-se, pela qual seguramente se fortalece, até che
gar a hora de modificar-se, fundir-se ou fracionar-se? Um
partido
sem muito
jornal embora
não nostodos
dá a os
impressão
mons
tro acéfalo,
partidos de
da um
Antigui
dade, da Idade Média, inclusive da Europa moderna até
a Revolução Francesa, tenham apresentado normalmen
te essa suposta monstruosidade?
Essa transformação de todos os grupos em públicos
exprime-se por uma necessidade crescente de sociabili 
dade que torna imperiosa a comunicação regular dos as
sociados através de uma corrente contínua de informa
ções e de excitações comuns. Ela é portanto inevitável. E
convém saber que conseqüências tem ou terá, segundo
todas as probabilidades, sobre os destinos dos grupos as
sim transformados, do ponto de vista de sua duração, de
sua solidez, de sua força, de suas lutas ou de suas alianças.
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Como duração e como solidez, é certo que os agru
pamentos antigos nada têm a ganhar com a mudança em
questão. A imprensa mobiliza tudo o que ela toca e vivi
fica, e não há aparentemente igreja tão imutável que, a
partir
do mom
ento em não
que dêse sinais
submete
à moda
da publi
cação sem
interrupção,
visíveis
de mutações
interiores impossíveis de diss imular. Para nos convencer
mos dessa eficácia ao mesmo tempo dissolvente e rege
neradora inerente ao jornal, basta comparar os partidos
políticos de an tes do jornalism o com os partidos políticos
do presente. Não eram eles, outrora, menos ardentes e
mais duradouros, menos agitados e mais tenazes, mais
inextensíveis e infrangíveis, mais refratários às tentativas
de renovação ou de esfacelamento? Da antítese secular,
tão definida e persistente, entrewhigs e tones, o que sub
siste atualmente na Inglaterra? Nada era mais raro, na
antiga França , que o surgime nto de um novo parti do; em
nossa época, os partidos estão em remanejamento per
pétuo, em palingenesia e geração espontânea. Assim, há
cada vez
inquieta
ção ou
temor comaosua
denom
nação,
poismenos
sabe-se
bem que,
se chegarem
poder,
só io
farão transformados a fundo. Em breve, dos partidos he
reditários e tradicionais de outrora não restará mais que
a lembrança.
A força relativa dos antigos agregados sociais tam
bém é singularmente modificada pela intervenção da im
prensa. Antes de mais nada, observemos que ela está
longe
de favorecer
a preponderância
classificações
profissionais.
A impren
sa profissional, das
aq uela
dedicada a
interesses de ofício, judiciários, industriais, agrícolas, é a
menos lida, a menos interessante, a menos atuante, salvo
quando se trata de greve ou de política sob a aparência de
trabalho. É a divisão social por grupos de idéias teóricas,
de aspirações ideais, de sentimentos, que recebe da im-
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prensa uma acentuação e uma preponderância visíveis.
Os interesses só se exprimem por meio dela - e nisso está
seu prestígio disfarçados ou sublimados em teorias ou
em paixões; mesmo ao apaixoná-los, ela os espiritualiza
etransfiguração,
os idealiza; e,elapor
maissendo,
perigosa
quebenéfica.
seja às vezes
acaba
afinal,
Aindaessa
que
as idéias e as paixões se enfureçam ao se chocarem, elas
são sempre menos irreconciliáveis que os interesses.
Os partidos, religiosos ou políticos, são os grupos so
ciais sobre os quais o jornal tem mais influência e que põe
em maior destaque. Mobilizados em público, os partidos
se deformam, se reformam e se transformam com uma
rapidez que teria pasmado nossos antepassados. E é pre
ciso convir que sua mobilização e seu mútuo entrelaça
mento são pouco compatíveis com o funcionamento re
gular do parlamentarismo à inglesa; o que é uma peque
na infelicidade, mas força a modificar profundamente, em
conseqüência, o regime parlamentar. Os partidos, hoje,
ora se fundem ou desaparecem em poucos anos, ora se
amplificam
em mas
proporções
inéditas.
Adquirem
então
uma
força
enorme,
passageira.
Passam
a ter duas
caracte
rísticas que lhes eram desconhecidas: tornam-se suscetí
veis de se interpenetrar e de se internacionalizar. Interpenetram-se facilmente porque, como dissemos mais acima,
cada um de nós faz parte ou pode fazer parte de vários
públicos ao mesmo tempo. Intemacionalizam-se porque
o verbo alado do jornal vence sem dificuldade as fron
teiras
jamais ultrapassadas,
outrora,
pelaFoi
voza do
orador que
mais célebre,
do líder de um
partido4.
imprensa
4.4.
Algu ns
ns grand es
es jornais,
jor nais,Ti omes, o Figar o,algumas
algumasgrandes
grandesrere
vistas têm seu público espalhado pelo mundo inteiro. Os públicos reli
reli
giosos, científicos, econômicos, estéticos são essencial e constantemente
internacionais ;; asmultidões religios
reli giosas,
as, cici entífi
cas,
cas,etc.,
etc.,sósóo osãosão raram en
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emprestou à eloqüência parlamen tar ou clubista suas pró
prias asas e que a espalha pelo mundo inteiro. Se essa
amplidão internacional dos partidos transformados em
públicos torna sua hostilidade mais temível, sua mútua
penetração e a indeterminação de seus limites facilitam
suas alianças, mesm o imorais, e permitem esperar um tra
tado de paz final. Conseqüentemente, a transformação
dos partidos em público parece ser mais contrária à sua
duração do que a seu acordo, ao repouso que à paz, e a
agitação social por ela produzida parece muito mais pre
parar o caminho à união social. Isso é tão verdadeiro que,
apesar das divergências e da multiplicidade dos públicos
que coexistem e se misturam numa sociedade, tais públi
cos parecem formar juntos um único e mesmo público,
por seu acordo parcial em alguns pontos importantes; e
é isso o que chamamos deopinião, cuja preponderância
política não cessa de crescer. Em certos momentos crí
ticos da vida dos povos, quando um perigo nacional se
apresenta, essa fusão de que falo é impressionante e qua
se
completa.
então
o grupo
por excelência,
a nação,
transfVemos
ormar-se
como
todos social
os outros
num gran
de feixe de leitores febris, agarrados
à leitura dos despa
chos noticiosos. Em tempos de guerra, classes, profissões,
sindicatos, partidos, nada parece mais subsistir dos agru
pamentos sociais na França, a não ser o exército e "o pú
blico francês".
De todos os agregados sociais, porém, o que está em
relação mais próxima com os públicos é a multidão. Em
bora o público freqüentemente não seja mais que uma
audiência ampliada e dispersa, as diferenças entre a mul
te
te nanaforma
formadede congre ssos.
ssos.E,
esm
E,mmo esm
assim, os congressos só pud eram
tornar-se internacionais porque foram precedidos nesse caminho por
seus
seus públicos
públicos respectivos.
respectivos.
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tidão e ele são múltiplas e características, conforme vi
mos; elas chegam inc lusive a es tabelecer uma especie de
relação inversa entre os progressos das multidões e os
progressos dos públicos. Do público superexcitado, é ver
dade, nascem
iõesestar
tumultuosas
e, comterri
o um
mesmo
públicoreun
pode
espalhadonas
porrua
ums; vasto
tório, é possível que, em muitas cidades, ao mesmo tem
po, multidões ruidosas deles surgidas se reúnam, gritem,
pilhem, massacrem. Isso já foi visto5. Mas o que não se
vê são todas as forças que se reuniriam se não houvesse
públicos. Se, por hipótese, todos os jornais fossem supri
midos, e com eles seus públicos, será que a população
não manifestaria uma tendência bem mais forte do que
hoje de se agrupar em auditórios mais numerosos e mais
densos em torno dos púlpitos de professores e me smo de
pregadores, lotando os lugares públicos, cafés, clubes, sa
lões e salas de leitura, sem contar os teatros, e compor
tando-se por toda parte mais ruidosamente?
Não imagina mos todas as discussões de caf és, de sa 
lões,
de clubes,
das relativamente
quais as polêmicas
da imprensa
nos
preservam,
antídoto
inofensivo.
A v erdade
é que o número de ouvintes, em geral, está diminuindo,
ou pelo menos não tem aumentado nas reuniões públi
cas, e nossos oradores mais concorridos estão longe de
pretender o sucesso de Abelardo, que arrastava atrás de si

5.5.
Pode -se
-se afirmar
afirmar inclusive
incl usive que
que
descreve
se
se descreve
cad aa público pela
pela na
tureza da multidão que dele nasce. O público devoto é representado
pelas peregrinações a Lourdes; o público mundano pelas corridas de
cavalo em Longchamp, pelos bailes e festas; o público literário pelos
auditórios de teatro, pelas recepções na Academia Francesa; o público
industrial por suas greves; o público político por suas reuniões eleito
rais,
ra is,suas
suasCâm
Câm aras
arasde
deputados;
de deputados;
o público
o público
revoluci
revoluci
onário
onáriopor
porsuas
suasinin
surreições
surreições ee barricadas...
barricadas...
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trinta mil alunos até o fundo do triste vale do Paracleto.
Mesmo quando são tão numerosos, os ouvintes são me
nos atentos do que antes dos textos impressos, quando o
efeito de uma desatenção era irreparável.
Universidade
não tem
mais anfiteatros
a idéia da hoje
afluên
cia eNossa
da atenção
de outrora,
em seus
de
sertos em três quartas partes. A maioria dos que antes
estariam apaixonadamente curiosos por ouvir um discur
so pondera hoje: "Eu o lerei em meu jornal..." E é assim
que, pouco a pouco, os públicos aumentam, enquanto as
multidões diminuem e diminui mais rapidamente ainda
sua importância.
Que resultou do tempo em que a eloqüência sagra
da de um apóstolo, de um Columbano, de um Patrício,
convertia povos inteiros presos a seus lábios? As gran
des conversões de massas, hoje, são os jornalistas que
as realizam.
Assim, seja qual for a natureza dos grupos entre os
quais se divide uma sociedade, tenham eles um caráter
religioso, econômico, político ou mesmo nacional, o pú
blico é, de certo modo, seu estado final e, por assim dizer,
sua denominação comum; é a esse grupo inteiramente
psicológico, de estado de espírito em perpétua mutação
que tudo se reduz. E é notável que o agregado profissio
nal, baseado na mútua exploração e adaptação dos dese
jos e dos interesses, seja o mais atingido por essa trans
formação civilizadora. A despeito de todas as desseme
lhanças que observamos, a multidão e o público, esses dois
term os extremos da evol ução social6, têm em comum o
6.6.
AA família
famíl ia ee aa hor da
da são
são os
os dois
dois pontos
pontos
partid aade
dedespartid
sa
sa evolu
ção. Mas a horda, o bando grosseiro e saqueador, não é senão a multi
dão
dão em
em marcha.
marcha.
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fato de que o vínculo dos individuos diversos que os com
põem consiste não emharmonizarem-se por suas próprias
diversidades, por suas especialidades reciprocamente
úteis, mas em se inter-refletirem, em se confundirem por
suas similitudes inatas ou adquiridas num simples e po
deroso uníssono - mas com quanto mais força no público
que na multidão! -, numa comunhão de idéias e paixões
que dá livre jogo, aliás, a suas diferenças individuais.
Após termos mostrado o nascimento e o crescimen
to do público, assinalado suas características próprias, se
melhantes ou dessemelhantes das da multidão, e indicado
suas relações genealógicas com os diferentes grupos so
ciais, tentemos esboçar uma classificação de suas varie
dades, comparadas às da multidão.
Podemos classificar os públicos, como as multidões,
sob po ntos de vista muito div ersos. Com relação ao sexo,
há públicos masculinos e femininos, como multidões mas
culinas
e femininas.
Mas os públicos
femininos,
tos
de leitoras
de romances
ou de poesias
em compos
voga, de
jornais de moda, de revistas feministas, etc., não se asse
melham muito às multidões do mesmo sexo. Têm uma
importância numéric a bem diferente e uma natureza mais
inofensiva. Não falo das audiências de mulheres nas igre
jas; mas quando, porventura, se reúnem na rua, elas sem
pre assustam pelo grau extraordinário de sua exaltação
e de sua ferocidade. Jannsen e Taine devem ser relidos a
esse respeito. O primeiro nos fala da Hofmann, feiticeira e
virago que, em 1529, conduzia bandos de camponeses e
camponesas sublevados por pregações luteranas. "Ela
pregava apenas incêndio, pilhagem e assassínio" e pronun
ciava sortilégios que, devendo tornar seus sequazes in
vulneráveis, os fanatizavam. O segundo nos descreve a
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conduta das mulheres, jovens e bonitas até, nas jornadas
de 5 e 6 de outubro de 1789. Elas falam apenas em despe
daçar, esquartejar a rainha, "comer-lhe o coração", fazer
"condecorações com suas tripas"; só lhes ocorre idéias de
canibais, idéias que, parece, elas realizam mesmo. Quer
isso dizer que as mulheres, apesar de sua aparente doçu
ra, encobririam instintos selvagens, virtualidades homici
das reveladas por seus ajuntamentos? Não, é claro que
nessas reuniões femininas se faz uma seleção de tudo o
que há de mais descarado, de mais ousado, eu ia dizer de
mais masculino, entre as mulheres.Corruptio optimi pes
sima [A corrupção dos melhores é a pior]. Por certo não
é preciso tanto descaramento nem perversidade para 1er
um jornal, mesmo violento e perverso, e daí, sem dúvida,
a melhor composição dos públicos de mulheres, em geral
de natureza mais estética do que política.
Com relação à i dade, as multi dões juvenis - passea
tas ou distúrbios de estudantes, de rapazes de Paris - têm
bem mais importância que os públicos juvenis, os quais,
mesmo no caso dos públicos literários, jamais exerceram
influência séria. Em contrapartida, os públicos senis con
duzem o mundo dos negócios no qual as multidões senis
não têm participação alguma. Através dessagerontocracia
despercebida, estabelece-se um contrapeso salutar à efebocracia das multidões eleitorais em que predomina o
eleme nto jovem que ainda não teve t empo de se desgos
tar
do direito raras.
de sufrágio...
As citar
multidões
são aliás
extremamente
Poderíamos
algunssenis
concilios
tu
multuosos de velhos bispos na primitiva Igreja, ou algu
mas sessões agitadas de Senados antigos e modernos,
como exemplo dos excessos a que podem ser levados os
velhos e da juvenilidade coletiva que às vezes demons
tram ao se reunirem. Parece que a tendência a ajuntar-se
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vai num crescendo da infancia à plena juventude, depois
num decrescendo dessa idade à velhice. O mesmo não
ocorre com a tendência a agregar-se em corporação, que
surge apenas no início da juventude e vai num crescendo
até aPodem-se
maturidade
e a própria
velhice. conforme a situa
distinguir
as multidões
ção do tempo, a estação, a latitude... Dissemos por que
essa distinção é inaplicável aos públicos. A ação dos agen
tes físicos sobre a formação e o desenvolvimento de um
público é praticamente nula, ao passo que é soberana so
bre o nascimento e a conduta das multidões. O sol é um
dos grandes tônico s das multidões; as multidões de verão
são bem mais febris que as de inverno. Talvez, se Carlos X
tivesse esperado dezembro ou janeiro para publicar seus
famosos decretos, o resultado teria sido outro. Mas a in
fluência da raça, entendida no sentido nacional da pala
vra, não é negligenciável sobre o público, como tampou
co o é sobre a multidão, e os "arrebatamientos" caracterís
furia francese.
ticos do público francês trazem o cunho da
de tudo,
a distinção
fazer
entreApesar
os diversos
públicos,
como mais
entre importante
as diversas amulti
objetivo ou
dões, é a que corresponde à natureza de seu
de sua fé. Pessoas na rua, passeando ou dirigindo-se ao
trabalho, camponeses reunidos numa feira, por mais que
formem um denso magote, não são mais que um aglo
merado até o momento em que uma fé comum ou um
objetivo comum os comove ou os move em conjunto. As
sim que um novo espetáculo concentra seus olhares e
seus espíritos, que um perigo imprevisto, uma in dignação
súbita orienta suas emoçõe s para um mesm o desejo, elas
começam a agregar-se docilmente, e esse primeiro grau
de agregado social é a multidão. Pode-se dizer do mesmo
modo: os leitores de um jornal, inclusive os habituais, na

32

A OPINIÃO E AS MASSAS

medida em que lêem apenas os anúncios e as informa
ções práticas relacionadas a seus assuntos privados, não
formam um público; e, se eu pudesse acreditar que, como
alguns pretendem às vezes, o jornal-anúncios está des
tinado a crescer em detrimento do jornal-tribuna, eu me
apressaria em apagar tudo o que escrevi mais acima sobre
as transformações sociais levadas a cabo pelo jornalismo.
No entanto, nada disso acontece, nem mesmo na Amé
rica7. Ora, é a partir do momento em que os leitores de
uma mesma folha deixam-se ganhar pela idéia ou a pai
xão que a suscitou que compõem realmente um público.
Devemo s, portanto, a ntes de tudo, classificar as mul
tidões ou
e também
os os
públicos
a natureza do
ob 
jetivo
da fé que
anima.conforme
Mas distingamo-los
inicial
mente segundo a parte da fé, da idéia, ou do objetivo, do
desejo, que é preponderante neles. Há multidõe s crentes
e multidões desejosas, públicos crentes e públicos dese
josos; ou melhor - pois nos homens reunidos ou mesmo
unidos a distância, tudo, pensamento ou desejo, é rapida
mente levado ao extremo
há multidões ou públicos
apaixonados, despóti cos. A escolha reduz-se p raticam en
te a essas duas catego rias. Admitamos, porém, que os pú
blicos são menos exagerados que as multidões, menos
7.7.
Em
Em sua
sua bela
bel a obra
obra sobre
sobrePr ios
ncípi os de socio l ogia,oo americano
americano
Giddings fala, incidentalmente, do papel capital desempenhado pelos
jornais na guerra da Secessão. E, a esse respeito, combate a opinião po
pular
segundo
a qual sob
"a imprensa
desde de
então
toda
influência
individual
o dilúvioteria
cotidiano
suassubmergido
opiniões impes
soai s..." . A imprensa, diz ele, "produziu o máximo de impressão sobre a
opinião
opinião públ
públ ica
icaquando
quandofoifoo i porta-v
o porta-v
oz
oz de
de um
um aa personalidade
personalidade notá
notá vel,
um Garrison, um Creeley. Além disso, o público não percebe muito
bem que, nas redações dos jornais, o homem de idé
i as,
ignora
ignora do
dodo
domm un
do,
do,ééconh
conhecido
ecidodedeseus
seusconfrades
confradese imprime
e imprime
suasua
individualidade
individualidade
sobr
sobr e
o cérebro
o cérebro
e ae obra
a obra
deles".
deles".
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déspotas ou menos dogmáticos, mas seu despotismo ou
dogmatismo, emb ora m enos agudo, é , em compensaçã o,
bem mais tenaz e crônico que o das multidões.
Crentes ou desejosas, estas diferenciam-se conforme
ae natureza
corporação
ou da seita
a que estão
a mesma da
distinção
é aplicável
aos públicos
que, ligadas,
como
sabemos, procedem sempre dos grupos sociais organi
zados dos quais são a transformação inorgânica8. Mas
ocupemo-nos por um momento apenas das multidões. A
multidão, grupo amorfo, surg ido aparen teme nte por g e
ração espontânea, é sempre sublevada, em realidade, por
um corpo social do qual um membro lhe serve de fer
mento e lhe confere sua cor9. Assim, não confundimos
com as multidões rurais e de vizinhança, reunidas na Ida
de Média pelo prestígio de uma famíla suserana para ser
vir suas paixões, as multidões flagelantes da mesma época,
que, despertadas por pregações de m onges, proclamavam
sua fé ao longo dos caminhos. Não confundiremos com
as multidões suplicantes e processionais que membros
do clero conduzem a Lourdes as multidões revolucio
nárias e esbravejantes suscitadas por um jacobino, ou as
multidões miseráveis e esfomeadas de grevistas condu
zidas por um sindicato. As multidões rurais, mais difíceis
de se porem em movimento, são mais temíveis uma vez
acionadas; não há sublevação parisiense cujas devasta
ções se comparem às de uma revolta nos campos. As
multidões religiosas são as mais inofensivas de todas; só
8 .. Nov aa pp rova
rova dedeque
queo ovínculo
vínculo
orgânicoorgânico
ee o ovínculo
vínculosocial
social são
são di
di
ferent
fer entes es
e de
e de
queque
o prog
o prog
resso resso
deste deste
não imp
não imp
lica
licaem
em absolut oooopro
pro gres
so
so daquele.
daquele.
9. Isso acontece mesmo quando ela é, como eu disse mais acima,
uma excrescência do público, pois o próprio
próprio público
público éé aa transformação
transformação
de
deum
um grupo
grupo soci
al organizado,
al organizado,
parti
parti
do,
do, seit
seit a,a, corporação.
corporação.
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se tornam capazes de crimes quando o encontro com uma
multidão dissidente e contramanifestante ofende sua in
tolerância, não superior mas somente igual à de uma mul
tidão qualquer. Pois os indivíduos podem ser liberais e
tolerantes,
parte,
mas, ao
reunidos,
-se au
toritarios e tomados
tirânicos. àIsso
deve-se
fato detornam
as crenças
se
exaltarem por seu mútuo contato, não havendo convic
ção forte que tolere ser contestada. Daí, por exemplo, os
massacres de arianos por catól icos e de católicos por aria
nos, que ensangüentaram no século IV as ruas de Ale
xandria. a s multidões políticas, urbanas em sua maior
parte, são as mais apaixonadas e furiosas: versáteis, por
sorte, passam da execração à adoração, de um acesso de
cólera a um acesso de alegria, com extrema facilidade. As
multidões econômicas, industriais, são, como as multi
dões rurais, muito mais hom ogêneas que as demais, mui
to mais unânim es e pers istentes em seus propósit os, mais
fortes e maciças, porém menos dispostas à violência e à
destruição material na exasperação de seu furor.
As multidões estét icas - que são, juntam ente com as
religiosas, as únicas multidões crentes a assinalar - foram
negligenciadas, não sei por quê. Chamo assim aquelas
multidões suscitadas por uma escola antiga ou nova de
literatura ou de arte, a favor ou contra uma obra dramá
tica, por exemplo, ou musical. Essas multidões são talvez
as mais intolerantes, precisamente por causa do que há
de
arbitrário
e subjetivo nos
juízos ainda
de gosto
procla
mam.
Elas experimentam
de modo
mais que
imperioso
a nec essid ade de ver difundir-se e propagar-se seu en tu
siasmo p or este ou aquele artista, por Victor Hugo, Wag
ner, Zola, ou, inversam ente, seu horror por Zola, Wagner,
Victor Hugo, na medida em que essa propagação da fé
artística é praticamente sua única justificativa. Assim,
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quando se defrontam c om contraditores igualmente agru
pados, sua cólera pode eventualmente tomar-se sangui
nária. Não correu sangue, no século XVIII, nas lutas entre
defensores e adversários da música italiana?
Mas, outras
por diversas
que sejam
em sua srcem,
como
em suas
características,
as multidões
se asseme
lham todas por certos traços: sua intolerância prodigiosa,
seu orgulho grotesco, sua suscetibilidade nascida da ilu
são da onipotência e a perda total do sentimen to mutua
mente exaltado. Entre a execração e a adoração, entre o
horror e o entusiasmo, entre os gritos viva
de e morte, não
há meio-termo para uma multidão.
Viva significa:viva para
sempre. Existe aí um desejo de imortalidade divina, um
começo de apo teose. Basta um nada para tra nsformar a
divinização em danação eterna.
Ora, muitas dessas distinções e considerações pare
cem poder aplicar-se aos diversos públicos, com a dife
rença de que, neles, os traços assinalados encontram-se
menos acentuados. Os públicos, como as multidões, são
intolerantes,
orgulhosos,
enfatuados,
o nome deopinião,
entendem
que tudopresunçosos
submete-se e,a sob
eles,
mesmo a verdade quando e sta os contraria. Não é visível
também que, à medida que o espírito de grupo, o espí
rito de público, quando nã o o espírito da multidão, se d e
senvolve em nossas sociedades contemporâneas, pela a ce
leração das correntes de circulação mental, o sentimento
de ponderação nelas se perde cada vez mais? Exaltam-se
ou depreciam-se pessoas e obras com a mesma precipi
tação. Os próprios críticos literários, fazendo-se compla
cente eco dessas tendências de seus leitores, quase não
sabem mais matizar nem moderar suas apreciaç ões: tam
bém eles aclamam oudesprezam. Como estamos longe dos
juízos brilhantes de um Sainte-Beuve! Nisto, tanto os pú-
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blicos como as multidões lembram um pouco os alcoóla
tras. E, de fato, a vida coletiva intensa é, para o cérebro, um
terrível álcool.
Mas os públicos diferem das multidões no fato de que
a proporção
públicosdodequefé ae dos
de públicos
idéia é bem
maior,
seja
qual for dos
sua srcem,
de paixão
e de ação, ao passo que as multidões crentes e idealistas
são pouca coisa comparadas às multidões apaixonadas e
turbulentas. Não é apenas o público religioso ou o públi
co estético, um nascido das igrejas, o outro das escolas de
credo e um ideal, é também o
arte, que é movido por um
público científico, o público filosófico, em suas múltiplas
variedades, e inclusive o público econômico, o qual, tra
duzindo apetites, os idealiza... Pela transfiguração de to
dos os grupos sociais em público, portanto, o mundo vai
intelectualizando-se. Quanto aos públicos de ação, pode
ríamos pensar que eles não existem, propriamente falan 
do, se não soubéssemos que, nascidos de partidos políti
cos, impõem aos homens de Estado suas ordens, soprados
por
publicistas...
Além
como
é mais
gentealguns
e esclarecida,
a ação
dosdisso,
públicos
pode
ser einteli
é, com
freqüência, bem mais fecunda que a das multidões10.
10 ..
Ou tra
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sob
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dões, como esses conflitos de procissão que, segundo Larroumet, ocor
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dosem
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É fácil prová-lo. Qu er seja m formadas principalmen
te pela comunhão das crenças, quer pela das vontades, as
multidões podem apresentar quatro maneiras de ser, que
marcam os diversos graus de sua passividade ou de sua
atividade. Elas são expectantes, atentas, manifestantes ou
atuantes. Os públicos apresentam as mesmas diversidades.
As multidões expectantes são aquelas que, reunidas
num teatro antes de erguer-se a cortina, ou em volta de
uma guilhotina antes da chegada do condenado, esperam
que a cortina se erga ou que o condenado chegue; ou en
tão aquelas que, mobilizadas pela chegada de um rei, de
um
um trem
que deve
trazero um
ho
memvisitante
popular,imperial,
tribuno, de
general
vitorioso,
esperam
corte
jo do soberano ou a chegada do trem. A curiosidade de tais
multidões atinge proporções inusitadas, sem a menor re
lação com seu objeto, às vezes insignificante. Ela é ainda
mais intensa e exagerada do que nos públicos expectan
tes, nos quais se eleva, porém, bastante alto quando mi
lhões de leitores superexcitados por um caso sensacio
nalista ficam à espera de um veredicto, de uma prisão, de
uma notícia qualquer. O menos curioso, o mais sério dos
homens, se entra num desses ajuntamentos febris, pergunta-se o que é que o retém ali apesar de suas ocupações
urgentes, que estranha necessidade ele agora experimen
ta, como todo o mundo ao redor dele, de ver passar o car
ro de um imperador ou o cavalo negro de um general. No
temos,
ademais,
que asdomultidões
expectantesemsãosemelhan
sempre
muito mais
pacientes
que os indivíduos
te caso. Durante as festas franco-russas, multidões pari
sienses estacionaram por três ou quatro horas, imóveis,
comprimidas, sem nenhum sinal de descontentamento,
ao longo do trajeto por onde haveria de passar o cortejo
do czar. De tempos em tempos, um carro qualquer era to-
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mado pelo começo do cortejo, mas, reconhecido o erro,
todos se punham de novo a esperar sem que essas ilusões
e decepções repetidas parecessem jamais produzir seu
efeito ordinário de exasperação. Sabe-se também o tempo
de espera sob a chuva, mesmo à noite, que suportam as
multidões curiosas de um grande desfile militar. Inversa
mente, acontece com freqüência, no teatro, que o mesmo
público tranqüilam ente resignado a um atraso abusivo, de
repente se exaspera e não pode mais suportar demora
de um minuto. Por que a multidão é assim sempre mais
paciente ou mais impaciente que o indivíduo? Isso se ex
plica,
em contágio
ambos osdos
casos,
pela mesma
causa
psicológica,
o mútuo
sentimentos
entre
os indivíduos
reunidos. Enquanto nenhuma manifestação de impaciên
cia, tripúdios, apupos, ruído de bengalas ou de pés, se
produz num ajuntam ento - e não costuma pr oduzir-se,
naturalmente, quando não serviria para nada, antes de
uma execução capital ou de um desfile militar -, cada um
é impressionado pelo as pecto da atitude resignada ou ale
gre de seus vizinhos, e reflete inconscientemente sua re
signação ou sua alegria. Mas, se alguém - quando isso
pode servir para diminuir o atraso, no teatro, por exemplo
- toma a iniciativa de impacientar-se, logo é imitado gra dativamente e a impaciência de cada um vê-se redobrada
pela dos outros. Os indivíduos nas multidões são simul
taneamente afetados ao mais alto grau pela mútua atra
ção moral e pela mútua repulsão física (antítese que não
existe no caso dos públicos). Eles se empurram com os
cotovelos, mas, ao mesm o tempo , estão visivelment e de
sejoso s de só exprimir sentimen tos de concord ância com
os de seus vizinhos, e, nas conversas que às vezes man
têm entre si, procuram ser agradáveis sem distinção de
hierarquias nem de classes.
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As multidões atentas são as que se comprimem em
volta de um púlpito de pregador ou de professor, de urna
tribuna, de um malabarista, ou diante de um palco em que
se repr esenta um drama patético. Sua atenção - e tam 
bém suadodesatenção
mais
e mais que
perseas
verante
que seria - a édesempre
cada um
dosforte
indivíduos
compõem, se estivesse sozinho. A propósito de tais mul
tidões, ouvi de um professor uma observação que m e pa
receu justa. "Um auditório de jovens na Escola de Direito
ou em qualquer outra faculdade", disse-me ele, "é sem
pre atento e respeitoso quando não é numeroso; mas se,
em vez de vinte ou trinta, forem cem, duzentos, trezen
tos, eles geralmente cessam de respeitar e escutar seu pro
fessor, e suas conversas se tornam freqüentes. Divida em
quatro grupos, de vinte e cinco cada, cem estudantes fa
ladores e turbulentos, terá quatro auditórios cheios de
atenção e respeito". E que o orgulhoso sentimento de seu
número embriaga os homens reunidos e os faz desprezar
o homem isolado que lhes fala, a menos que este consiga
deslumbrá-los e "enfeitiçá-los". Mas convém acrescentar
que, quando um auditór io muito numeroso deixa -se cap
tar pelo orador, ele é tanto mais respeitoso e atento quan
to mais vasto for.
Outra observação. Nas multidões fascinadas por um
espetáculo ou um discurso, apenas um pequeno núme
ro de espectadores e ouvintes ouve muito bem , muitos só
vêem
ou ouvem
pe la metade
ou caro
ne m que
isso;lhes
no entan
por
pior que
seja o lugar,
por mais
tenha to,
custa
do, sentem-se satisfeitos e de nada se queixam. Tais pes
soas, por exemplo, esperaram duas horas a chegada do
czar, que finalmente passa. Mas, amontoadas atrás de vá
rias filas de pessoas, não viram nada; sua única satisfação
foi ouvir um ruído de carros mais ou menos expressivo,

40

A OPINIÃO E AS MASSAS

mais ou menos enganador. Não obstante, de volta às
suas casas, contaram esse espetáculo, com muito boa fé,
como se o tivessem testemunhado, pois na realidade o
viram pelos olhos de outrem. Ficariam muito espantadas
se lhes disséssemos que o habitante da província, a duzentas léguas de Paris, que visse em seu jornal ilustrado
uma fotografia da passagem imperial, teria sido realmen
te mais espectador que elas próprias. Por que estão con
vencidas do contrário? Porque, a bem dizer, é a multidão
sobretudo, nessas ocasiões, que serve de espetáculo a si
mesma. A multidão atrai e admira a multidão.
As multidões
ocupam
a posição
inter
mediária
entre as manifestantes
multidões mais
ou menos
passivas
de
que acabamos de falar e as multidões ativas. Quer mani
festem sua convicção, quer sua paixão amorosa ou odio
sa, alegre ou triste, é sempre com o exagero que lhes é
próprio. Pode-se notar nelas duas características que têm
algo de feminino: um simbolismo marcadamente expres
sivo, unido a uma grande pobreza de imaginação na in
venção desses símbol os, sempre os mesmo s e insaciavel
mente repetidos. Levar em procissão estandartes e ban
deiras, estátuas, relíquias, às vezes cabeças cortadas na
ponta de uma lança, fazer ouvirvivas ou vociferações,
cânticos ou canções, é mais ou menos tudo o que soube
ram inventar para a expressão de seus sentimentos. Mas,
embora tenham poucas idéias, apegam-se muito a elas e
não se cansam de proferir os mesmos gritos, de recome
çar a mesma passeata. Também os públicos, chegando a
um certo ponto de excitação, tornam-se manifestantes.
Não o são apenas de uma maneira indireta, pelas multi
dões qu e nascem deles, mas sim, antes de mais nada e di
retamen te, pela inf luência arreba tadora que exercem so 
bre aqueles mesmos que os puseram em movimento e
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que não podem mais retê-lo s, pelas torrentes de li rismo
ou de injúrias, de adulação ou de difamação, de delírio
utópico ou de furor sanguinário que fazem brotar da pena
de seus publicistas obedientes, transformados de mestres
em servos.
Assim,
suas manifestações
são bem emais
va
riadas
e mais
perigosas
que as das multidões,
é deplo
rável o gênio inventivo que se consome, certos dias, em
mentiras engenhosas, em histórias forjadas, desmentidas
a todo instante, ressurgindo a todo instante, pelo simples
prazer de servir a cada público o prato que ele deseja, de
quer que
exprimir o que ele julga verdadeiro ou que ele
seja verdadeiro.
Chegamos às multidões atuantes. Mas o que é que
as multidões podem realmente fazer? Percebo que são ca
pazes de desfazer, de destruir, mas o que podem produzir
com a incoerência essencial e a falta de coordenação de
seus esforços? As corporações, as seitas e as associações
organizadas são tanto produtoras quanto destruidoras.
Na Idade Média, grupos se formavam para construir pon
tes,
mongesos do
Ocidente
desbravaram
regiões,
funda
ram os
cidades;
jesuítas
fizeram,
no Paraguai,
a mais
curio
sa experiênci a de vida falansteriana já tentad a com suces
so; corporações de pedreiros edificaram a maior parte de
nossas catedrais. Mas é possível citar uma casa construí
da por uma multidão, uma terra desbravada e lavrada por
uma multidão, uma indústria qualquer criada por uma
multidão? Para algumas poucas árvores da liberdade que
elas plantaram, quantas florestas incendiadas, mansões
saqueadas, castelos demolidos! Para um prisioneiro po
pular que às vezes libertaram, quantos linchamentos,
quantas prisões arrombadas por multidões americanas,
ou revolucionárias, a fim de massacrar prisioneiros odia
dos, invejados ou temidos!
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Podem-se distinguir as multidões ativas em multi
dões de amor e multidões de ódio. Mas a que obra real
mente fecunda as multidões amorosas dedicam sua ati
vidade? Não se sabe o que há de mais desastroso, ódios
ou amores, execrações ou entusiasmos da multidão. Quan
do vocifera, tomada de um delírio canibal, ela é horrível,
não resta dúvida; mas, quando se arroja, adoradora, aos
pés de um de seus ídolos humanos, desaírela sua carrua
gem, ergue-o em triunfo nos ombros, na maioria das ve
zes é um semilouco como Masaniello, um animal feroz
como Marat, um general charlatanesco como Boulanger
que é o Mesmo
objeto de
sua adoração,
das ditaduras
das
tiranias.
quando
cinge de mãe
ovações
delirantes eum
herói nascente como Bonaparte ao regressar da Itália, ela
só pode preparar seus desastres pelo excesso de orgulho
que suscita nele e que fará seu gênio rebentar em demên
cia. Mas é sobretudo a um M arat que ela dedica todo o seu
entusiasmo. A apoteose desse monstro, oculto prestado a
seu "coração sagrado" exposto no Panteão, é um exemplo
gritante do poder de cegueira mútua, de mútua alucina
ção, de que os homens reunidos são capazes. Nesse arrebatamento irresistível, a covardia teve sua parte, mas
certamente bem pequena, e como que afogada na since
ridade geral.
Apresso-me a dizer, porém, que há uma variedade
das multidões de amor, muito difundida, que desempe
nha um papel social dos mais necessários e salutares, ser 
vindo de contrapeso ao mal efetuado por todas as outras
espécies de ajuntamentos. Refiro-me à multidão de festa,
à multidão de alegria, à multidão espontaneamente a mo
rosa, embriagada apenas pelo prazer de se reunir por se
reunir. Aqui, apago prontamente o que há de materialista
e estreito no que afirmei mais acima sobre o caráter im
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produtivo das multidões. Por certo, nem toda produção
consiste em construir casas, em fabricar móveis, roupas
ou alimentos; a paz social, a união social conservada pe
las festas populares, pelas quermesses, pelos folguedos
periódicos
de todase uma
ou toda uma cidade,
onde
toda dissidência
diluialdeia
momentaneamente
na comu
nhão de um mesmo desejo, o desejo de se ver, de se pôr
em contato, de simpatizar, essa paz, essa união são pro
dutos não menos preciosos do que todos os frutos da
terra, do que todos os artigos da indústria. Mesm o as fe s
tas da Federação, em 1790, calmaria tão breve entre dois
ciclones, tiveram uma virtude passageira de pacificação.
Acres centem os que o entusiasmo patr iótico - outra va
riedade de amor e de amo r de si, do si coletivo, nacional também com freqüência inspirou generosamente as mul
tidões e, se não lhes fez jamais ganhar batalhas, teve por
efeito às vezes tornar invencível o ânimo dos exércitos
por elas exaltados.
Esquecerei, por fim, depois das multidões de festa, as
multidões de luto, as que acompanham, sob a opressão
de uma dor comum, o enterro de um amigo, de um gr an
de poeta, de um herói nacional? Também estas são en ér
gicos estimulan tes da vida social; e é sentindo ju nto essas
tristezas como essas alegrias que um povo se habilita a
formar um único feixe de todas as vontades.
Em suma, as multidões estão longe de merecer, em
seu conjunto, o mal que lhe atribuíram e que eu mesmo
eventualmente apontei. Se pusermos na balança a obra
cotidiana e universal das multidões de amor, sobretudo
das multidões de festa, junto com a obra intermitente e
localizada das multidões de ódio, será preciso reconhecer
com toda a imparcialidade que as primeiras contribuíram
muito mais para tecer e estreitar os vínculos sociais do
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que as segundas para dilacerar em alguns pontos esse
tecido. Suponha-se um país onde não houvesse jamais
tumulto ou agitação odiosa de nenhuma espécie, mas
onde, ao mesmo tempo, as festas públicas, as manifes
tações alegres da rúa, os entusiasmos populares, fossem
desconhecidos. Esse país insípido e incolor será segura
mente bem menos impregnado do sentimento profun
do de sua nacionalidade do que o país mais agitado do
mundo por distúrbios políticos, por massacres inclusive,
mas que, no intervalo desses delírios, como Florença na
Idade Média, conservou o hábito tradicional das grandes
expansões religiosas ou profanas, da alegria em comum,
dos jogos, procissões, cenas carnavalescas. As multidões,
portanto, os ajuntamentos, os acotovelamentos, os arrebatamentos recíprocos dos homens, são muito mais úteis
do que prejudiciais ao desdobramento da sociabilidade.
o que se vê impede de pen 
Mas aqui, como em toda parte,
sar no que não se vê. Daí, certamente, a severidade habi
tual do sociólogo para com as multidões. Os bons efeitos
das multidões de amor e de alegria se ocultam nas dobras
do coração, onde subsiste longamente após a festa um
acréscimo de disposição simpática e conciliadora, que se
traduz de mil formas despercebidas nos gestos, nas pa
lavras, nas relações da vida cotidiana. Ao contrário, a obra
anti-social das multidões de ódio atinge todos os olhos,
e o espetáculo das destruições criminosas que elas prati
caram
sobrevive-lhes por muito tempo para fazer execrar
sua memória.
Poderei eu agora falar dospúblicos atuantes sem abu
sar das metáforas? O público, essa multidão dispersa, não
é essencialmente passivo? Em realidade, quando é ele
vado a um certo tom de exaltação, do qual seus publicis
tas são advertidos por seu hábito cotidiano de
auscultá-lo,
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o público age por eles, assim como manifesta por eles,
impõe-se aos homens de Estado que se tornam seus exe
cutores. Isso é o que se chama poder da opinião. E verda
de que ela atesta sobretudo a de seus condutores, que a
puseram em movimento; mas, uma vez suscitada, essa
opinião os arrasta por caminhos que não previram. As
sim, a ação dos públicos é, antes de tudo, uma reação,
formidável às vezes, contra seu publicista, que sofre as
conseq üências das excitações por ele provocadas. Aliás, é
uma ação inte iramen te espiritual, como a própria real ida
de do público. Tal como a das multidões, ela é inspirada
pelo
amorfreqüência,
e pelo ódio;
mas, odiferentemente
daquela,
pos
sui com
quando
amor a inspira,
uma eficácia
de produção direta, por ser mais refletida e calculada,
mesmo em suas violências. O bem que ela faz não se li
mita ao exercício diário da simpatia social dos indiví
duos, excitada pelas sensações cotidianam ente renova
das de seu contato espiritual. Ela suscitou algumas boas
leis de mútua assistência e de piedade. Embora nada te
nham de periódico e de regulado pela tradição, as alegrias
e os sofrimentos do público possuem, mesmo assim, como
as festas da multidão, o dom de abrandar as lutas e paci
ficar os corações, e é preciso abençoar a imprensa frívola,
não digo pornográfica, quando ela mantém o público num
bom humor mais ou menos constante, favorável à paz.
Quanto aos públicos de ódio, conhecemo-los também, e
o mal
que fazem
ou multidões
que fizeram
é bemOsuperior
da
nos
praticados
pelas
fur iosas.
público aos
é uma
multidão bem menos cega e bem mais duradoura, cuja
raiva mais perspicaz se acumulou e se sustenta durante
meses e anos.
Assim, surpreende-me que, após ter-se falado tan
to dos crimes da multidão, nada se tenha dito dos crimes
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¿o público. Pois seguramente há públicos criminosos,
ferozes, ávidos de sangue, como existem multidões cri
minosas; e, se a criminalidade dos primeiros é menos
aparente que a das segundas, quão mais real ela é, quão

Alais refinada, mais profunda, menos escusável! Mas, geraímente, só se dá atenção aos crimes e delitos cometi
dos contra o público, às mentiras, aos abusos de confian
ça, às fraudes numa escala imensa de que ele é amiúde
vítima de parte de seus inspiradores. Deve-se dizer o
Hiesmo dos crimes e delitos cometidos contra a multidão,
e que não são menos odiosos nem, talvez, menos fre
qüentes. Mente-s e nas assembléias eleitorais, compram se seus votos com promessas falaciosas, com compro
missos solenes que se está decidido a não cumprir, com
calúnias difamatórias que se inventam. E é mais fácil en
ganar as multidões que os públicos, pois o orador que
delas abusa geralmente não tem contraditor, ao passo que
os diversos jornais funcionam a todo instante como antí
dotos uns dos outros. Seja como for, do fato de que o pú
blico possa ser a vítima de u m verdadeiro crime segue-se
que ele próprio não possa ser criminoso?
Uma vez que tratamos dos abusos de confiança de
que o público é objeto, abramos um parêntese para ob
servar o quanto a noção inteiramente individualista de
vínculo de direito,tal como os juristas sempre a comp reen
deram, é insuficiente e requer ser remodelada para respon
der dos
às mudanças
sociais que em
o nascimento
crescimen
to
públicos produziram
nossos usose oe costumes,
para que hajavínculo de direita pelo efeito de uma pro
messa, é preciso, segundo as idéias admitidas até aqui,
que ela tenha sido aceita por aquele ou aqueles a que
pessoal entre eles. Isso
se dirige, o que supõe uma relação
era válido antes da palavra impressa, quando a promessa
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humana não ia muito mais longe que a voz humana e,
considerando os limites estreitos do grupo social com o
qual se mantinham relações de negocios, sendo o clien
te sempre pessoalmente conhecido do fornecedor, o do
natário do doador, o devedor do credor, o contrato bila
teral possa assumir a forma eminente e quase exclusiva
de obrigação. Mas, depois dos progressos da imprensa, é
cada vez menos com determinadas pessoas e cada vez
mais com coletividades que mantemos relações de todo
gênero, coletividades às quais nos dirigimos através do
jornal, com as quais nos comprometemos comercialmen
te através
de anúncios,
politicamente
através de
progra
mas.
A infelicidade
é que
tais compromissos,
mesmo
os
mais solenes, são simples vontadesunilaterais, não ata
das pela reciprocidade de vontades simultâneas, simples
promessas não aceitas nem suscetíveis de aceitação e,
como tais, desprovidas de qualquer sanção jurídica11. Na
da mais próprio para favorecer o que poderemos chamar
de banditism o social. P ode-se todavia afirmar, quando se
trata de uma promessa feita a uma multidão, que é difí
cil sancion á-la juridicament e, em razão do caráter ess en
cialmente passageiro da multidão, que se reúne apenas
por um instante e nunca é a mesma . Citaram-me um ca n
didato a deputado que, perante quatro mil pessoas, havia
jurado retirar-se da segunda fase de escrutínio se obti
vesse menos votos que seu concorrente republicano. Ele
teve
menos Eis
votos,
com éefeito,
não se retirou,
e aca
bou eleito.
o que
capaz mas
de encorajar
os charlatães
políticos. E admito que, no caso, se se recuse consagrar em

11.
11 .
Ver
Ve r sobre
sobre esse
esse assunto
assunto nossas
Tmns format i ons du droi t[Trans
[Trans
formações do direito], pp. 116 e 307, bem como a tese de René Worms
sobre
sobre aa Vontade unil ate ral .
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direito o efeito dessa promessa, pelo fato de que, uma vez
dissipada a multidão, não há mais ninguém, m esmo ten
do feito parte dela, que possa pretender representá-la, agir
em seu nome. Mas o público é permanente, e não vejo
por que, após uma informação sabidamente enganosa ter
sido publicada como verdadeira, os leitores confiantes que
foram levados a alguma especula ção infortunada, a algum
desastre financeiro por essa mentira artificiosa, inter essa
da, venal, não teriam o direito de citar em justiça o publi
cista tratante que os enganou, a fim de fazê-lo reparar seus
danos. Talvez, então, o caráter público de uma mentira,
em
vez de, como
agora,
umaum
circunstância
atenuante
ou absolutoria,
fosse
vistosercomo
agravante tanto
mais
forte quanto mais numeroso o público enganado12. É in
concebível que um escritor, que teria escrúpulo de mentir
na vida privada, minta impude ntemen te, volun tariamen 
te, a cem mil, cento e cinqüenta mil pessoas que o lêem;
e que muita gente saiba disso e continue a tê-lo por um
homem de bem.
Mas deixemos essa questão de direito e voltemos aos
crimes e delitos do público. Que haja públicos loucos, não
é de se duvidar; é seguramente o caso do público atenien
se quando forçava seu governo, há poucos anos, a decla
rar guerra à Turquia.
Que haja públicos delinqüentes, tampouco é menos
certo. Acaso
há ministérios
que,f sob
pressão
pú
blico,
de umanão
imprensa
dominante,
orama forç
ados do
- não
querendo cair honro samente - a propor e a fazer votar
12.
12.
Pois
Pois há
há públicos
públicos com oo assembléias
assembléias
que são
são
que tanto
tanto mais
mais fácei
fáceiss
de enganar quanto mais numerosos forem, como os prestidigitadores
sabem
sabem muitíss imo
imo bem.
bem.
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leis de perseguição e espoliação contra esta ou aquela ca
tegoria de cidadãos? É verdade que os crimes dos públi
cos têm menos impacto e atrocidade aparente do que os
crimes das multidões. Diferenciam-se destes por quatro
características:
1) são
menos repugnantes;
2) sãoe menos
vingativos
e mais
interessados,
menos violentos
mais
astuciosos; 3) são mais larga e duradouramente opressi
vos; 4) enfim, são ainda mais seguros de impunidade.
Querem um exemplo típico dos crimes das multi
dões? A Revolução deTaine fornece tantos quantos se pos
sam desejar. Em setembro de 1789, emTroyes, um boato
se forma contra Huez, o prefeito: ele é um
açambarcador,
Huez é um homem conheci
quer fazer o povo comer feno.
do por sua beneficência, prestou grandes serviços à cidade.
Não importa. A 9 de setembro, sen do três carregamentos
de farinha julgados ruins, o povo se junta e grita: "Abaixo
o prefeito! Morte ao prefeito !" Huez, ao sair de seu tribu
nal, é derrubado, atingido por socos e pontapés, batido na
cabeça com um tamanco. Uma mulher se lança sobre o
velho
pisoteia-lhe
enfia-lhe
tesouracaído
nos por
olhosterra,
várias
vezes. Eleoécorpo,
arrast ado,
com uma
a cor
da no pescoço, até a ponte, lançado no riacho, depois re
tirado e arrastado novamente pelas ruas,
"com um a porç ão
defen o na bo ca". Seguem-se pilhagens e demolições de ca
sas e, em casa de um notário, "mais de seiscentas garrafas
são bebidas ou roubadas"13.
Percebe-se que esses assassinatos coletivos não são
inspirados pela cupidez, como os de nossos assaltantes
ou como os dos públicos revolucionários que, na mesma
Ré
v ol ut i on , 1.1, p. 88. Na mesma época, a multidão fez pior em
13.
Caen: o major Belsunce foi esquartejado, como La Pérouse nas ilhas
Fidji
Fidji, e, euma
uma mulher
mulher cc om eu
eu
u coração.
seu
se coração.
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época, pela voz de seus jornais, por seus representantes
aterrorizados, faziam elaborar listas de proscrição ou vo
tar leis de confisco para se apoderar dos despojos de suas
vítimas. Não, são inspirados pela vingança, como os as
sassinatos familiares dos clãs bárbaros, pela necessidade
de punir crimes reais ou imaginários, como os linchamen
tos americanos. Em todos os tempos e países, a multidão
homicida e saqueadora acredita-se justiceira, e a justiça
sumária que ela aplica lembra singularmente, pela na
tureza vingativa das penalidades, por sua crueldade inu
sitada, por seu própr io simbolismo - como dem onstra a
porção
de feno na boca de Huez -, a justiça dos tempos
primitivos.
A bem dizer, pode-se chamar de criminosa uma mul
tidão transtornada pela persuasão de que é traída, de que
é reduzida à fome, de que qu erem exter miná-la? Em ge
ral, o único criminoso aqui é o instigador ou o grupo de
instigadores, o autor ou os autores das calúnias mortífe
ras. A grande escusa das multidões, em seus piores ex
cessos, é sua prodigiosa credulidade, que lembra a do hip
notizado. A credulidade do público é bem menor e sua
responsabilidade bem maior. Os homens reunidos são
muito mais crédulos que cada um deles tomados à par
te; pois o simples fato de sua atenção concentrar-se num
único objeto, numa espécie de monoideísmo coletivo, os
aproxima do estado de sonho ou de hipnose, em que o
campo da consciência, singularmente retraído, é toma
do por inteiro pela primeira idéia que se apresenta. De
modo que, então, toda afirmação emitida por urna voz de
cidida e forte contém, por assim dizer, sua própria prova.
Durante a guerra de 1870, após os primeiros desastres da
França, circula pelo campo o boato de que certos grandes
proprietários ou certos padres enviavam enormes quantias
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em dinheiro aos prussianos: cem, duzentos mil francos.
Isso foi dito de pessoas honradas e, ao mesmo tempo, en
dividadas, que dificilmente teriam como obter a décima
parte daquele dinheiro. Algumas delas tinham filhos nos
campos
batalha.
Ora,deessas
histórias homicidas pouco crédito teriam
encontrado entre os camponeses enquanto eles vives
sem dispersos nos campos; mas, reunidos nas feiras ou
nos mercados, tornaram-se de repente crédulos a essas
odiosas imbecilidades; e o crime de Hautefaye foi um san
grento testemunho disso.
As multidões não são apenas crédulas, são loucas.
Várias
observamos
são asdo
mesmasdas
doscaracterísticas
pacientes de que
nossos
hospícios:nelas
hipertrofia
orgulho, intolerância, imoderação em tudo. Elas vão sem
pre, como os loucos, aos pólos extremos da excitação e da
depressão, ora heroicamente furiosas, ora aniquiladas de
pânico. Têm verdadeiras alucinações coletivas: os homens
reunidos julgam ver ou ouvir coisas que isoladamente não
vêem nem ouvem mais. E, quando se acreditam persegui
das por inimigos imaginários, sua fé é baseada em racio
cínios de alienados. Encontramos um belo exemplo disso
emTaine. Por volta do final de julho de 1789, sob o impac
to da comoção nacional que havia suscitado por toda par
te, nas ruas, nas praças públicas, reuniões febris, um b oa
to se espalha gradativamente e logo toma conta de toda
a região de Angoumois, Périgord e Auvergne. Dez mil,
vinte
mil saqueadores
se aproximam;
eles foram
vistos,
eis a poeira
que levantam
lá no horizonte,
vêm massacrar
tudo. "Então, comunidades inteiras refugiam-se à noite
nos bosques, abandonando suas casas, levando consigo
os móveis." Depois, a evidência se manifesta. Elas retor
nam às suas aldeias. Mas, então, se entre gam a um racio 
cínio que é exatamente o dos perseguidos delirantes, os
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quais, por constatarem em si um sentimento de angústi a
de srcem mórbida, imaginam inimigos para justificá-lo.
"Já que nos alarmamos", dizem-se essas populações, "é
porque havia perigo, e,se o p erigo não vem dos saqu ead o
res, vem de outra parte"-o u tra parte, ou seja, de supos tos
conspiradores. E o caminho está aberto a perseguições
muito reais.
Vale dizer que os crimes coletivos só existem de no
me? E que não haveria a considerar senão os crimes in
dividuais de instigadores? Seria ir longe demais e seria
levar ao extremo a verdade, inteiramente relativa, das con
siderações que precedem. Quando a multidão, num circo
romano, ordenava por um sinal, para seu prazer, a morte
do gladiador vencido, não era ela ferozmente homicida,
apesar das circunstâncias atenuantes decorrentes do cos
tume hereditário? Existem, aliás, multidões criminosas
natas e não assim tornadas por acidente, multidões tão
criminosas quanto os líderes que elas escolheram porque
se assemelhavam a elas: são as multidões compostas de

malfeitoresé reunidos
secreta
e cujaaptal
er
versidade
exaltada por
por uma
esse afinidade
agrupamento.
Exaltada
ponto que, a bem dizer, elas são menos criminosas do que
aliena das criminai s, para aplicar à criminalidade coletiva
uma expressão tomada da criminalidade individual. O
alienado criminal, esse louco perigoso e repugnante, que
mata ou viola por impulso mórbido, mas cuja morbidez
é menos o desvio do que a amplificação de seu caráter
normal, de sua natureza fa lsa, eg oísta e malvada, realiz a
se em larga escala sob forma coletiva quando, em épo
cas de tumulto, os foragidos da prisão se entregam a or
gias sanguinárias.
Como tudo isso está distante dos crimes do público!
O público, quando é criminoso, o é mais por interesse de
partido do que por vingança, mais por covardia do que
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por crueldade; ele é terrorista por medo, não por acesso
de cólera. E capaz sobretudo de complacencia criminosa
para com seus chefes, demanutengolismo, como dizem os
italianos. Mas para que se ocupar de seus crimes se ele
é a opinião,
e atal?
opinião,
uma vez
mais, são
é soberana,
ponsável
como
É sobretudo
quando
tentados irres
e
não consumados que os crimes do público podem ser
processados; m esmo assi m, só podem sê -lo contra os pu
blicistas que os inspiraram ou contra os líderes de multi
dões que, nascidas do público, entregaram-se a tais ten
tativas. Quanto ao próprio público, este permanece na
sombra, inapreensível, esperando a hora de recomeçar.
Na maiori a das vezes, quando uma multidão com ete cri
mes - a começar pel os parlamentos , multi dões semicorporativas que se mostraram cúmplices de tantos déspo
tas -, existe atrás dela um público que a move. Será que
o público eleitoral que nomeou deputados sectários e
fanáticos nada tem a ver com suas prevaricações, com
seus atentados contra as liberdades, os bens e a vida dos
cidadãos? Não é verdade que freqüentemente os ree
legeu, endossando assim seus procedimentos? Não há
como o público eleitoral para ser cúmplice de criminosos.
O próprio público não-eleitoral, puramente passivo em
aparência, na realidade age por meio daqueles que bus
cam adulá-lo, captá-lo. É quase sempre de cumplicidade
com um público celerado, desde a épo ca em que o público
começou
a se formar,
quedeosSão
maiores
crimes talvez,
históricos
foram
cometidos:
a noite
Bartolomeu
as
perseguições contra os protestantes sob Luís XIV certa
mente, e tantos outros! Os massacres de setembro [1792]
tiveram a aprovação entusiasta de um certo público, e sem
a existência, sem as provocações desse público, não teriam
acontecido. Num nível inferior de delito, as fraudes eleito-
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rais, tais como se praticam corrente e abundantemente
em certas cidades, não são delitos de grupos, realizados
com a cumplicidade mais ou menos consciente de todo
um público? Regra geral, ou quase: por trás das multidões
criminosas há públicos mais criminosos ainda e, à frente
destes, publicistas que o são ainda mais.
A força dos publicistas deve-se antes de tudo ao co
nhecimento instintivo que possuem da psicologia do pú
blico. Eles sabem seus gostos e suas repugnâncias; sabem
que é possível, por exemplo, permitir-se com ele, impu
nemente, uma ousadia de imagens pornográficas que a
multidão não suportaria. Há, nas multidões teatrais, um
pudor coletivo oposto ao cinismo individual das pessoas
que as compõem14, e esse pudor está ausente no público
especial de certos jornais. Pode-se afirmar inclusive que,
para esse público, há um impudor coletivo composto de
impudores relativos. Mas, público ou multidão, todas as
coletividades se assemelham num ponto, por infelicidade:
sua deplorável tendência a sofrer as excitações da inveja
e do ódio.à Para
as multidões,
a necessidade
odiar cor
responde
necessidade
de agir.
Excitar seu de
entusiasmo
não leva muito longe; mas oferecer-lhe um motivo e um
objeto de ódio é dar asas à sua atividade, que, como sa
bemos, é essencialmente destrutiva quando se exprime
por atos precisos; daí o sucesso das listas de proscrição
nas insurreições. O que as multidões em cólera reclamam
é uma ou várias cabeças. A atividade do público, felizmen14.
14.
AA multidão
multidão também
também apresent
apre senta,a,vezes
às
às ,,vezes
um aa honestidade
honestidade co
letiva feita de improbidades reunidas. Em 1720, após uma febre de es
peculações financeiras, o Parlamento inglês, "quase todos os membros
do
do qual
qualhaviam
haviam partici pado
pado
individua
indi
vidua lmente
lmen tedessa
dessaoror
giagiadedeagiotagem,
agiotagem,
incriminou-se e ordenou que seus promotores fossem processados por
terem corrompido personagens públicos" (Claudio Jannet, L e Capit al).
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te, é menos simplista e se volta tão facilmente para um
ideal de reformas ou de utopias quanto para idéias de os
tracismo, perseguição, espoliação. Mas, ao dirigirem-se à
sua malignidade nativa, seus inspiradores conduzem-no
com facilidade às metas de sua própria maldade. Desco
brir ou inventar um novo e grande objeto de odio para uso
do público é ainda um dos meios mais seguros de tornar
se um dos reis do jornalismo. Em país algum, em época
alguma, a apologética conseguiu ter mais sucesso de que
a difamação.
Mas eu não gostaria de concluir com essa reflexão
pessimista.
I nclino-me sociais
a crer, apesar
de tudo,à que
as pro
fundas
transformações
que devemos
imprensa
se fizeram no sentido da união e da pacificação finais. Ao
substituírem os agrupamentos mais antigos, ou se super
porem a eles, como vimos, os novos agrupamento a que
chamamos públicos, sempre mais extensos e maciços,
não fazem apenas o reinado da moda suceder ao reino
do costume, a inovação suceder à tradição, mas tamb ém
substituem as divisões marcadas e persistentes entre as
múltiplas variedades da associação humana, com seus
conflitos sem fim, por uma segmentação incompleta e
variável, de limites indistintos, em via de perpétua reno
vação e de mútua penetração. Tal me parece ser a con
clusão desse longo estudo.
Mas acrescento que seria um erro profundo enaltecer
as
coletividades,
mesmo
sua forma
mais espiritual
progresso
humano.
Todasob
iniciativa
fecunda,
em últimado
análise, emana de um pensamento individual, indepen
dente e forte; e para pensar é preciso não apenas isolarse da multidão, como diz Lamartine, mas também do pú
blico. É o que esquecem os grandes aduladores do povo
agrupado em massa, que não percebem uma espécie de
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contradição implicada em suas apologias. Pois, em geral,
eles testemunham tanta admiração pelas grandes obras
supostamente anônimas e coletivas apenas para exprimir
seu desprezo pelo gênios individuais que não os deles pró
prios. Convém notar, assim, que esses célebres admira
dores das multidões, depreciadores ao mesmo tempo de
todos os homens em particular, foram prodígios de orgu
lho. Ninguém mais que Wagner, a não ser Victor Hugo,
depois de Chateaubriand, talvez, e de Rousseau, profes
sou a teoria segundo a qual "o povo é a força eficiente da
obra de arte" e"o indivíduo isolado não saberia inventar
nada, podendo
apenas
apropriar-se
uma invenção
mum".
Eis aí um
tipo de
admiraçãodecoletiva
que nãoco
custa
nada ao amor-próprio de ninguém, como sátiras impes
soais que não ofendem ninguém porque se dirigem indis
tintamente a todo o mundo.
O perigo das novas democracias é a dificuldade cres
cente, para os homens de pensamento, de escapar à ob
sessão da agitação sedutora. É difícil baixar um sino de
mergulhad or nu m mar muito agitado. As indivi dualida
des dirigentes que nossas sociedades contemporâneas
põem em destaque são cada vez mais os escritores que vi
vem com elas em contínuo contato; e a ação poderosa que
eles exerc em, sem dúvida preferível à cegueira das mul
tidões acéfalas, já é um desmentido à teoria das massas
criadoras. Mas isso não é o bastante e, como não é sufi
ciente
espalhar
todacada
partevezuma
média,
sen
do preciso
antespor
elevar
maiscultura
a cultura
superior,
podemos, com Summer Maine, nos preocupar desde já
intelectuais,
com a sorte que caberá no futuro aos últimos
cujos serviços a longo prazo não chamam a atenção. O
que preserva as montanhas de serem devastadas e trans
formadas em terras aráveis, vinhedo s ou clareiras, pelas
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populações montanhosas, não é de modo algum o senti
mento dos serviços prestados por esses reservatórios na
turais; é simplesmente a solidez de seus picos, a dureza de
sua substância, demasiado custosa para dinamitar. Receio
que o que preservará as sumidades intelectuais e artís
ticas da humanidade da destruição e do nivelamento de
mocrático não será o reconhecimento pelo bem que o
mundo lhes deve, a justa estima pelo valor de suas des
cobertas. Que será então?... Gostaria de crer que será sua
força de resistência. Ai delas se vierem a se desagregar!

