
 

Principles of Power  

 

�GUGLIELMO FERRERO define a legitimidade como um acordo tácito e 

subentendido entre o Poder e os seus súbditos, sobre certos princípios e certas 

regras que fixam a atribuição e os limites do poder. Assim, um governo legítimo 

é um poder que se libertou do medo, porque aprendeu a apoiar-se no 

consentimento, activo ou passivo, e a reduzir proporcionalmente o emprego da 

força. Salienta, no entanto, que os princípios da legitimidade nascem, crescem, 

envelhecem e morrem e que depois de durante séculos se identificarem com o 

princípio aristocrático, hereditário e monárquico, eis que nos séculos XIX e XX, 

passaram a ser democráticos, assentes na delegação do poder pelo povo e na 

existência de direito de oposição e de liberdade de sufrágio. Equipara a 

legitimidade aos génios invisíveis da cidade, a certas forças que actuam no 

interior das sociedades e que as impedem de se cristalizar numa forma 

definitiva, forças que nascem, crescem e morrem, forças que se assemelham aos 

seres vivos, mas que não são visíveis nem tangíveis, equivalentes aos genii dos 

romanos, esses seres intermediários entre a divindade e os homens. Os 

princípios da legitimidade servem para humanizar e adoçar o poder são um 

exorcismo do medo. Porque o Poder tem sempre medo dos sujeitos que comanda 

todos os Poderes souberam e sabem que a revolta é latente mesmo na 

obediência mais submissa, e que pode rebentar num dia ou noutro, sob acção de 

circunstâncias imprevisíveis; todos os Poderes sentiram-se e sentem-se 

precários na medida em que são obrigados a utilizar a força para se impor a 

única autoridade que não tem medo é a que nasce do amor. Um governo 

legítimo é pois aquele que governa pelo consentimento e pela persuasão, aquele 

que, como o tecelão, sabe harmonizar contrários e que não usa a violência e a 

opressão. Principles of Power. The Great Political Crises of History, Nova 

York, Putnam, 1942 [trad. it. Il Potere. I Geni Invisibile della Cità, Milão, 

Sugar, 1981; trad. fr. Pouvoirs. Les Génies Invisibles de la Cité, Paris, Librairie 

Générale Française, 1988]. 

 
 


