


23.07.21 [miolo] Os Artigos Federalistas.indd   123.07.21 [miolo] Os Artigos Federalistas.indd   1 23/07/2021   12:52:5423/07/2021   12:52:54



Tradução 
MARIA LUIZA X. DE A. BORGES

AVIS RARA

A
R

AVIS RARA AVIS RARA

AVIS RARA

A
R

AVIS RARA

AVIS RARA

23.07.21 [miolo] Os Artigos Federalistas.indd   323.07.21 [miolo] Os Artigos Federalistas.indd   3 23/07/2021   12:52:5423/07/2021   12:52:54



INTRODUÇÃO DO EDITOR BRASILEIRO

Suponha o leitor que fosse possível criar um país e um sistema de governo 
praticamente do zero. Suponha ainda que, para fazê-lo, se aliassem os 

homens mais inteligentes, mais cultos, mais honestos e mais preparados que 
fosse possível conceber. Foi exatamente assim que nasceram os Estados Unidos 
da América. Por expor os princípios que guiaram esses homens e as discussões 
que travaram, os Artigos Federalistas são mais que mero documento histórico; 
são uma obra de formação absolutamente indispensável para quem quer que 
deseje ser um cidadão livre e responsável de uma democracia.

Que o resultado desse processo foi o melhor possível está acima de qual-
quer discussão. Atesta-o não somente o fato de que o país assim criado se 
tornaria a única superpotência da história da humanidade, mas também o de 
que o sistema resultante permanece o mesmo há 234 anos—sendo provavel-
mente o regime de governo contínuo mais antigo do mundo. Atesta-o ainda 
o fato de que o país teve uma única constituição, com meros sete artigos e 
27 emendas. Atesta-o, por fim, o fato de que esse regime foi exportado para 
o mundo inteiro.

Para medida de comparação, no mesmo período de tempo o Brasil foi 
colônia, império e república. Passou pela República Velha, pelo Estado Novo, 
pela República Populista, pelo Regime Militar, pela Nova República. Teve 
as constituições de 1824, de 1891, de 1934, de 1937, de 1946, de 1967 e de 
1988. A atual constituição, embora tenha apenas 32 anos, tem 250 artigos e 
80 emendas. Há algo de errado na nossa história. Quem será capaz de negar 
que todo brasileiro tem muito a aprender com os norte-americanos em geral 
e com os Artigos Federalistas em particular?
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Contexto histórico
Embora houvesse entre elas óbvia identidade cultural, em meados do século 
xviii as Treze Colônias Britânicas na América eram entidades basicamente 
autônomas. Quando o governo britânico decidiu exercer um controle mais 
firme sobre os domínios, impondo uma série de restrições ao comércio e pesa-
dos impostos, as colônias reagiram unindo-se numa frente única contra o 
inimigo comum. Em 5 de setembro de 1774, em resposta às chamadas Leis 
Intoleráveis, reuniu-se na Filadélfia o Primeiro Congresso Continental, com 
delegados enviados por 12 das 13 colônias (a Geórgia se recusou a participar). 
O objetivo não era a separação da metrópole, mas a luta pelo reconhecimento 
do que os colonos entendiam como seus direitos legítimos enquanto súditos 
da Coroa britânica. Como Londres permaneceu inflexível, as hostilidades 
entre as partes, que até então tinham sido esporádicas, tornaram-se perma-
nentes. Os colonos já não desejavam o estatuto de súditos britânicos, mas 
a independência.

No dia 10 de maio de 1775, já em plena Guerra da Independência, teve 
início, também na Filadélfia, o Segundo Congresso Continental, que passou 
a agir, de fato embora ainda não de direito, como o corpo governante da união 
entre as 13 colônias, sobretudo na direção dos esforços de guerra. No dia 4 de 
julho de 1774, o Congresso aprovou a Declaração de Independência, tornan-
do-se a partir de então o governo provisório dos “Estados Unidos da América”, 
que eram exatamente isto: uma união de estados americanos autônomos com 
fins militares e diplomáticos comuns.

Dentre as tarefas do Congresso, estava a de criar uma constituição para per-
petuar a união. O resultado foram os Artigos da Confederação, aprovados em 17 
de novembro de 1777 e enviados aos estados para ratificação. Em 1 de março de 
1781, depois de ratificados pelos 13 estados, os Artigos da Confederação entra-
ram em vigor, transformando o Segundo Congresso Continental em Congresso 
da Confederação. O objetivo fundamental dos Artigos era preservar a inde-
pendência e a soberania dos estados. O governo central tinha autoridade para 
declarar guerra, assinar tratados e resolver disputas entre os estados, mas era tão 
fraco, que não tinha sequer o poder de criar ou coletar impostos.

Para financiar a guerra, que tinha terminado em 1783, o governo central 
contraíra empréstimos com países europeus e bancos privados norte-ameri-
canos. Agora, no entanto, não tinha meios de obter fundos para pagá-los. 
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A inabilidade de criar impostos e honrar compromissos significava ainda 
incapacidade de reagir militarmente a ameaças externas e internas à frágil 
soberania da recém-criada união. Estouraram em toda a parte sedições, motins, 
conspirações e revoltas, com as quais o Congresso era absolutamente impo-
tente para lidar.

Assim, alguns veteranos da Guerra pela Independência encaminharam a 
criação, em 1787, da Convenção da Filadélfia. Embora o objetivo declarado 
da convenção fosse reformar e corrigir os Artigos da Confederação, desde o 
início alguns de seus membros, como James Madison e Alexander Hamilton, 
tinham outros planos: criar um novo governo e redigir para ele uma constituição. 
Concluída em setembro de 1787, a Constituição dos Estados Unidos da América 
foi encaminhada ao Congresso da Confederação, que determinou seu envio aos 
estados para que fosse ratificada pelos governos locais. Para que a carta entrasse 
em vigor, era necessário que pelo menos nove dos 13 estados a ratificassem.

Artigo por artigo, a constituição foi ferozmente debatida em cada um dos 
estados. Logo se formaram dois partidos: os federalistas, favoráveis à apro-
vação da carta, e os antifederalistas, contrários a ela. Um dos estados onde 
a aprovação do documento enfrentava maior oposição era também um dos 
mais importantes: Nova York. Foi para explicar aos nova-iorquinos os fun-
damentos do texto e a conveniência de aprová-lo que Alexander Hamilton, 
James Madison e John Jay escreveram uma série de comentários detalhados 
a ele publicados em vários jornais do estado entre outubro de 1787 e abril 
de 1788. É o conjunto desses comentários que conhecemos hoje como os 
Artigos Federalistas.

Os Artigos Federalistas
Por meio de uma guerra sangrenta e custosa, os estados norte-americanos 
tinham acabado de libertar-se da tirania de um governo estrangeiro. Por que, 
perguntavam aqueles que se opunham à Constituição (e portanto à União), 
deveriam eles submeter-se a um novo governo exercido desde fora da esfera 
local que tinha tudo para degenerar numa tirania em nada diferente da do 
rei da Inglaterra? Assim, uma preocupação central tanto da constituição 
quanto dos Artigos Federalistas é equilibrar a defesa da necessidade de um 
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governo central com a preservação da autonomia dos estados, da liberdade 
e dos direitos individuais.

Hamilton abre a discussão nos termos mais amplos possíveis. O que está 
em disputa, argumenta ele (Número i), não é apenas o destino das pessoas 
do novo país, mas o de toda a humanidade: “Observou-se frequentemente 
que parece ter sido reservado ao povo deste país, pela sua conduta e exemplo, 
decidir a importante questão: se as sociedades dos homens são ou não de fato 
capazes de estabelecer um bom governo com base na reflexão e na escolha, ou 
se estão para sempre destinadas a depender, para suas constituições políticas, 
da força e dos acidentes. [...] E uma eleição errada do papel que desempe-
nharemos mereceria, neste sentido, ser considerada um infortúnio geral da 
espécie humana”.

Talvez pela primeira vez na história, os homens podiam decidir pela refle-
xão qual é o melhor governo possível e escolher implantá-lo livremente: é 
isso o que está verdadeiramente em jogo, não a aprovação de um documento. 
É essa discussão, que está no coração mesmo dos Artigos Federalistas, que 
os torna tão relevantes não só para a época em que foram escritos, mas para 
todas as épocas.

Em geral, os tratados teóricos de ciência política são escritos por pessoas 
que não têm nenhuma obrigação nem perspectiva de sofrer as consequências 
do que escrevem. O caso destes artigos é o exato oposto: seus autores teriam 
(e tiveram) de viver as consequências do que propunham. Talvez seja por isso 
que a característica mais marcante dos Artigos é o realismo brutal. O princípio 
de que partem pode ser formulado assim: sendo os homens como são, tendo 
os defeitos que têm, as paixões que têm, as ambições que têm; considerando 
que não é possível alterá-los fundamentalmente e que eles serão sempre o que 
são, pois essa é a sua natureza; considerando tudo isso, que forma de governo 
é mais apropriada para frear esses defeitos, paixões e ambições, de modo a 
preservar a liberdade e os direitos individuais, impedindo que esse governo 
degenere numa tirania?

A resposta de Madison não poderia ser mais clara: “É preciso que a ambi-
ção contrarie a ambição” (Número li). Os governos tradicionais concentra-
vam poderes imensos numa única pessoa ou corpo legislativo. Sendo os seres 
humanos como são, o resultado quase invariável era a tirania dos interesses 
e paixões de uma única pessoa ou grupo. Ora, argumenta Madison, não é 
possível acabar com esses interesses e paixões. Não é possível fazer com que os 
homens deixem de ser o que são. E, no entanto, o governo é necessário. Qual 
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é a solução? Jogar ambição contra ambição, paixão contra paixão, interesse 
contra interesse. Assim, nenhuma das partes poderá, por si, causar grande 
mal, pois terá sempre na outra um obstáculo. Em outras palavras, a solução é 
aprofundar e ampliar a divisão de poderes proposta por Montesquieu, criando 
um sistema de restrições e contrapesos:

“A que expediente, então, devemos finalmente recorrer para manter na 
prática a necessária divisão do poder entre os vários braços do governo, como 
estabelecido na Constituição? A única resposta que pode ser dada é que, uma 
vez que todas essas medidas externas se mostram inadequadas, deve-se sanar a 
falha arquitetando de tal modo a estrutura interna do governo que suas várias 
partes constituintes possam ser, por suas relações mútuas, instrumentos para a 
manutenção umas das outras em seus devidos lugares. [...] A grande garantia 
contra uma concentração gradual dos vários poderes no mesmo braço, porém, 
consiste em dar aos que administram cada poder os meios constitucionais 
necessários e os motivos pessoais para resistir aos abusos dos outros. As medi-
das de defesa devem, neste caso como em todos os outros, ser proporcionais 
ao perigo de ataque. É preciso que a ambição contrarie a ambição. O interesse 
do homem deve estar vinculado aos direitos constitucionais do cargo.”

Assim nasce a divisão do poder central nas repúblicas federativas moder-
nas: um poder Legislativo composto de duas casas, uma com representati-
vidade proporcional ao tamanho dos estados e relação mais direta com o 
eleitorado (Câmara), outra com representatividade idêntica para todos os esta-
dos e maior distanciamento do eleitorado (Senado); um poder Executivo que, 
embora esteja concentrado nas mãos de uma única pessoa, pode muito pouco 
sem os outros poderes; um poder Judiciário independente cujos membros são 
indicados pelo poder Executivo e devem ser aprovados pelo poder Legislativo.

Uma das críticas mais frequentes ao governo norte-americano, da cria-
ção do país aos dias de hoje, é que é disfuncional e ineficiente. A essa crítica, 
Madison, Hamilton e Jay poderiam responder: “Bingo!”. Esse governo não 
foi concebido para funcionar nem para ser eficiente, mas para preservar a 
liberdade. Em outras palavras, sua função não é exatamente ajudar, é antes 
não atrapalhar. As expectativas com relação a ele devem ser mínimas: quando 
funciona tão mal que nenhum de seus braços consegue fazer grande coisa, é 
que está funcionando perfeitamente bem. É um banho de água fria nas ilusões 
e pretensões de muitos que se acreditam democratas. É a eles que Madison 
responde de antemão:
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“Pode ser uma crítica à natureza humana que tais mecanismos sejam 
necessários para controlar os abusos do governo. Mas o que é o próprio 
governo, senão a maior das críticas à natureza humana? Se os homens fossem 
anjos, não seria necessário governo algum. Se os homens fossem governados 
por anjos, o governo não precisaria de controles externos nem internos. Ao 
moldar um governo que deve ser exercido por homens sobre homens, a grande 
dificuldade reside nisto: é preciso primeiro capacitar o governo a controlar os 
governados; e em seguida obrigá-lo a se controlar a si próprio.” (Número li).

Os federalistas e nós
O leitor atento não terá deixado de reparar que as questões dos federalistas 
são também as nossas. Voltar às questões da política contemporânea depois de 
ler estes Artigos será como acender a luz na selva escura. Dois exemplos sim-
ples. Primeiro: os últimos presidentes brasileiros encontraram no Congresso 
grandes obstáculos para aprovar suas pautas, tendo de submeter-se a dolorosas 
concessões aos deputados. Eles reclamaram. Reclamaram seus militantes. 
Reclamou a imprensa. Trata-se de um problema real: para eles. Mas será um 
problema para nós? Será desejável ter um presidente cuja ambição não seja 
contrariada pela ambição dos deputados?

Segundo: com o passar dos anos, o Supremo Tribunal Federal brasileiro 
foi usurpando cada vez mais as funções dos poderes Legislativo e Executivo. 
Um dos membros da corte chegou a declarar que ela deve resolver questões que 
deveriam ser resolvidas pelo Parlamento, porque os parlamentares não querem 
“pagar o preço social de resolvê-las”, ao passo que os ministros da Corte podem 
fazê-lo porque têm um grau de independência maior, já que não devem satisfa-
ção a “absolutamente ninguém”.1 Quais serão as consequências, para o sistema 
de restrições e contrapesos, de ter um braço que usurpa as funções dos outros 
e cujos membros acreditam não dever satisfações a absolutamente ninguém?

Dos federalistas até nós, muita água rolou. O tamanho, a complexidade e 
as funções do governo cresceram tão formidavelmente, que talvez seja só por 
uma coincidência de nome que, ao usar a palavra “governo”, acreditamos nos 

1. https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2016/12/epoca-negocios-judiciario-decide-porque-
-ha-omissao-do-parlamento-afirma-luiz-fux.html
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referir à mesma entidade a que os federalistas se referiam quando empregavam 
a mesma palavra. Cresceram na mesma medida as expectativas do povo com 
relação ao governo: nós esperamos que o governo resolva todos os nossos 
problemas, ao passo que os federalistas esperavam no máximo que o governo 
não lhes atrapalhasse de resolver os seus.

Ora, é esta discrepância mesma que torna a leitura dos Artigos Federalistas 
mais urgente do que nunca para todo cidadão consciente. Pois a natureza 
humana permanece fundamentalmente a mesma; as ameaças à liberdade per-
manecem fundamentalmente as mesmas; e os homens nunca estiveram tão 
distantes dos anjos.

Se todos têm muito a aprender com os Artigos Federalistas, mais ainda 
temos os brasileiros. O que quer que se diga a respeito dos Artigos e da cons-
tituição norte-americana, é certo que resultaram num país livre, próspero e 
estável. Nós, por outro lado, quantas constituições tivemos? Quantos regimes 
de governo? Quantas tiranias?

Estes Artigos são uma ferramenta absolutamente indispensável para quem 
quer que deseje ser um cidadão livre e responsável, compreender as discus-
sões públicas, ser capaz de acrescentar algo a elas e tomar decisões políticas 
sabendo o que faz.

OS EDITORES
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APRESENTAÇÃO

A série de ensaios Os Artigos Federalistas — escrita entre outubro de 1787 
e maio de 1788 por Alexander Hamilton, John Jay e James Madison, 

sob o pseudônimo coletivo “Publius” — tinha por intenção exortar os nova-
-iorquinos a ratificar a proposta de Constituição dos Estados Unidos, que 
havia sido redigida na Filadélfia no verão de 1787. Ao influenciar a adoção da 
Constituição sobre os Artigos da Confederação existentes, os ensaios explicam 
disposições específicas da Constituição em detalhes. Por essa razão, e por-
que Hamilton e Madison eram membros da Convenção Constitucional, Os 
Artigos Federalistas são frequentemente usados hoje para ajudar a interpretar 
as intenções daqueles que redigiram a Constituição.

Os Artigos Federalistas foram publicados principalmente em dois jornais 
do Estado de Nova York — The New York Packet e The Independent Journal. 
Uma edição encadernada, com revisões e correções realizadas por Hamilton, 
foi publicada em 1788 por J. e A. McLean. Uma edição publicada por Jacob 
Gideon em 1818, com revisões e correções de Madison, foi a primeira a iden-
tificar cada artigo pelo nome de seu autor. Devido a seu histórico de publi-
cação, a atribuição de autoria, numeração e redação exata podem variar com 
as diferentes edições de Os Artigos Federalistas.
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INTRODUÇÃO

ARTIGO 1

Ao povo de Nova York

Após a inequívoca constatação da ineficiência do governo federal, vocês 
são chamados a deliberar a respeito de uma nova Constituição para os 

Estados Unidos da América. É óbvia a importância do assunto, pois ele traz 
como consequências nada menos do que a existência da União, a segurança e o 
bem-estar das partes que a compõem, o destino de uma nação que em muitos 
sentidos é a mais interessante do mundo. Tem-se notado com frequência que 
parece caber ao povo deste país, por sua conduta e exemplo, decidir acerca 
de uma importante questão — se as sociedades dos homens são realmente 
capazes de instaurar um bom governo, por meio de reflexão ou de escolha, ou 
estão eternamente fadadas a depender de sua estrutura política constituída 
por acaso ou por imposição. Se houver alguma verdade nessa observação, a 
crise à qual chegamos pode, com propriedade, ser vista como a ocasião para 
que essa decisão seja tomada; e por essa linha de raciocínio, uma escolha 
equivocada do papel que devemos desempenhar merece ser considerada o 
grande infortúnio da humanidade.

Essa ideia acrescentará incentivo filantrópico à motivação patriótica, para 
intensificar o anseio que todos os homens bons e justos devem sentir em virtude 
das circunstâncias. Será ótimo se pudermos guiar nossa escolha por uma avalia-
ção ponderada dos nossos reais interesses, uma avaliação livre de dúvida e isenta 
de considerações que não estejam vinculadas ao bem público. Mas isso é algo 
que desejamos ardentemente, porém não podemos esperar seriamente. O plano 
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20

submetido a nossa deliberação afeta muitos interesses particulares, impõe mudan-
ças a um grande número de instituições locais — portanto, sua discussão envolve 
necessariamente diversos assuntos alheios a sua importância, bem como diversas 
opiniões, paixões e preconceitos que pouco favorecem a descoberta da verdade.

Entre os mais duros obstáculos com os quais a nova Constituição terá de 
deparar, podemos distinguir prontamente o óbvio interesse de uma certa classe 
de homens em todos os Estados em resistir a todas as mudanças que possam 
significar uma diminuição de poder, remuneração e importância dos cargos 
que detêm nas instituições do Estado; e também a ambição depravada de outra 
classe de homens que desejarão se locupletar à custa da confusão instalada em 
seu país, ou se iludirão com possibilidades mais sedutoras de ascensão num 
cenário de subdivisão da nação em diversas confederações parciais do que 
num cenário de sua união sob um único governo.

Eu não tenho, contudo, o propósito de discorrer a respeito de conside-
rações dessa natureza. Estou bem consciente de que seria desonesto redu-
zir indiscriminadamente a oposição de qualquer grupo de homens (apenas 
porque sua situação pode despertar suspeitas) a opiniões tendenciosas ou 
ambiciosas. A lealdade nos obriga a admitir que até mesmo esses homens 
podem ser movidos por intenções justas; e não resta dúvida de que grande 
parte da oposição que foi externada, ou ainda poderá ser externada, surgirá 
de fontes no mínimo inocentes, se não respeitáveis — os erros honestos de 
mentes que se deixaram desencaminhar por ciúme e receios preconcebidos. 
Com efeito, são tão numerosas e tão poderosas as razões que contribuem para 
distorcer o julgamento que em muitas ocasiões vemos homens sábios e bons 
se posicionarem do lado correto tanto quanto do lado errado no que toca a 
questões de primordial importância para a sociedade. Essa circunstância, se 
devidamente levada em conta, forneceria uma lição de moderação às pessoas 
que se convenceram de que estão sempre certas em qualquer controvérsia. 
E um motivo adicional de cautela a respeito disso pode advir da reflexão de 
que nós nem sempre sabemos com certeza se aqueles que falam em nome da 
verdade são influenciados por princípios mais puros que os de seus antago-
nistas. Ambição, avareza, animosidade pessoal, oposição partidária e vários 
outros motivos não mais louváveis que os primeiros podem influenciar tanto 
aqueles que apoiam quanto aqueles que se opõem ao lado certo de uma ques-
tão. Mesmo que tais incentivos para a moderação não existissem, nada poderia 
ser mais inconsequente do que o espírito intolerante que sempre caracterizou 
os partidos políticos. Porque no campo da política, bem como no da religião, é 
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igualmente absurdo querer conquistar adeptos a qualquer custo. Em ambos os 
casos, raramente a perseguição é a melhor maneira para se lidar com heresias.

Contudo, por mais que sejam justos esses sentimentos, já existem indi-
cações suficientes de que as coisas ocorrerão dessa vez do mesmo modo que 
ocorreram em todos os casos anteriores de grande repercussão nacional. Uma 
torrente de paixões raivosas e malignas será desencadeada. A julgar pela conduta 
dos partidos adversários, somos levados a concluir que eles buscarão, de um só 
golpe, expor a precisão de suas opiniões e aumentar o número de seus adeptos 
por meio da intensidade de seus discursos e pela ferocidade de suas acusações. 
Um empenho consciente por um governo dotado de autoridade e eficiência 
será estigmatizado como produto de uma mente simpática ao poder despótico 
e hostil aos princípios de liberdade. Um temor excessivo de que os direitos das 
pessoas estejam em risco, que costuma ser uma falha mais ligada à mente do que 
ao coração, terá lugar como mero pretexto e artifício; um conhecido engodo 
para se obter popularidade à custa do bem público. Por um lado, não se levará 
em conta que o ciúme está associado ao amor, e que o nobre entusiasmo por 
liberdade está sujeito a ser infectado por um espírito de desconfiança tacanho e 
intolerante. Por outro lado, também não se levará em conta que a autoridade do 
governo é essencial para a segurança da liberdade; que numa avaliação judiciosa 
e bem fundamentada, os interesses de ambos jamais devem ser separados; e que 
uma ambição perigosa se esconde por trás da máscara enganosa do zelo pelos 
direitos do povo mais frequentemente do que sob a forma estigmatizada de 
firmeza e eficiência do governo. A história nos ensina que a primeira se mostrou 
um caminho muito mais garantido para a introdução do despotismo do que a 
última, e nos ensina também que, dos homens que destruíram as liberdades de 
repúblicas, a maioria iniciou suas carreiras cortejando de maneira servil o povo: 
eles começaram como demagogos e terminaram como tiranos.

No curso das observações anteriores eu busquei alertá-los, meus compatrio-
tas, para que se resguardem contra todas as tentativas — venham elas de onde 
vierem — de influenciar, por meio de qualquer ideia que não resulte da evidência 
da verdade, sua decisão em uma matéria de extrema importância para o próprio 
bem-estar. Ao mesmo tempo, vocês sem dúvida perceberam, a partir do escopo 
geral dessas observações, que elas provêm de uma fonte que não é hostil à nova 
Constituição. Sim, meus compatriotas, eu reconheço que depois de dedicar a ela 
uma cuidadosa atenção, cheguei à conclusão de que é do interesse de vocês ado-
tá-la. Estou convencido de que este é o caminho mais seguro para sua liberdade, 
sua dignidade e sua felicidade. Eu não simulo restrições que não sinto ter. Não 
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vou desperdiçar o tempo de vocês fingindo ter dúvidas e deliberando acerca de 
algo que já decidi. Admito-lhes francamente minhas convicções, e lhes exporei 
voluntariamente as razões que as fundamentam. A consciência das boas inten-
ções despreza a ambiguidade. Contudo, não devo estender-me em declarações 
nesta introdução. Meus motivos devem permanecer guardados comigo. Meus 
argumentos estarão abertos a todos, e todos poderão julgá-los. Eles devem pelo 
menos ser oferecidos com um propósito que não desonre a causa da verdade.

Proponho, numa série de artigos, os importantes temas que se seguem:

 � A utilidade da União para a prosperidade política;
 � A ineficiência da Confederação atual para preservar essa União;
 � A necessidade de um governo pelo menos tão enérgico quanto o 

proposto, para que esse objetivo seja alcançado;
 � A concordância da Constituição proposta com os verdadeiros 

princípios do governo republicano;
 � Sua afinidade com as constituições estaduais;
 � A segurança adicional que sua adoção representará para a preser-

vação desse tipo de governo, para a liberdade e para a propriedade.

No decorrer desse debate, buscarei responder de maneira satisfatória a 
todas as objeções que possam surgir e que tenham de algum modo chamado 
a atenção de vocês.

Pode parecer supérfluo apresentar argumentos para provar a utilidade da 
União, um tema que decerto está profundamente gravado nos corações das 
pessoas em cada um dos Estados — um tema que em tese não tem adversários. 
Mas o fato é que já ouvimos sussurrarem, nos círculos privados daqueles que 
se opõem à nova Constituição, que os 13 Estados são extensos demais para 
qualquer sistema geral, e que será necessário recorrer a confederações separadas 
de porções distintas do todo. Muito provavelmente essa doutrina se propagará 
gradualmente, até conquistar simpatizantes em número suficiente para que seja 
abertamente ratificada. Porque para aqueles que são capazes de enxergar a situa-
ção de modo mais abrangente é bastante evidente que se a nova Constituição 
não for adotada ocorrerá o desmembramento da União. Portanto, será útil 
começar examinando as vantagens dessa União, os males inegáveis e os prová-
veis perigos aos quais cada Estado será exposto caso ocorra sua dissolução. Dessa 
maneira, esse será o assunto que abordarei em meu próximo artigo.

PUBLIUS [HAMILTON]
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ARTIGO 2

Sobre os perigos da força e influência estrangeiras

Quando o povo da América refletir que está sendo chamado agora a decidir 
uma questão que poderá se revelar, em suas consequências, uma das mais 

importantes que jamais lhe prendeu a atenção, ficará evidente a conveniência 
de examiná-la de modo tão abrangente quanto sério.

Nada é mais certo que a necessidade indispensável de governo; é igual-
mente inegável que, não importa quando e como seja ele instituído, o povo 
deve lhe ceder alguns de seus direitos naturais, a fim de dotá-lo dos poderes 
indispensáveis. Vale a pena considerar, portanto, se o interesse do povo da 
América será mais bem atendido se ele formar, para todos os propósitos gerais, 
uma única nação, sob um único governo federal, do que se ele se dividir em 
confederações e der ao chefe de cada uma delas o mesmo tipo de poderes que 
lhe aconselham atribuir a um governo nacional.

Até recentemente, foi opinião aceita e inconteste que a prosperidade do 
povo da América dependia da continuidade de sua firme união. Os desejos, 
preces e esforços de nossos melhores e mais sábios cidadãos estiveram cons-
tantemente dirigidos para esse fim. Agora, porém, aparecem políticos que 
insistem em que essa opinião é errônea e que, em vez de buscar segurança e 
felicidade na União, deveríamos buscá-la numa separação dos Estados em 
distintas confederações ou soberanias. Por extraordinária que possa parecer, 
essa nova doutrina tem entre seus defensores certas personalidades que outrora 
lhe eram contrárias. Sejam quais forem os argumentos ou motivos que opera-
ram tal mudança nas opiniões e declarações desses senhores, certamente não 
seria prudente que o povo em geral adotasse estas novas crenças sem estar 
plenamente convencido de que se fundam na verdade e na política judiciosa.

Muitas vezes deu-me prazer observar que a América independente não 
se compõe de territórios separados e distantes, mas que o quinhão que coube 
a nós, herdeiros ocidentais da liberdade, foi um país unido, fértil e extenso. 
A Providência o abençoou de maneira particular com uma variedade de solos 
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e produtos, e irrigou-o com incontáveis regatos, para o prazer e o serviço 
de seus habitantes. Uma sucessão de águas navegáveis forma uma espécie de 
corrente em torno de seus limites, como que para mantê-lo unido; os mais 
nobres rios do mundo, correndo a distâncias convenientes, proporcionam a 
esses habitantes vias régias para a fácil comunicação de ajudas amistosas e o 
mútuo transporte e troca de suas várias mercadorias.

Com igual prazer, tenho notado com a mesma frequência que aprouve 
à Providência conceder este país integrado a um povo unido, um povo que 
descende dos mesmos ancestrais, que fala a mesma língua, professa a mesma 
religião, adere aos mesmos princípios de governo, muito similar em suas 
maneiras e seus costumes, e que, através de suas deliberações, suas armas e 
seus esforços conjugados, lutando durante toda uma guerra longa e sangrenta, 
instituiu nobremente sua liberdade e independência geral.

Este país e este povo parecem ter sido feitos um para o outro, e talvez 
tenha sido desígnio da Providência que uma herança tão própria e conveniente 
para um grupo de irmãos, unidos entre si pelos mais fortes laços, jamais devesse 
se dividir em várias soberanias insociáveis, invejosas e alheias.

Até hoje prevaleceram sentimentos similares entre homens de todas as 
ordens e seitas. Para nossos propósitos gerais, temos sido uniformemente um 
só povo, cada cidadão individual gozando em toda parte dos mesmos direitos, 
privilégios e proteção nacionais. Como uma nação, fizemos paz e guerra; 
como uma nação, vencemos nossos inimigos; como uma nação, formamos 
alianças, firmamos tratados e participamos de vários pactos e convenções 
com Estados estrangeiros.

Um forte senso do valor e dos benefícios da união induziu o povo, desde 
muito cedo, a instituir um governo federal para preservá-la e perpetuá-la. Ele o 
formou praticamente desde o momento em que teve existência política; mais 
ainda, numa época em que as casas dos cidadãos estavam em chamas, muitos 
deles sangravam e o avanço da hostilidade e da desolação deixava pouco espaço 
para aquelas indagações e reflexões que sempre devem preceder a formação de 
um governo sábio e bem equilibrado para um povo livre. Não é de se admirar 
que um governo instituído em tempos tão pouco auspiciosos viesse a se revelar, 
na experiência, tão gravemente deficiente e inadequado para o propósito a 
que devia responder.

Esse povo inteligente percebeu e lamentou tais defeitos. No entanto, per-
manecendo não menos apegado à união que enamorado da liberdade, deu-se 
conta do perigo que ameaçava imediatamente a primeira e mais remotamente 

23.07.21 [miolo] Os Artigos Federalistas.indd   2423.07.21 [miolo] Os Artigos Federalistas.indd   24 23/07/2021   12:52:5623/07/2021   12:52:56



25

a segunda. Convencido de que a ampla segurança de ambas só poderia ser 
encontrada num governo nacional mais sabiamente estruturado, convocou, 
como que numa só voz, a recente Convenção de Filadélfia1 para considerar 
essa importante questão.

A convenção — composta de homens que possuíam a confiança do povo, 
muitos dos quais se haviam distinguido enormemente por seu patriotismo, 
virtude e sabedoria em tempos que puseram à prova as mentes e os corações 
de todos — empreendeu a árdua tarefa. Na estação amena da paz, com as 
mentes livres de outras preocupações, esses homens passaram muitos meses 
em consultas tranquilas, ininterruptas e diárias; finalmente, sem se deixar 
amedrontar pelo poder ou influenciar por qualquer paixão, exceto o amor 
por seu país, eles apresentaram e recomendaram ao povo o plano produzido 
por suas assembleias conjuntas e muito unânimes.

Há que se admitir, pois esta é a verdade, que este plano está sendo ape-
nas recomendado, não imposto. É preciso lembrar, contudo, que não está 
sendo recomendado nem à aprovação cega, nem à reprovação cega, mas àquela 
consideração serena e honesta que a magnitude e a importância do assunto 
exigem e que ele certamente deve receber. Mas, como já se observou, é mais de 
se desejar que de se esperar que ele possa ser assim considerado e examinado. 
Uma experiência anterior nos ensina a não sermos demasiado otimistas. Ainda 
não esquecemos que temores bem fundados de perigo iminente induziram o 
povo da América a formar o memorável Congresso de 1774.2 Essa assembleia 
recomendou a seus eleitores certas medidas cuja sabedoria os acontecimentos 
provaram; no entanto, ainda está fresca em nossas memórias a pressa com que 
a imprensa começou a se encher de panfletos e artigos semanais contra essas 
mesmas medidas. Não só muitas das autoridades do governo, movidas pelos 
ditames do interesse pessoal, mas outros, a partir de uma avaliação equivocada 
das consequências, da influência indevida de antigos vínculos, ou por terem 
ambições cujos fins não correspondiam ao bem público, foram incansáveis em 
seus esforços para persuadir o povo a rejeitar o conselho daquele patriótico 
Congresso. De fato, muitos se deixaram lograr e iludir; a grande maioria do 

1. Assembleia reunida em 1787, composta por 55 delegados representando 12 dos 13 Estados que formaram 
os Estados Unidos. Sob a presidência de George Washington, elaborou a Constituição desse país. (N. do E.)

2. Primeiro Congresso continental, que reuniu representantes das colônias, redigindo uma “declaração de 
direitos” e tomando outras decisões, como o boicote à importação, consumo e difusão de produtos taxados 
pela Coroa inglesa. A partir dele, criaram-se comitês em cada colônia, germes da futura administração dos 
13 Estados, que, depois da Independência, seriam os primeiros a formar os Estados Unidos. (N. do E.)
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povo, porém, ponderou e decidiu judiciosamente; e sente-se feliz ao refletir 
que assim fez.

Consideraram essas pessoas que o Congresso se compunha de muitos 
homens sábios e experientes. Que, tendo sido convocados de diferentes par-
tes do país, traziam consigo e transmitiam uns aos outros uma variedade de 
informações úteis. Que, durante o tempo que passaram juntos investigando 
e discutindo os verdadeiros interesses do país, deviam ter adquirido um 
conhecimento muito preciso a esse respeito. Que estavam individualmente 
interessados na liberdade e prosperidade públicas, sendo sua inclinação e seu 
dever recomendar apenas medidas tais que, após muita deliberação madura, 
realmente lhes parecessem prudentes e aconselháveis.

Essas considerações e outras similares induziram o povo a depositar 
grande confiança no julgamento e na integridade do Congresso; e ele seguiu 
o conselho deste, a despeito das várias artimanhas e tentativas feitas para detê-
-lo e dissuadi-lo. Mas se o povo em geral teve razão em confiar nos homens 
daquele Congresso, poucos dos quais tinham sido plenamente postos à prova 
ou eram conhecidos por todos, mais razão tem agora para respeitar o julga-
mento e o conselho da convenção; pois é sabido que alguns dos membros 
mais destacados daquele Congresso, que desde então foram experimentados e 
justamente aprovados por seu patriotismo e suas capacidades, e que amadure-
ceram adquirindo informação política, são também membros desta convenção 
e para ela levaram seu conhecimento e experiência acumulados.

Vale a pena notar que não só o primeiro Congresso, mas todos os que 
se seguiram, bem como a recente convenção, estiveram invariavelmente de 
acordo com o povo, pensando que a prosperidade da América depende de 
sua União. Preservá-la e perpetuá-la foi a grande meta do povo ao formar essa 
convenção, e é também a grande meta do plano que a convenção o aconse-
lha a adotar. Portanto, a que título, ou com que propósitos, alguns homens, 
neste período particular, tentam depreciar a importância da União? Por que 
se sugere que seria melhor ter três ou quatro confederações que uma? Estou 
convencido, em minha própria mente, de que o povo sempre teve razão a esse 
respeito e que seu apego universal e uniforme à causa da União se funda em 
razões elevadas e de peso, razões que tentarei expor e elucidar em alguns dos 
próximos artigos. Os que defendem a ideia de substituir o plano da convenção 
por várias convenções distintas parecem antever claramente que a rejeição 
desse plano poria a continuidade da União em extremo perigo. Isso por certo 
ocorreria, e desejo sinceramente que todo bom cidadão perceba com igual 
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clareza que, em qualquer momento em que ocorrer a dissolução da União, a 
América terá razão para exclamar, nas palavras do poeta: “Adeus! Um longo 
adeus a toda minha grandeza”.1

PUBLIUS [ JAY ]

ARTIGO 3

Desenvolvimento do tema

N ão é nova a observação de que o povo de qualquer país raras vezes adota 
uma opinião errônea com relação a seus interesses e nela persevera firme-

mente por muitos anos. Essa consideração tende naturalmente a criar grande 
respeito pela elevada opinião que o povo da América alimentou por tanto 
tempo e com tanta uniformidade acerca da importância de continuar firme-
mente unido sob um único governo federal, investido de poderes suficientes 
para todos os propósitos gerais e nacionais.

Quanto mais atentamente considero e investigo as razões que parecem 
ter dado origem a essa opinião, mais me convenço de que elas são irrefutáveis 
e definitivas.

Entre os muitos objetos a que um povo sábio e livre julga necessário dirigir 
sua atenção, o de garantir sua segurança parece ser o primeiro. A segurança do 
povo está sem dúvida relacionada a uma grande variedade de circunstâncias e 
considerações e, em consequência, dá grande margem aos que querem defini-la 
com precisão e abrangência.

No momento, quero considerá-la apenas em sua ligação com a preservação 
da paz e da tranquilidade, tanto contra perigos das armas e da influência exter-
nas como contra perigos semelhantes oriundos de causas domésticas. Como 
o perigo externo vem em primeiro lugar, convém discuti-lo antes. Passemos, 

1.  O poeta é Shakespeare, Rei Henrique vii, iii, ii. (N. do E.)
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portanto, a examinar se o povo está ou não certo em sua opinião de que uma 
União cordial, sob um governo nacional eficiente, lhe fornece a melhor segu-
rança que pode ser arquitetada contra hostilidades do exterior.

Sempre se poderá verificar que o número de guerras que aconteceram ou 
vão acontecer no mundo é proporcional ao número e ao peso das causas, reais 
ou falsas, que as provocaram ou estimularam. Se esta observação for justa, tor-
na-se útil investigar se uma América unida tem probabilidade de se ver diante 
de tantas causas justas quanto uma América desunida; pois, se verificarmos 
que uma América unida irá provavelmente enfrentar menos causas, disto se 
seguirá que, sob este aspecto, a União é mais propensa a preservar o povo num 
estado de paz com outras nações.

As causas justas de guerra, em sua maior parte, surgem de violações de 
tratados ou da violência direta. A América já firmou tratados com nada menos 
que seis nações estrangeiras, sendo todas elas, exceto a Prússia, marítimas, e, 
portanto, capazes de nos molestar ou causar danos. Tem também extenso 
comércio com Portugal, Espanha e Grã-Bretanha. Com relação a estas duas 
últimas nações, é preciso considerar a circunstância adicional da vizinhança.1

É de grande importância para a paz da América que ela observe as leis das 
nações em relação a todas essas potências, e a mim me parece evidente que 
isso será feito de modo mais perfeito e pontual por um governo nacional do 
que por 13 Estados separados ou por três ou quatro confederações distintas. 
Várias razões podem apoiar essa opinião.

Uma vez estabelecido um governo nacional, os melhores homens do 
país não só aceitarão servi-lo como serão em geral designados para admi-
nistrá-lo; pois, embora uma cidade ou região, ou outra influência estreita, 
possam introduzir homens em assembleias, senados, tribunais de justiça ou 
secretarias executivas estaduais, será necessária uma reputação mais geral e 
ampla, fundada em talentos ou outras qualificações, para recomendar homens 
para cargos num governo nacional — em especial porque este terá o mais 
amplo campo de escolha e nunca experimentará aquela escassez de pessoas 
adequadas, que não é incomum em alguns dos Estados. Assim sendo, disso 
resultará que a administração, os conselhos políticos e as decisões judiciais 
do governo nacional serão mais sábios, sistemáticos e judiciosos que os dos 
Estados individuais. Consequentemente, serão mais satisfatórios para outras 
nações e mais seguros para nós.

1.  Jay se refere, evidentemente, à vizinhança de seu país com colônias da Espanha e da Grā-Bretanha. (N. do E.)
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