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Prefácio

Carlos Guilherme Mota*

* Carlos Guilherme Mota, historiador, Professor Emérito da fflch-usp e Professor Titular de 
História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Um espectro ronda a Europa, o espectro do 
Comunismo  Todas as potências da velha Euro-
pa aliaram-se numa sagrada perseguição a esse 
espectro, o Papa, o Czar, Metternich, Guizot, 
radicais franceses e policiais alemães  

Karl Marx e Friedrich Engels,  

Manifesto Comunista, 1848   

É muito raro, na Historiografia brasileira, defrontarmo-nos com 
autores que se disponham a se aventurar em águas internacionais 
profundas, talvez porque em certas culturas os critérios de excelên-

cia sejam altíssimos  E, descontadas as exceções, levados a sério 
Anteriormente, a historiadora Marisa Midori Deaecto já nos brindara 

com livros que se tornaram clássicos, em especial O Império dos Livros  
Instituições e Práticas de Leitura na São Paulo Oitocentista (São Paulo, 
Edusp, 2019), tendo com ele recebido o Prêmio Jabuti (2012) e o Prê-
mio Sérgio Buarque de Holanda, da Fundação Biblioteca Nacional (2011)  
Marisa comparece agora com estudo altamente desafiador, erudito, im-
portante  Trata-se de História de um Livro: A Democracia na França, de 
François Guizot (1848-1849), obra/ensaio de autoria desse célebre político 
francês liberal, historiador e publicista que atuou na vida política francesa e 
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europeia na primeira metade do século xix  Militante orleanista, tornou-se 
referência no campo do Direito Constitucional, consoante os princípios 
vitoriosos na Revolução de Julho (1830)  

De confissão protestante, Guizot lutava pela reconciliação das igrejas 
cristãs 

François Pierre Guillaume Guizot nasceu em Nîmes, em 1787  Os avós 
eram pastores  Em 1794, o pai, jurista, foi guilhotinado após se lançar no mo-
vimento federalista, em meio às lutas entre montagnards e girondins  A fa-
mília então se transferiu para Genebra, onde Guizot completou os estudos  
Em 1805, ingressou na Faculdade de Direito da Sorbonne, chave de acesso 
para os salões parisienses, em particular, o círculo de Suard, diretor do jornal 
Le Publiciste  Em 1814, tornou-se o titular da cadeira de História Moder-
na  Iniciou a carreira política sob o regime da Restauração, no gabinete de  
Talleyrand, porém, após o assassinato do Duque de Berry, que marcou a as-
censão dos ultra ao poder, tornou-se um opositor virulento ao rei Bourbon  
Datam dessa época os escritos mais contundentes sobre o governo represen-
tativo, donde o interesse pelo modelo inglês, que se torna inspiração para a 
defesa do juste milieu francês  Nessa época, publicou História da Revolução 
na Inglaterra (1826-1827, 2 vols ) e Curso de História Moderna (1829-18320, 
6 vols ), que compreendia os volumes sobre História da Civilização Europeia 
e Francesa, com várias reedições revistas e ampliadas pelo autor  

Em sua carreira política, Guizot foi Ministro da Instrução Pública, 
tendo criado, em 1834, na Faculdade de Direito de Paris, a Cátedra de Di-
reito Constitucional  Para sucedê-lo indicou o constitucionalista italiano 
Pellegrino Rossi, que publicou o curso de Direito Constitucional em vários 
volumes (Paris, 1866) 

Guizot foi ainda, por breve período, Primeiro-Ministro da França, de 
19 de setembro de 1847 a 23 de fevereiro de 1848  Ele faleceu em Val-Ri-
cher, na Normandia, muito distante das agitações parisienses, em 1874  

Se, em O Império dos Livros, a abordagem é abrangente e diacrônica, 
agora, do ponto de vista metodológico, a Historiografia se enriquece com a 
abordagem concentrada no tempo e em um único objeto: a edição de De la 
Démocratie en France, gestada no final de 1848 e publicada em janeiro de 1849  

Com efeito, a autora desvenda, enquanto historiadora e crítica da cul-
tura, novas perspectivas para o labor histórico e historiográfico  E o faz 
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em dois planos, em larga medida conjugados  No campo monográfico es-
tritamente acadêmico-científico, ao focalizar como objeto, e com máximo 
rigor, um único livro em suas múltiplas dimensões: técnica, bibliográfica, 
historiográfico-ideológica, histórico-social, mercadológica, contextual, po-
lítica  E, no plano metodológico, por aplicar abordagem inspirada, rigorosa 
e inovadora na percepção dos impactos dessa obra na crítica e na vida 
propriamente político-cultural europeia e americana, considerando seus 
contextos históricos nacional e internacional  

O leitor dessa tese universitária, apresentada para obtenção do títu-
lo de Livre-Docente na USP, ao terminar o percurso analítico da autora, 
desde as razões da escolha do livro a ser examinado, passando pelo exa-
me técnico minucioso de sua fatura, e o estudo detalhado que envolveu a 
vida, as ideias e a produção do autor-personagem, o ideólogo Guizot, seus 
editores, distribuidores, comerciantes, os críticos e finalmente os leitores, 
terá a dimensão correta, completa e complexa do que significa o objeto-li-
vro, em especial um livro desse pequeno porte, escrito ao sabor das marés, 
correntes e contracorrentes do pensamento da época  Ou seja, um objeto 
sem dúvida diferenciado, entendido pela autora como síntese de múltiplas 
determinações  

A análise dos palcos dos acontecimentos e as repercussões do livro de 
Guizot é primorosa, acompanhando-o tanto na Europa como nos Estados 
Unidos e reverberações no Brasil  

A autora percorreu e pesquisou nos países abrangidos pela obra de Gui-
zot, onde contra-atuaram pensadores e militantes do nível de Proudhon, por 
certo a mais destacada figura do socialismo francês  E lança a historiadora 
uma discreta e nada sutil nota de fim de capítulo, em que nos faz recordar 
que, “meses antes da Revolução de Fevereiro, o Ministro Guizot mandara 
perseguir e expulsar de Paris vários socialistas estrangeiros, dentre eles Karl 
Marx e sua família” (p  74, nota 64) 

Um dos pontos altos de sua análise é o manejo sofisticado dos  
autores, sobretudo de especialistas na História do Livro (Frédéric Barbier,  
Robert Darnton) e meu saudoso mestre Jacques Godechot, entre tantos 
outros  Mas também no plano conceitual, o rigor de Marisa é exemplar: 
tome-se como exemplo o conceito-chave de sociedade civil, pedra de 
toque do pensamento liberal, ou da aproximação de Guizot com Alexis 
de Tocqueville:
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posfácio

Guizot no Brasil Atual

Lincoln Secco*

A História de um livro é sempre um mistério  É possível ler o ma-
nuscrito, as várias redações, as correções, as provas tipográficas, o 
contrato de cada edição e a correspondência do autor  Mas a histo-

riadora que aceita a tarefa não pode sentar-se ao lado do autor, indagar-lhe 
os motivos, surpreender suas indecisões 

Assim, cabe à autora contornar a mesa de trabalho do seu personagem, 
visitar-lhe o escritório ainda hoje conservado, compulsar uma vasta mole 
documental e reviver um François Guizot em seus vários espaços, em seus 
múltiplos tempos  É a obra que Marisa Midori Deaecto empreende 

Ela transpassa as muitas temporalidades que envolvem seu tema de 
estudo: aborda o objeto livro na longa duração de sua história; conduz 
nossa leitura por uma conjuntura revolucionária desde 1789; por fim, nos 
mergulha no próprio evento que foi a publicação da obra de François Gui-
zot em plena Primavera dos Povos 

Professora Livre-Docente na Universidade de São Paulo, a autora é 
mestra do seu ofício  Mobiliza as técnicas, descreve os paratextos editoriais, 
a recepção, as resenhas, as missivas, os debates; demonstra como se dá a 
sobrevivência comercial e pública de uma obra  Aquela que vende muito 
no lançamento e a que vende (mais ou menos) por muitos anos 

Basta uma comparação: o Manifesto Comunista de Marx e Engels, por 
exemplo, visava o mesmo objetivo de Democracia em França de Guizot: 

* Professor livre-docente de História Contemporânea da Universidade de São Paulo 
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intervir nos acontecimentos (embora o Manifesto tenha sido publicado 
pouco antes da vaga revolucionária de 1848)  O pequeno livro também 
buscava uma difusão europeia, mas suas edições anunciadas se frustraram 

Já o livro de Guizot teve ampla difusão imediata em várias línguas e 
países  Como Marisa mostra foram, 47 edições em cinco meses (além das 
reimpressões e possíveis contrafações)  No entanto, o Manifesto Comunista 
continua a ser editado em muitos países e é encontrado ainda hoje em ban-
cas de jornal  Já Guizot é um senhor desconhecido do grande público ledor 

Por que então resgatar o libelo de um conservador 170 anos depois?

os movimentos da crítica

É possível que a autora nos envolva em movimentos contraditórios  Pri-
meiro, ao recordar a Revolução para os que procuram esquecê-la; depois, 
ao resgatar uma crítica conservadora à Democracia; finalmente, a crítica da 
democracia é reencontrada, mas não como questionamento conservador e 
sim como atitude de duvidar de sua modalidade liberal, sempre capaz de 
engendrar o monstro da tirania 

Guizot fez parte da geração de historiadores da Restauração (1815- 
-1830) que erigiu um modelo liberal de compreensão da Revolução Fran-
cesa, o mesmo que perdurou por dois séculos e, justamente através dos 
adeptos de Marx, ainda persiste  Suprema ironia!

A plêiade de historiadores liberais era composta por Guizot, Thiers, Mignet 
e a notável Madame de Stäel (cuja obra é editada, postumamente, em francês e 
alemão no ano do nascimento de Marx: 1818)  Acrescente-se depois Tocqueville 

Foram eles que viram uma Revolução bifronte: uma face liberal voltada 
para a Inglaterra (1789); outra radical e que olha para o povo da rua (1792- 
-1794)  Abominaram o terror, mas reconheceram na grande Revolução o 
que nela havia de “inevitável” para a ascensão da classe média (a burguesia) 

É essa leitura que, paradoxalmente, permitirá aos marxistas se colo-
carem como continuadores da “revolução burguesa” e, de certa forma, da 
própria obra de Guizot 

Em sua História da Civilização na Europa ele já havia situado a ideia 
de luta de classes como a originalidade histórica europeia  Não é preciso 
adivinhar de onde Marx retirou um conceito fundamental do chamado 
materialismo histórico  Ele leu e resenhou Guizot!
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Eric Hobsbawm (Ecos da Marselhesa) ofereceu a explicação cabal de 
por que a França entronizou a sua Revolução em bloco durante o primei-
ro centenário  Já no segundo, vários historiadores tiveram audiência para 
dizer o que antes fora uma heresia: que a Revolução nunca existiu, foi uma 
derrapagem irrelevante ou um prenúncio do totalitarismo 

A parte da França de 1989 que temia seus imigrantes e buscaria depois 
meros gestores em vez de presidentes permitiu que o discurso dominante 
esvaziasse o caráter nacional da Revolução 

Os historiadores liberais, entretanto, ao atacarem a interpretação mar-
xista da Revolução, ofendiam na verdade o seu próprio paradigma liberal, 
como notou Hobsbawm  Ao mirar em Marx, atingiam Guizot, esse desco-
nhecido autor que deixou de ser editado e é citado anualmente apenas em 
algumas aulas de História na universidade 

Para a geração de Guizot a Revolução foi necessária e não um desvio, 
embora tivesse horrores  Guizot, Madame de Staël, Mignet, Thiers e ou-
tros recolheram-na como um todo necessário que precisava ser depurado 
dos excessos e chegar ao juste milieu  Assim, a luta de classes acabaria em 
1830, quando uma nova Revolução destrona o rei Bourbon e entroniza um 
Orléans: Luís Filipe 

E como bem demonstra Marisa, Guizot, agora só um ex-ministro todo- 
-poderoso da era orleanista, tentava encontrar em seu panfleto político o 
antídoto à Democracia, ou seja, exatamente ao “exagero” da Revolução 

O primeiro movimento da crítica da autora será, portanto, o de desnu-
dar a origem revolucionária do liberalismo conservador; gênese esquecida 
por seu próprio personagem porque ele foi derrubado pela continuidade 
da mesma Revolução que lhe tinha alçado ao poder 

A crítica da autora não se encerra neste primeiro momento  Será pre-
ciso examinar o modelo de Guizot  Afinal, seu resgate do passado não é 
tarefa simples  Ele estaria em casa ao lado dos críticos do totalitarismo no 
século xx, mas estes o veriam com estranhamento ao lado da Revolução de 
1789 ou mesmo de 1830 

o modelo “ideal”

Somente os que souberem terminar uma Revolução terão o direito à sua 
herança  Não bastará domá-la, como Napoleão Bonaparte  Para os liberais 
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