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Em defesa dos
valores liberais
Esboço de um argumento
O recente ataque terrorista no Reino Unido, em Londres e Manchester, deu lugar a
grandes discussões sobre o facto de os terroristas constituírem uma afronta aos nossos
valores e de que os estados ocidentais têm de estar preparados, como parte de uma
estratégia anti-terrorista, para defender tais valores e mostrar a sua superioridade.
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ssim, no Reino
Unido, por exemplo, o Governo está
a propor a criação
de uma Comissão
que faça frente ao
extremismo, quer
seja da Esquerda ou da Direita ou de posições ideológicas religiosas e seculares. O
que isto implica, na prática, é fazer uso da
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útil frase de Will Kymlicha “a liberalização
das comunidades religiosas”. Tal abordagem
suscita bastantes questões:
O que é que concede esta autoridade
especial ao liberalismo para tentar reformular os valores e os ideais das comunidades religiosas de forma a que apenas
possam ser legitimamente defendidos e
praticados nesta forma liberalizada?
Uma resposta a esta questão implica-
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ria um argumento ou argumentos que demonstrassem a superioridade dos valores
liberais relativamente a outros defendidos no seio de grupos religiosos conservadores e/ ou fundamentalistas. Estarão
esses argumentos acessíveis aos liberais?
Um motivo para a dificuldade que tais
argumentos iriam constituir para os liberais é o carácter central da ideia de pluralismo no seio do liberalismo moderno.
Tipicamente, o liberal moderno defende o
pluralismo numa sociedade moderna sem
uma concepção do bem preponderante
mas antes diferentes concepções rivais. Ser
da opinião de que os valores liberais podem
legitimamente moldar os valores daqueles
que têm concepções diferentes do bem significa afirmar que o liberalismo tem uma
autoridade moral superior a estas outras
concepções do bem e que o pluralismo, cujo
reconhecimento constitui uma ideia central
do liberalismo, é, ele mesmo, um conceito
moralizado. Isto equivale a dizer que o liberalismo tem de apresentar uma espécie
de padrão que possa moldar – e moldar
mesmo de forma coerciva por meio destes
valores liberais – concepções do bem e das
comunidades que a elas aderem.
Há ainda a questão de que o liberalismo tem, normalmente, defendido uma
sociedade civil autónoma em que as pessoas são livres de entrar ou não e no seio
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da qual as práticas religiosas devem ser
livremente seguidas. Nada mais direi a
respeito deste último ponto, uma vez que
vem claramente no seguimento dos pontos anteriores, nos quais me deterei.
Ao reivindicar uma certa autoridade
moral sobre outras visões do mundo e correspondentes concepções do bem, o liberal tem de ter muito cuidado com os tipos
de argumentos que utiliza. Recordemos
que os que aderiram a outras visões do
mundo, e tipicamente às visões religiosas,
vão manter a ideia, característica dessa
visão, de que os seus pontos de vista são,
de facto, verdadeiros e de que a posição
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liberal segundo a qual as comunidades
religiosas devem ser liberalizadas está,
no fundo, a desafiar esta reivindicação do
conhecimento da verdade. É isto que dificulta o argumento de que o liberalismo é
um meio para legitimar as instituições e
práticas que podem desafiar aquelas que
são vistas como crenças problemáticas. Se
o ponto de partida do liberalismo é o reconhecimento e a universalidade do pluralismo, incluindo o pluralismo religioso,
então, entre a pluralidade de crenças, o
que é concede ao liberalismo autoridade
moral e como é que este pode estar na
base de um argumento com esse efeito,
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tratando-se de um argumento que pode
ser usado para liberalizar as comunidades religiosas, se os valores e as diferenças fundamentais são todos parte de uma
pluralidade de visões do mundo?
É claro que se pode defender que ir por
este caminho é muito perigoso para a coerência do liberalismo como um ponto de
vista moral justificado, pois este não pode
aduzir tais argumentos para a sua autoridade dado o reconhecimento da diversidade moral. De acordo com este ponto de
vista, pode ser preferível evitar discussões
profundas e afirmar apenas que os valores
liberais são aqueles que valorizamos aqui e
que devemos simplesmente forçá-los, seja
por meio da lei e do cárcere, no caso do
terrorismo, seja pela sua inclusão nos programas escolares, tendo em vista a promoção de valores liberais nas escolas. Todavia,
isso opõe-se profundamente às sensibilidades liberais porque a noção de que governa por consentimento, que, por sua vez,
é passível de ser gerado por argumentos e
princípios que podem ser reconhecidos e
aceites por todos, quaisquer que sejam as
suas concepções primárias do bem, tem
sido uma opinião firme do liberalismo. Por
isso, é, em si mesmo, evidente que limitar-se a impor um conjunto de valores a comunidades religiosas seria um acto bastante iliberal e teria de se afastar muito de
algumas princípios básicos do liberalismo
e, em geral, dos valores ocidentais.
Uma questão que é necessário abordar a par da afirmação dos valores fundamentais do liberalismo é que este tem
de se confrontar com reivindicações de
conhecimento da verdade no seio de comunidades religiosas com princípios que
raramente se reivindicam como verdadeiros. Alguns críticos islâmicos do liberalismo têm mesmo utilizado este aspecto
para defenderem que o liberalismo é, ele
mesmo, uma forma de fundamentalismo,
mas o seu fundamentalismo assenta na
dúvida. O argumento aqui é que toda a
estratégia liberal de pôr o certo antes do
bom, nos termos de Rawls, é imperfeita.
Tal abordagem assume que não há uma
verdade para ser descoberta nas concepções do bem que o liberal defende, e que
competem entre si, e que estas rivalidades
não podem ser resolvidas racionalmente.
Pelo contrário, membros não liberalizados de comunidades religiosas acreditam
que sabem o que é a verdade em relação
aos bens da vida humana e que estes diferem fundamentalmente daqueles que são

característicos do liberalismo. Se o liberal
não consegue encontrar uma base racional para o liberalismo, então, os pontos de
vista liberais dependem, aparentemente,
da fé e não da razão, tanto como as crenças das pessoas religiosas. Este ponto de
vista também se associa à crítica de Carl
Schmitt ao liberalismo.
Se tanto a religião como o liberalismo
dependem da fé e não da razão, então o
que é que concede ao liberalismo a sua
autoridade sobre outras concepções do
bem numa sociedade diversificada?
É possível defender que se virmos o
liberalismo pela lente do pragmatismo,
podemos constatar que se trata de uma
forma relativamente pacífica de lidar com
a diversidade e que isso é tudo aquilo de
que necessitamos. Muito poderia ser dito
sobre o liberalismo ocidental enquanto
mecanismo para lidar com a diversidade.
O que deve sobretudo ser assinalado é
que o liberalismo não é a única forma de
lidar com a diversidade; a outra forma de
o fazer é diminuir e, idealmente, eliminar
a diversidade. Estados que se têm mantido relativamente homogéneos do ponto
de vista étnico e religioso podem querer
proteger-se a si mesmos da importação de
diversidade por meio da imigração. Se os
liberais querem refutar este ponto de vista, não basta que defendam o liberalismo
ocidental apenas com o argumento de que
este se resume a um mecanismo de defesa,
não tendo um forte cerne moral próprio
(o que seria uma forma perfeccionista de
liberalismo, segundo a designação dos filósofos). O problema é, então, que são ne-

O que deve sobretudo ser assinalado
é que o liberalismo
não é a única forma de lidar com
a diversidade; a
outra forma de o
fazer é diminuir e,
idealmente, eliminar a diversidade

cessários argumentos a favor deste núcleo
moral que possam, por sua vez, resistir às
objecções de comunidades religiosas não
liberalizadas que afirmam saber o que é a
verdade, enquanto tudo o que os liberais
parecem saber é que é impossível basear
posições morais na verdade e não na fé
numa forma de política liberal.
Se há algum tipo de resposta a estes
problemas, então penso que tem de ser
uma resposta à maneira de Rawls, que
o autor propõe na obra Political Liberalism (O Liberalismo Político), que provavelmente não funcionará para todos, sobretudo com religiões como o Islão com
fortes estruturas de autoridade. Rawls
está a caminhar em direcção a uma explicação da razoabilidade numa sociedade
marcada pelo pluralismo político, moral e
religioso. E considera que a razoabilidade
consiste em reconhecer o seguinte:
Que provas empíricas a respeito de
afirmações sobre o desenvolvimento humano e o bem para os homens é complexa
e difícil de avaliar.
Mesmo se as provas empíricas forem
claras, podemos divergir a respeito do peso
dado a diferentes aspectos dessas provas.
Uma vez que todos os conceitos, incluindo conceitos morais e políticos, são
vagos e sujeitos a casos difíceis, temos de
depender de julgamentos e interpretações, a respeito dos quais pessoas racionais podem divergir.
A forma como abordamos a prova e a
interpretação pode perfeitamente reflectir a nossa experiência de vida geral e isto
vai sempre ser diferente de pessoa para
pessoa; e podem aplicar-se distintas considerações normativas ao problema em
questão, o que torna difícil que se chegue
a uma solução por todos aceite.
Pode haver um número limitado de
valores passíveis de serem realmente admitidos no seio de qualquer conjunto de
instituições sociais e políticas, pelo que
podemos ter de fazer escolhas difíceis e
polémicas entre eles.
Estes são, para Rawls, os fardos do
juízo, mas parecem estar muito longe da
atitude de muitas sociedades ocidentais
que não querem reconhecer o que aqui se
afirma a respeito da natureza da razoabilidade. Se assim for, muito se resumirá à
sua última afirmação, que certamente não
exclui a liberalização coerciva das comunidades religiosas. Isto deixa-nos com a dura
questão de se existe uma forma liberal de
defender os valores do ocidente.
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