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As Duradouras
Lições de
Tocqueville sobre
a Liberdade
Sempre atento às diversidades geográficas e demográficas, Tocqueville aponta continuamente as diversidades
no interior da América, resistindo a uma caricatura das
atitudes americanas como descomplicadas.
TRADUÇÃO: Maria Cortesão Monteiro

E

m The Idea of Justice,
Amartya Sem divide os
teóricos sociais em dois
tipos1. Os do primeiro,
que se dedicam ao ‘institucionalismo transcendental’, concentram-se
em ‘identificar arranjos institucionais justos
para uma sociedade’2. Sen atribui este modo
de pensar a Thomas Hobbes, John Locke,
Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant
e John Rawls, embora a lista não procure
ser exaustiva. O ‘institucionalismo transcendental’ ‘concentra a atenção naquilo que
identifica como ‘justiça perfeita’ e, depois,
‘tornar as instituições boas’.3 Não está interessado na rectificação de injustiças das
sociedades actuais e não se propõe oferecer
um plano para a forma como uma sociedade
em particular deve dar passos práticos de
uma ordem ligeiramente menos justa para
uma ligeiramente mais justa.
Em contraste, Sen sugere haver um
outro tipo de pensadores do Iluminismo
e pós-Iluminismo que se dedicam à ‘comparação focada na realização’. Tais autores
– como Adam Smith, o Marquês de Condorcet, Jeremy Bentham, Mary Willstonecraft, Karl Marx e John Stuart Mill –
estiveram “envolvidos em comparações
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de sociedades que já existiam ou que poderiam surgir, em vez de confinar as suas
análises a procuras transcendentais por
sociedades perfeitamente justas”4. Como
Sen explica mais tarde, “aqueles debruçados em comparações focadas na realização estavam frequentemente interessados
primeiramente na remoção de manifesta
injustiça do mundo que viam”5.
Esta dicotomia nem sempre é fácil de
detectar, e claro que podem surgir muitas
questões acerca de quem encaixa onde. Por
exemplo, em vez de estritamente teórico,
algumas pessoas imaginam Rawls como
alguém eminentemente preocupado com o
dilema do pluralismo moral no nosso mundo actualmente e praticamente multicultural. Hobbes, por sua vez, estava claro directamente ligado à questão da legitimidade

do rei no contexto de guerra civil, e toda a
gente sabe que que Rousseau exigia uma
reacção prática à subjugação tipo escrava
do povo francês. No lado supostamente
realista, alguns contestariam que a noção
de fases da história de Marx é tão teoricamente inventada como as noções de estado de natureza em Hobbes e Locke. E Mill
pode ter tido preocupações práticas com a
liberdade de expressão e estatuto da mulher, mas estas foram manuseadas de uma
forma tão teórica que os seus escritos eram
expansivos o suficiente para serem usados
por conservadores e liberais, e foram atacados por feministas da terceira vaga por
serem demasiado teóricos. Mesmo assim,
penso que a distinção de Sen é extremamente útil. Como vemos, algumas pessoas
especializam-se em como as coisas podem
ser, enquanto outras se especializam em
como as coisas são, e a conversação entre
as duas é frequentemente dura.
The Idea of Justice de Amartya Sen é
um livro de crítica à A Theory of Justice6,
de John Rawls. Como é conhecido, Rawls
afirma que uma ordem justa surge se os
cidadãos forem cobertos com um ‘véu
de ignorância’ que significa que eles não
sabem quem serão na sociedade. Sem
conseguir saber que tipo de pessoa serão,
escolhem políticas e instituições que são
justas para todos. Tendo em conta que
poderão vir a ser uma pessoa na periferia
da sociedade, como alguém com deficiências ou economicamente desfavorecido,
quererão, da perspectiva de uma posição
original, querer assegurar que as necessidades básicas de todos são garantidas. A
preocupação de Sen é que a teoria ideal de
Rawls não forneça argumentos acerca do
que deve ser feito agora na ordem global,
porque tal véu de ignorância nunca será
colocado sob os olhos dos cidadãos. Além
disso, a teoria falha em ver que a questão não é “quem recebe o quê do estado”,
mas “como são os bens materiais usados”.
Bens e serviços são fornecidos em grande
interacção com o recipiente, de tal forma
que é na verdade impossível falar de um
certo nível de assistência estatal em abstracto. O argumento de Rawls falha porque é perfeccionista. Não há ninguém que
o consiga implementar, e nenhuma sociedade em que possa ser implementado.
Aqui argumento que o antídoto de Sen,
alguém capaz de levar a cabo “comparações focadas na realização”, é encontrado
quase na perfeição em Alexis de Tocqueville. Apesar da educação aristocrática,

ANO XIX • NÚMERO 63 • OUTONO 2017

NOVA C I DA DA N I A

45

EPF 2017

AS DURADOURAS LIÇÕES DE TOCQUEVILLE SOBRE A LIBERDADE
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Tocqueville procurou activamente o relacionamento – por vezes completamente intelectual – com outros radicalmente
fora do seu círculo social. Em Democracia
na América ele escreve extensivamente
acerca das suas interacções com americanos nativos e afro-americanos, expondo
os vários dilemas das suas vidas quotidianas, os seus antecedentes históricos e
os seus compromissos morais. Ele avalia
as interacções missionárias com os povos
indígenas7 e compara as últimas tendências religiosas entre continentes. Ele traça
as raízes europeias dos migrantes para a
América e como as suas trajectórias foram afectadas pelas novas circunstâncias
em que se encontraram, e analisa em
profundidade as diferenças entre esses
novos na América e aqueles mais de uma
geração depois. Sempre atento às diversidades geográficas e demográficas, ele
aponta continuamente as diversidades
no interior da América, resistindo a uma
caricatura das atitudes americanas como
descomplicadas.
E ele aponta o que é mau. Ao fazê-lo,
aceita que os problemas são complicados
e duros; que podem estar connosco por
muito tempo. Escrevendo antes da Guerra Civil Americana, ele denuncia a injustiça da escravatura de forma inequívoca:
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Os homens precisam geralmente
de grandes e constantes esforços para
criarem males duráveis; mas existe
um mal que penetra furtivamente no
mundo; ao princípio mal o vemos,
no meio dos habituais abusos do poder; começa por um indivíduo de cujo
nome não reza a História; é pousado
como uma semente maldita em qualquer ponto do solo; em seguida, alimenta-se de si próprio, expandindo-se
sem esforço e crescendo naturalmente
com a sociedade que o recebeu – esse
mal é a escravatura.8
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Ao mesmo tempo, estima que uma
simples remoção das leis da escravatura
não será suficiente para combater o mal,
e que pode até tornar as coisas mais confrontacionais no curto prazo:
Sou obrigado a confessar que não
considero a abolição da escravatura
um meio de retardar, nos Estados do
Sul, a luta entra as duas raças.
Os negros podem permanecer escravos durante muito tempo, sem se
queixarem; mas logo que comecem a
fazer parte do número dos homens li-
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vres, passarão a indignar-se por se encontrarem privados de quase todos os
direitos de cidadania e, não podendo
tornar-se iguais aos brancos, não tardarão a revelar-se seus inimigos.9
O tom é realista, embora surja lado a
lado com a defesa de que acabar bruscamente com a escravatura é economicamente insustentável.10
Ver alguém que se move tão rapidamente entre diálogos e impressões de partes tão diferentes para dar uma imagem
completa e diversa quase nos encadeia, por
se ter tornado algo tão raro. Actualmente,
aqueles que são suficientemente ricos para
passar o tempo a circular por entre partes
da sociedade estão demasiado na defensiva
e, para interagir abertamente com outros
enquanto moralmente iguais, desculpam-se pela sua riqueza. De facto, cada vez que
ouvir uma elite afirmar que o populismo
é causado pela desigualdade, aperceba-se
que, nessa elite, estão, nesse mesmo momento, a desculpar-se por serem quem
está a falar com o populista pobre. O jornalismo, por sua vez, tem estado, desde
há uma década, em decadência, com os
departamentos estrangeiros a fechar por
todo o mundo e a maior capacidade de um
jornalista passar a ser a de reescrever informação que existe online. A nível da nossa
vizinhança, Robert Putnam demonstrou
que cada vez mais sofremos de um ‘agachamento’ face a uma maior diversidade
étnica, enquanto redes humanas de apoio
estão em declínio tanto em termos de ligações intra-grupo como extra-grupo.11
Mas estes desafios, para nós que analisamos o quadro completo de uma sociedade, não são meramente sociológicos, estão
escritos na maneira como tentamos fazer o
que Tocqueville estava a fazer: investigação
de ciência política. Estamos no meio de um
cerco contra os métodos qualitativos – métodos como entrevistas extensivas, grupos
especializados ou observação etnográfica
participativa – em favor de métodos quantitativos de estatísticas ou estudos controlados aleatorizados. Mesmo métodos que
eram anteriormente entendidos como estando ligados a uma apreciação de contexto
e significado, estão a ser reinventados como
valiosos por serem quantificáveis. Agora
regularmente lemos análises de discursos
de políticos que se concentram no número
de vezes que certas palavras são utilizadas,
mesmo que na verdade saibamos que uma
palavra só tem significado pela frase. A ci-

ência política comparativa, cada vez mais,
defende o seu propósito em termos meramente quantitativos, argumentando que
vale a pena financiá-la porque se podem
fazer testes de hipóteses com pequenas
amostras, aplicando o método da concordância e o método da diferença de John
Stuart Mill, ou porque pode refinar a nossa compreensão de variáveis particulares
antes de uma regressão múltipla, ajudar a
codificar dados de difícil posicionamento,
ou porque identifica onde pode haver endogeneidade entre variáveis. Para aqueles
que seguem um método quantitativo, muitas vezes há pouca consciência do contexto
histórico para a relação causal que está a ser
estabelecida, e esses estudantes raramente
usufruem de encontros humanos significativos com o seu tema. Tudo isto deriva da
grande influência, nas ciências sociais, de
Max Weber, cuja fundamentação epistemológica se encontra na estrita separação
de factos e valores. O ‘modelo’, o ‘desenho
de investigação’, ou a lista de variáveis independentes e dependentes devem ser formuladas distintamente da visão que cada
um tem de vida boa, ou de bem comum
da sociedade. Levado ao extremo, quanto
menos interacção humana houver com o
assunto em estudo, melhor, pois isso levaria a um risco de preconceito no momento de planear a investigação ou interpretar
os resultados. Métodos quantitativos que
surgem dos mesmos pressupostos são inerentemente individualistas, na medida em
que tomam a unidade de análise como uma
colecção de itens individuais distintos, e em
seguida são surpreendidos pela interacção

Mas se alguém
me pudesse dar
10 homens com a
mesma avidez de
Tocqueville para
ouvir cada parte da
sociedade, e escutar atentamente,
acabaríamos com o
défice democrático

e dependência; quando de facto devíamos
assumir itens interdependentes e ficar surpreendidos com a independência. Quando
os pressupostos de Weber são aplicados ao
estudo das sociedades humanas, noções de
família ou – algo que tem particular importância para Tocqueville – noções de pessoas
como um todo, grupos associativos, ou o
bem comum, tornam-se automaticamente
a excepção, em vez da regra. Mas se alguém
me pudesse dar 10 homens com a mesma
avidez de Tocqueville para ouvir cada parte
da sociedade, e escutar atentamente, acabaríamos com o défice democrático; porque o
inter-relacionamento social é o material
primário da democracia, e se continuamos
a insistir numa individualização do que significa saber, falharemos cada vez mais totalmente em capturar o espírito democrático
nos nossos escritos.
“Comparações focadas na realização”
exploram o carácter da sociedade, como se
escrevessem uma biografia. Um bom exemplo disso é a insistência de Tocqueville nos
costumes, “hábitos e convenções que incorporam os valores fundamentais de um grupo ou sociedade.”12 Tocqueville escreve:
Disse acima que considerava que
os costumes eram uma das grandes
causas gerais às quais podemos atribuir a conservação da república democrática nos Estados Unidos.
Entendo aqui o termo costumes no
sentido que os antigos atribuíam à palavra mores; ela aplica-se não só aos
costumes propriamente ditos, a que
poderíamos chamar hábitos do coração, mas também às diferentes noções
que os homens possuem, às diversas
opiniões que circulam entre eles e ao
conjunto de ideias a partir das quais
se formam os hábitos da mente.
Com esta palavra refiro-me, portanto, a todo o estado moral e intelectual de um povo.13
Não que a ciência social contemporânea
repudie a reflexão sobre o todo social, apenas que esta é levada a cabo sem a noção
do raciocínio prático colectivo. Para uma
democracia ter alguma forma de sentido
colectivo, não é preciso que toda a gente na
sociedade seja inteligente. Tocqueville está
longe de pensar que todos os americanos
são espertos – ele até dedica um capítulo
inteiro à explicação de “Porque motivo os
Americanos nunca se apaixonaram tanto
quanto os Franceses pelas ideias gerais em
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matéria de política”,14 e tem ainda outro
chamado “Porque motivo os escritores e os
oradores americanos são muitas vezes pomposos”.15 No entanto, uma noção de sentido
colectivo, raciocínio prático colectivo, impregna as suas descrições. Isto é: como as
coisas são vistas do ponto de vista do propósito colectivo. Um propósito comum por
vezes inspirador, por vezes falho; sempre
com base histórica, sempre com propósito.
Em contraste, quando nós, cientistas sociais contemporâneos estudamos o colectivo, falamos de ‘nacionalismos’, ‘ideologias
políticas’, ‘políticas de identidade’, ‘populismo’ ou ‘imaginações colectivas construídas’.
Este ontologia da sociedade baseia-se em
analisar outrém, para que possamos criar
distância científica entre nós e a o assunto
em causa. Tocqueville, no entanto, surge
como contra-argumento à insistência de
David Hume, Immanuel Kant e Max Weber no ganho de conhecimento através da
distinção facto-valor. Embora existam muitos que se tornaram mais sábios ao recusarem a falsa dicotomia, em Tocqueville encontramos alguém que é também capaz de
se comprometer com uma reflexão comparativa e imparcial. Isto é, atinge a intenção
escondida na distinção de Weber, sem ter
que ‘destruir por assumir distante’ a noção
de um todo social com propósito.
Em vez disso, temos medo da discussão da moralidade e do carácter moral.
Receamos que falar explicitamente acerca do que é a moral possa levar a um idealismo absolutista por parte dos líderes
políticos, e levar-nos de volta a uma era
da ideologia. Com esta estrutura social
pós-traumática, procuramos proteger-nos de qualquer forma de extremismo,
intolerância ou incorrecção. O refúgio
mais certo são os direitos humanos e a
regulação burocrática, e assim depositamos poder e confiança em instituições independentes e judiciárias, e enfatizamos
que a judiciária protege a ordem constitucional, em vez de dizermos que a ordem
constitucional é protegida por cada um
dos três ramos do governo juntos.
Para encontrar uma forma de bem comum, perdemos o sentido de nível-meso
de comunidade de Tocqueville, e em vez
disso procuramos soluções jurídicas para
todas as vulnerabilidades. Baseamos a gestão das relações socias na padronização e
expansão dos direitos legais dos cidadãos.
Quanto mais universais, mais justos. Não
queremos a igualdade da mesma forma
que os socialistas costumavam querer, mas
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A democracia
depende da ligação
entre os dilemas
morais que nós
temos enquanto
cidadãos na nossa
vida quotidiana e
os dilemas morais
da nação enquanto
um todo
mais uma sociedade em que todos aderiram uma equivalência de personalidade
jurídica, que esperamos que faça com que
o diálogo e encontro com pessoas desiguais não sejam mais necessários, porque
já não haverá povos desiguais.
Mas o medo da moralidade e do método
de Tocqueville de ouvir os costumes sociais
é desadequado. A democracia depende da
ligação entre os dilemas morais que nós
temos enquanto cidadãos na nossa vida

quotidiana e os dilemas morais da nação
enquanto um todo. A questão de as nossas
leis serem ou não hospitaleiras para com
migrantes é uma questão irredutivelmente
interactiva com o facto de se nós, enquanto
pessoas, conseguimos e seremos hospitaleiros nas nossas relações individuais com
migrantes. A questão de se os bancos centrais devem diminuir ou aumentar as taxas
de juro é algo irredutivelmente interactivo
com o facto de se as pessoas aspiram a poupar ou a gastar. A questão de se o sistema
judicial deve ser activo a derrubar a legislação do governo é algo irredutivelmente
interactivo com o facto de se nós, enquanto
pessoas, acreditamos que a justiça é obtida
com sucesso nos nossos tribunais.
Estas são questões de “comparação focada na realização”, não de “institucionalismo transcendental”, que requerem que
adoptemos o método de Tocqueville de
explorar o nível-meso do comportamento associativo, as sinergias morais entre
povo e líder, e os detalhes que fazem da
sociedade um todo com propósito.
Nota do Tradutor: as referências estão, nas
notas de rodapé, tal como no texto original. No
entanto, no caso das citações de Tocqueville
optámos, para uma tradução o mais correcta
possível, por utilizar a tradução existente na
edição Da Democracia na América (Estoril:
Princípia, 2007 [1835]).

NOTAS
1 Sen, A., The Idea of Justice (London: Penguin Books, 2009).
2 Ibid, p. 5.
3 Ibid, p. 5.
4 Ibid, p. 7.
5 Ibid.
6 Rawls, J., A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971).
7 Tocqueville, Democracy in America (London: Penguin Books, 2003 [1835]), p. 383.
8 Tocqueville, Democracy in America (London: Penguin Books, 2003 [1835]), p. 399.
9 Tocqueville, A. Da Democracia na América. (Estoril: Princípia, 2007 [1835]), p. 411// Ibid, pp. 422-3.
10 ‘[I]n general, the colony without slaves became more populous and prosperous than the one in which slavery
flourished.’ Ibid, p. 404.
11 Putnam, R. D., ‘E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century. The 2006 Johan Skytte
Prize Lecture’. Scandinavian Political Studies, Vol. 30, No. 2 (2007), pp. 137-174.
12 Collins English Dictionary (Glasgow: HarperCollins Publishers, 1998), 4th Ed., p. 1011. From the Latin mōs, meaning
custom.
13 Tocqueville, A., Democracy in America (London: Fontana Press, 1969 [1835]), p. 287. Para a adopção por outros
do termo “hábitos do coração” (“habits of the heart”), ver Putnam, R. D., Making Democracy Work (Princeton:
Princeton University Press, 1993), com Robert Leonardi & Raffaella Nanetti, p. 11; e Bellah, R. N., Madsen, R., Sullivan, W. M., Swidler, A. & Tipton, S. M., Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life (London:
University of California Press, 1996), p. xlii.
14 Tocqueville, 1969, Vol. 2, Ch 4.
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