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RESUMO

Os últimos trinta anos testemunharam um renovado interesse no pensamento
cívico-republicano no interior da filosofia política ocidental. As contribuições das ideias
republicanas são especialmente evocadas como resposta ao debate entre liberais e
comunitários que vem sendo travado nas últimas décadas. A noção de virtude bem
reflete o pensamento político de Alexis de Tocqueville que, marcado por uma
combinação de ideias republicanas, liberais e comunitárias, tem sido redescoberto e
se tornado uma rica fonte de inspiração para estudiosos que se preocupam com o
futuro da democracia. A partir de suas observações sobre os Estados Unidos da
América do início da década de 1830, Tocqueville elabora sua visão original acerca
das condições de possibilidade de uma comunidade política em que igualdade e
liberdade tendem à convergência. O Estado democrático, segundo o autor, somente
subsiste por meio do esforço de equilíbrio entre esses dois princípios na experiência
da cidadania. Tocqueville propõe uma nova ciência política que visa orientar os
dirigentes da sociedade na tarefa de formar cidadãos capazes de combater as
tendências que ameaçam a sobrevivência da democracia. Em sua estratégia para
restaurar os costumes dos homens democráticos, Tocqueville começa por acolher
uma doutrina moral que preserva a foça motivacional do interesse do indivíduo
enquanto amplia sua perspectiva e seus objetivos. O processo de formação da
cidadania de Tocqueville avança encorajando que os homens combatam suas
tendências individualistas mediante a participação política e, pela formação de hábitos
opostos, adquiram o gosto pela liberdade. Para Tocqueville, as instituições em geral,
a religião, e o engajamento político desempenham a função política de forjar cidadãos
e engendrar uma cultural política saudável. Se a irresistível marcha da igualdade que
caracteriza os novos tempos é natural, a esperança de Tocqueville é a garantia da
liberdade através da arte política.

Palavras-chave: Virtude, Democracia, Tocqueville, Cidadania, Formação.

ABSTRACT

The last thirty years have witnessed a renewed interest in the civic-republican
thought within Western political philosophy. The contributions of the Republican ideas
are especially evoked in response to the debate between liberals and community that
has been caught in recent decades. The notion of virtue reflects well the political
thought of Alexis de Tocqueville who, marked by a combination of republican, liberal
and communitarian ideas, has been rediscovered and become a rich source of
inspiration for scholars who care about the future of democracy. From his observations
on the United States of the early 1830s America, Tocqueville elaborates his original
vision of the conditions of possibility of a political community in which equality and
freedom tend to convergence. The democratic state, according to the author, only
exists through the effort of balance between these two principles in the experience of
citizenship. Tocqueville proposes a new political science that aims to guide the leaders
of society in the task of educating citizens able to fight trends that threaten the survival
of democracy. In its strategy to restore democratic customs of men, Tocqueville begins
by welcoming a moral doctrine that preserves the motivational seal in the interest of
the individual while expanding your perspective and your goals. The process of
citizenship formation de Tocqueville advances encouraging men to counter their
individualistic tendencies through political participation and the formation of opposing
habits, acquire the taste for freedom. For Tocqueville, the institutions in general,
religion, and political engagement play the political role of forging citizens and
engender healthy cultural policy. If the irresistible march of equality that characterizes
the new era is natural, the hope of Tocqueville is the guarantee of freedom through
political art.

Keywords: Virtue, Democracy, Tocqueville, Citizenship, Formation.
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INTRODUÇÃO

Os últimos trinta anos testemunharam uma renovação no pensamento
cívico-republicano no interior da filosofia política ocidental. Em termos gerais, o
republicanismo cívico incorpora uma concepção ativa do que significa ser um cidadão,
definindo a cidadania como uma prática. Uma das principais características das várias
posições republicanas, tanto históricas quanto contemporâneas, é a ideia de que os
cidadãos precisam desenvolver consciência de um bem comum acima de seus
interesses privados. Ademais, a participação dentro de uma comunidade política é
fundamental para a proteção e manutenção da liberdade e tal participação cívica ativa
exige que os cidadãos desenvolvam e possuam certas atitudes e disposições – isto
é, virtude cívica (PETERSON: 77).
Ainda que alguns elementos na formulação clássica das virtudes sejam
rejeitados ou ignorados nas abordagens republicanas que buscam reconstituir a
virtude cívica na sociedade contemporânea, para os republicanos intrínsecos, a
virtude cívica é compreendida em grande parte em um sentido clássico, como
relacionada com o desenvolvimento

do caráter individual dos cidadãos. Os

republicanos instrumentais empregam o conceito de virtude cívica não no sentido de
caráter internalizado do cidadão, mas em termos de uma disposição cognitiva para
agir e se comportar de acordo com certos princípios que mantém o funcionamento de
um estado republicano de modo a proteger seus cidadãos de serem dominados em
uma base arbitrária (PETERSON: 79).
Para republicanos cívicos que se aproximam dos comunitaristas na
identificação dos benefícios intrínsecos à vida cívica (participação política), a liberdade
é fortemente compreendida no sentido positivo de autogoverno. Para republicanos
cívicos que se aproximam dos liberais na valorização da vida politicamente ativa por
razões instrumentais, a liberdade é melhor compreendida no sentido negativo de
ausência de dominação (PETERSON: 147).
Alguns estudiosos acreditam que a teoria republicana pode contribuir para
o avanço no debate entre liberais e comunitários e que as ideias republicanas são
especialmente úteis para responder a tensões percebidas dentro das sociedades
democráticas liberais contemporâneas (PETERSON: 7-9). Ao longo do século XIX,
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algumas ideias republicanas persistiram1 em combinação com outras formas de
pensamento político, notavelmente no pensamento de autores como John Stuart Mill
(1806-1873) e Alexis de Tocqueville (1805-1859). Estes são normalmente vistos como
liberais clássicos, cujas teorias concentravam-se sobretudo na liberdade individual e
na ameaça representada pelo poder governamental. Contudo, ambos os pensadores
buscavam também promover participação ativa e virtude cívica contra a passividade
política que eles viam como um inconveniente das modernas e comerciais sociedades
democráticas (HONOHAN: 114).
Alexis de Tocqueville (1805-1859), intelectual e político francês da primeira
metade do século XIX, no início de A Democracia na América, a sua mais famosa e
emblemática obra, afirma que a democracia era o fato mais básico a moldar as
relações políticas e sociais no Novo Mundo. Seu objetivo nesse trabalho, considerado
por alguns a melhor obra já escrita sobre a democracia e sobre a América, é pensar
a democracia e o seu impacto na condição humana e, principalmente, as suas
implicações políticas. Seu imenso tema é a grande transformação histórica
providencial que ele chama de “a revolução democrática”: a transição, levando muitas
gerações, de uma sociedade hierárquica dominada pela nobreza militar, cuja riqueza
consistia em terras, para uma sociedade de ampla diversidade, em bem-estar e
ocupações, onde nenhuma classe predomina, mas todas partilham a igualdade de
status (BROGAN, 2012: 270).
A partir de suas observações sobre a sociedade dos Estados Unidos da
América, país que visitou de maio de 1831 a fevereiro de 1832, Tocqueville elabora
sua visão abrangente acerca das condições de possibilidade de uma comunidade
política em que igualdade e liberdade tendem à convergência. O Estado democrático,
segundo o autor, subsiste por meio de um equilíbrio entre esses dois princípios na
experiência da cidadania, ou seja, um modo de vida política caracterizado pela
igualdade de condições e pelo exercício da soberania do povo, o que implica
independência e participação dos indivíduos.

1

Em sua narrativa da filosofia política construída em volta do ideal da não-dominação, Phillip Pettit
afirma que a tradição republicana “cai por terra na virada do século dezoito, sendo substituída por um
conjunto de ideias que vieram a ser descritas, segundo um termo que aparece na época, como de
caráter liberal” (2007: 200).
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A concretização desse ideal democrático, porém, encontra obstáculos cuja
superação demanda um esforço considerável dos homens. Os indivíduos imbuídos
no fenômeno de um estado social uniformizador e individualizante
naturalmente

tendem

a excessos na perseguição de seus interesses. Uma adesão

apaixonada e inquieta pela igualdade abstrata caracteriza a mentalidade desses
indivíduos, comprometendo a sua percepção da ligação real entre o bem comum e o
bem-estar individual e levando-os à apatia cívica que dá lugar à tirania e ao
despotismo.
Essa é uma das razões pelas quais entre os dois supostos da democracia
há uma permanente tensão que demanda um esforço de harmonização: a paixão pela
igualdade e pelo bem-estar que ela promete está em constante conflito com a
promoção dos interesses comuns. Sem a participação comprometida dos indivíduos
na arena pública, abre-se uma lacuna e pavimenta-se o caminho para uma espécie
de servidão, um cenário temível para um pensador liberal por convicção mas
republicano por formação (SILVA, 2004: 98).
Para um mundo inteiramente novo, Tocqueville propõe uma nova ciência
política que visa orientar os dirigentes da sociedade na tarefa de educar a democracia,
regulando seus movimentos e substituindo os seus instintos cegos pela consciência
de seus verdadeiros interesses (2010: 42). Tocqueville pretendia esclarecer os atores
políticos acerca das tendências que influenciavam a democracia e das possibilidades
de resistir e redirecionar as mesmas. Nesse sentido, Tocqueville elogia a democraciaigualização pela inquietação a que dá origem e sobre a qual se desenvolve porque vê
nela um instinto rude para a liberdade política que requer a necessária intervenção da
arte (2010: 456):
Longe de censurar a igualdade pela inquietação que inspira, é por ela
principalmente que a louvo. Admiro-a, vendo-a depor no fundo do espírito e
do coração de cada homem essa noção obscura e esse pendor instintivo pela
independência política, preparando assim o remédio para o mal que faz
nascer. É por esse lado que a ela me apego.

As investigações de Tocqueville o levaram a concluir que as instituições e
o sistema político americanos resultavam do point de départ, da geografia, das leis e
dos costumes daquele povo. Ele indagava se era possível que alguns princípios que
viu em operação na América fossem aplicados com êxito na França. Ainda que para
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Tocqueville a democracia e o sistema político americanos não fossem sinônimos,
aquilo que ele viu na América o convenceu de que a introdução prudente e gradual de
instituições democráticas nos costumes do povo era uma possibilidade real, uma
esperança que ele passou a defender. Os excessos da Revolução Francesa e da
ditadura napoleônica haviam mostrado com clareza o que o futuro reservava: uma
sociedade na qual os cidadãos eram iguais na degradação, massacrados abaixo do
nível da humanidade. A América representava uma alternativa.
A perspectiva cultural e psicológica de Tocqueville implicou o “privilégio dos
costumes na hierarquia das causalidades sociais” (JASMIN, 2005: 46), e uma ênfase
nas disposições humanas derivadas do novo estado social. Segundo o autor, os
antídotos para as tendências de imoderação que emergem no estado social
democrático são, em grande parte, institucionais. Essas instituições servem para
regular a energia democrática de tal modo que seu movimento excessivo é diminuído,
ou seu movimento insuficiente é refreado. Indispensáveis para impedir usurpações,
essas instituições intermediárias entre o indivíduo e o Estado somente são eficazes
quando certas ideias e costumes as nutrem.
O primeiro capítulo deste trabalho se volta inicialmente para a descrição
dos dois sentidos, o social e o político, que Tocqueville dá o termo democracia. Em
seguida, discute o problema interno dessa democracia, o problema da relação
complexa entre a igualdade e a liberdade, bem como as ameaças à liberdade que a
desarmonia entre esses dois elementos pode representar. E por último, apresenta o
desafio de superação do problema por meio da “terapêutica comunitária” que as
instituições viabilizam e pelo ensino que conduz ao entendimento dos interesses da
cidadania (JASMIN, 2000: 78). Em sua estratégia para disparar um processo virtuoso
nos costumes dos homens democráticos e substituir o individualismo com o gosto da
liberdade, o moralista acolhe e nomeia um motivo no qual a democracia americana
fortemente se baseava: a doutrina do “interesse bem compreendido”. Embora não
exija que esqueçam esses interesses por causa de um senso categórico de dever,
essa doutrina combate o egoísmo estreito ao encorajar os indivíduos a pensarem para
além dos seus interesses privados. Ligando os interesses privados de cada um aos
interesses aos interesses partilhados da comunidade como um todo, essa doutrina
moral preserva a foça motivacional do interesse do indivíduo enquanto amplia sua
perspectiva e seus objetivos (KRAUSE: 78).
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Essa reformulação do antigo princípio da virtude para acomodá-la aos
fracos homens democráticos abre a investigação do segundo capítulo desse texto .
Naquela parte observamos também como o aristocrata está em vantajosa posição
para bem discernir as capacidades e limitações de uma doutrina pouco elevada (para
o cristianismo e para o humanismo cívico), e que não elimina mas mitiga as ameaças
à liberdade numa era secular e uniformizadora. Se o republicanismo clássico é uma
das versões da tradição democrática ocidental que informam o pensamento de nosso
autor, certamente não é a única. O próprio léxico tocquevilleano evidencia não só a
imprecisão e a polissemia de suas ideias, mas a riqueza conceitual da linguagem de
um homem que viveu na fronteira entre múltiplos mundos. Elemento indispensável na
construção da sociedade democrática e uma das ideias mais instigantes no
pensamento de Tocqueville, a virtude permanece um referencial essencial para o
esforço de equilíbrio da democracia. Combinando elementos de múltiplas tradições, a
noção tocquevilleana de virtude reflete a diversidade presente no pensamento político,
social e moral do autor.
O terceiro capítulo se propõe a investigar o processo de formação da
cidadania proposto por Tocqueville à luz da observação da experiência americana,
com vistas à preservação da própria democracia. Tocqueville compreende ser
necessário e possível que os homens combatam suas danosas tendências
individualistas mediante compromissos públicos advindos da participação política, e,
pela formação de hábitos opostos, desenvolvam seu entendimento e adquiram o gosto
pela liberdade. Investigar em que medida, para Tocqueville, as instituições em geral,
a religião, e a participação política desempenham a função política de proteger a
liberdade e engendram uma cultural política saudável é o desafio que enfrentamos na
parte final desse texto.
Reconhecendo que, em geral, os indivíduos democráticos não são
virtuosos, o autor não perde a esperança de elevar a espécie humana conduzindo-a
num movimento sempre ascendente. A ideia dos direitos, o sentimento de compaixão,
o senso de honra, a manutenção de instituições, a prática da religião e a participação
política são elementos que cooperam nessa direção. Convocando uma coalização em
favor da democracia à qual dirige palavras severas, Tocqueville apela a três grupos
para unirem seus esforços em favor da democracia. O primeiro é formado por “cristãos
cheios de zelo, cuja alma religiosa se compraz em se alimentar das verdades da outra
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vida”. O segundo é composto de homens que “têm os olhos voltados mais para a
terra”, “partidários da liberdade” que veem nela não apenas “a origem das mais nobres
virtudes”, mas principalmente a “fonte dos maiores bens”. O terceiro compreende
“homens naturalmente nobres e generosos” com “espíritos independentes e corações
generosos”, que apreciam o que a liberdade “tem de sagrado e grandioso” (2010: 45).
Esses grupos estão divididos quando se trata do bem absoluto para os homens
(HEBERT: 33).
Alguns o contemplam nesta vida enquanto outros a vislumbram após a
morte. Alguns a veem nos bens que a liberdade produz, outros na liberdade como
algo virtuoso e bom em si mesma. Todos estão potencialmente de acordo que a
liberdade é uma parte de um complexo de bens humanos incluindo a virtude e a
prosperidade terrena e como tal precisa ser abraçada como um princípio orientador
da civilização moderna. Para alcançar esse ponto, os cristãos precisam refletir que a
liberdade humana é a fonte de toda a grandeza moral; os partidários da liberdade
precisam ver que a liberdade depende dos costumes e os costumes dependem das
crenças religiosas; e os espíritos independentes precisam ver a conexão necessária
entre a liberdade democrática e a liberdade nobre e orgulhosa que eles possuem. A
ciência política de Tocqueville visa persuadir cada um desses grupos a aderir a esse
consenso acerca dos méritos da liberdade democrática bem compreendida, o
“sagrado culto da liberdade” (2010: 45).
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1.

A DEMOCRACIA DE TOCQUEVILLE E SEUS DESAFIOS

Talvez cause admiração o fato de, adotando firmemente a opinião de
que a revolução democrática de que somos testemunhas é um fato
irresistível contra o qual não seria nem desejável nem prudente lutar,
muitas vezes me tenha ocorrido, neste livro, dirigir tão severas
palavras às sociedades democráticas que essa revolução criou.
Responderei simplesmente que é por não ser, de maneira alguma,
adversário da democracia, que desejei ser sincero para com ela. Os
homens nunca recebem a verdade de seus inimigos, e seus amigos
quase nunca a oferecem; foi por isso que a enunciei.
(Alexis de Tocqueville, A Democracia na América, 2010: 289.)

1.1

A DEMOCRACIA DE TOCQUEVILLE

A conciliação entre igualdade e liberdade em democracia é o grande
problema que o labor teórico de Alexis de Tocqueville (1805-1859) procura resolver 2.
Este permanece sendo tema de grande interesse para a filosofia política em nossos
dias, ao lado de outros tópicos de vigoroso desacordo intelectual, a exemplo de
“sociedade civil”, “estado moderno”, “globalização” e “bem comum”. Essa é uma das
razões pelas quais o campo de estudos tocquevilleanos encontra-se em constante
reelaboração, num cenário de interpretações diversas conforme um amplo espectro
das posições político-ideológicas adotadas pelos estudiosos.
Uma das preocupações centrais na grande obra do autor, A Democracia
na América (1835), é demonstrar, com recurso a análises comparativas entre as
sociedades americana e a francesa de sua época, como a democracia, em seus
sentidos social e político, apresenta-se como fato inevitável, como tendência ideal e
como construto humano que demanda ação responsável. Neste sentido, a democracia
constitui-se num projeto que exige grande esforço dos homens para criar e manter

2

É o que constatam inúmeros estudiosos do pensamento de Tocqueville. Pierre Gilbert coloca a
questão da
seguinte maneira: “Não é nas manifestações sociais ou estéticas que se encontra, para
Tocqueville, o problema fundamental dos tempos democráticos, e sim na grave tensão entre a busca
da igualdade mais absoluta e o respeito à liberdade tanto pública quanto privada. Certamente, não
existe verdadeira igualdade, nem sequer possibilidade de igualdade, senão na liberdade. Porém,
apesar dos desejos e de uma certa lógica, a relação es sencial entre ambas não se produz
necessariamente”. (TOCQUEVILLE, 1988: 14)
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instituições livres e uma cultura política de liberdade em que o indivíduo atue como
um genuíno cidadão, capacitado a bem conviver em sociedade. A igualdade de
condições sociais entre um povo que persevere no exercício igualitário de sua
liberdade política é uma condição que não se alcança naturalmente, sem esforço
algum. Os principais obstáculos que a arte humana precisa superar estão localizados
nos próprios homens, em suas disposições conflitantes, convicções e costumes, os
quais são refletidos nas instituições e nas estruturas que cria.
Tocqueville introduz o leitor à sua obra mostrando o espetáculo da ruptura
entre dois mundos, a revolução democrática que sepultou a velha ordem feudal, com
todo o seu sistema que mantinha os homens em uma trama em que os desiguais
sabiam bem qual o papel deviam desempenhar diante dos outros homens, bem como
o fundamento de suas ações. Com o advento da democracia, suscitam-se diferentes
opiniões e sentimentos, novos hábitos são cultivados e o espírito público adquire um
outro caráter e, por fim, as leis do estado adquirem um diferente aspecto. Tocqueville
descreve esse processo com essas palavras (2010: 289):
Os americanos têm uma situação social democrática que lhes sugeriu
naturalmente certas leis e certos costumes políticos. Ademais, aquele mesmo
estado social fez nascer entre eles uma multidão de sentimentos e de
opiniões desconhecidas nas antigas sociedades aristocráticas da Europa.
Destruiu ou modificou relações que existiam outrora e estabeleceu novas. O
aspecto da sociedade civil não se achou menos modificado que a fisionomia
do mundo político.

A compreensão do significado do termo “democracia” é crucial para
esclarecer o pensamento de Tocqueville acerca do desafio trazido pelos novos
tempos. Contudo, muitos estudiosos da obra de Tocqueville assinalam a dificuldade
apresentada pelo caráter polissêmico de seus principais conceitos. Lívia Franco
(2012: 35) sublinha:
São vários os termos cujo significado parece oscilar ao longo da sua obra.
Nalguns contextos, são empregues num sentido mais restrito e noutros mais
englobante, sendo que é muitas vezes nas passagens mais cruciais e cuja
precisão era mais necessária que o seu significado é menos claro. Em
nenhum outro caso essa aparente variabilidade salta tanto à vista como em
relação aos termos “democracia” e “revolução”.

19

Em que pesem os vários significados atribuídos por Tocqueville à palavra
“démocratie”, é clara a utilização desse conceito mais frequentemente com dois
sentidos principais3. O termo “democracia” é empregado, em primeiro lugar, na
acepção de estado ou situação social, consistindo na crescente igualização de
condições, fato e tendência que caracteriza a nova “maneira de ser da sociedade”.
A expressão égalité des conditions também é aplicada por Tocqueville a
um número de diferentes ideias e fenômenos: englobando a igualdade jurídica e
política, a ênfase está na igualdade nas relações da vida social e na igualdade de
respeito e dignidade, fundada na religião e na moral, que confere a cada um o
sentimento de igualdade (REIS, 2002: 66). Ao discorrer sobre a influência da
democracia americana nas relações entre empregado e patrão, o autor francês
identifica no senso público daquela sociedade uma “igualdade imaginária” pela qual
os homens se percebem iguais, apesar da desigualdade real das suas respectivas
condições (2010: 394):
Em vão a pobreza e a riqueza, o comando e a obediência, acidentalmente,
criam grandes distâncias entre dois homens, pois a opinião pública, que se
baseia na ordem comum das coisas, os aproxima do nível comum e cria entre
eles uma espécie de igualdade imaginária, a despeito da desigualdade real
em que se encontram. Essa opinião todo-poderosa acaba por penetrar na
própria alma daqueles que, por seu interesse, poderiam estar armados contra
ela; modifica o seu juízo, ao mesmo tempo que lhes subjuga a vontade.

A segunda acepção da palavra democracia é corrente na tradição política
para referir-se a regime político, forma de governo assente na soberania do povo. A
soberania do povo é a manifestação política da forma social baseada na igualdade de
condições. Por ela, todos são igualmente cidadãos e, portanto, gozam todos dos
mesmos direitos políticos como membros componentes do corpo soberano. A
igualdade de condições confere aos homens independência de pensamento e a
possibilidade de decisão e de ação no espaço público. À medida que a soberania do
povo implica participação de cada cidadão nas tarefas políticas de legislar, executar e

James T. Schleifer, em sua obra The Mak ing of Tocqueville’s “Democracy in America”, (263-274),
identificou até oito sentidos para o termo: desenvolvimento inevitável ou tendência, condição social,
soberania popular, governo do povo, mobilidade, classe média, igualdade de condições e sociedade
aberta.
3
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julgar em vista do interesse coletivo, conclui-se que o advento da igualdade de
condições transformou a liberdade em direito comum a todos os homens (REIS: 73).
Também a palavra “liberdade” não recebeu uma definição rigorosa,
tornando-se ambivalente no léxico tocquevilleano. Um valor sagrado para o autor,
reveste-se tanto do sentido de independência individual como de participação no
processo decisório e nas ações relativas à comunidade política. Independência
individual é entendida como a capacidade de cada um pensar e agir de acordo consigo
mesmo. Participação significa envolvimento ativo e direto dos cidadãos no destino da
coletividade (ALVES, 2000: 15; REIS, 2002: 20). Esses dois elementos da concepção
tocquevilliana de liberdade devem coexistir em harmonia para que esta não se
descaracterize.
Com a ruptura dos vínculos hierárquicos e familiares antes presentes no
imaginário social dos tempos aristocráticos e com o triunfo da ideia moderna de
autonomia individual, reforça-se uma tendência que leva o indivíduo a isolar-se na
dedicação a seus interesses particulares, com o abandono do espaço público. Assim,
para que não resulte em servidão, a independência individual precisa estar
balanceada com a participação no corpo político, o que supõe interdependência entre
seus membros na construção de um projeto político comum. No sistema conceitual de
Tocqueville, a pujança da atividade política é o índice para avaliar o grau de liberdade
de uma dada formação social, e a ausência de vida política ativa define a natureza da
servidão (JASMIN, 2005: 52). Essa é a razão do louvor que Tocqueville presta ao
exemplo da América: uma cultura de conciliação de independência pessoal com a
responsabilidade política (REIS, 2002: 29).
Tocqueville contorna a relativa indefinição do conceito de democracia pelo
recurso a uma polaridade ideal que o relaciona a uma totalidade social oposta: a
aristocracia, cuja principal característica era a dependência nas relações recíprocas,
acompanhada de uma rígida desigualdade hierárquica (JASMIN, 2005: 42). A
aristocracia de Tocqueville, modelo construído com base na experiência medieval
europeia, é uma sociedade estruturada organicamente pela articulação de corpos
coletivos de modo a haver reciprocidade de privilégios e deveres (obediência e
proteção) entre nobres e plebeus. Essa estrutura hierárquica, que teve suas origens
históricas nas conquistas militares medievais, legitimou-se através dos costumes e
das mentalidades prevalecentes

na época. Tocqueville

denomina “revolução
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democrática” o processo de transição das sociedades aristocráticas para a moderna
sociedade igualitária, em que há um único corpo social composto por indivíduos iguais
e independentes entre si. Todo o sistema de valores que conferia harmonia e unidade
social, que reunia tanto os subordinados como os seus protetores em um todo
comunitário, foi superado pelo advento do novo estado social, com seus respectivos
costumes e mentalidades. Na análise de Marcelo Jasmin (2005: 44),
A proposição de Tocqueville desenvolve, ainda que sem a formalizar
conceitualmente, a concepção de um imaginário social constitutivo da ordem
e necessário à sua estabilidade como fórmula de legitimação. Não um
imaginário concebido negativamente,

mas um conjunto de normas de

comportamento que presidem hábitos e costumes, dando significado às
possibilidades e aos limites da atividade cotidiana. Neste sentido, a
democracia não é apenas um estado social, mas é também espírito, cultura,
percepção, que conformam positivamente as relações entre os homens.

1.2

IGUALDADE E LIBERDADE: UMA RELAÇÃO COMPLEXA

Igualdade de condições e soberania do povo, os dois principais significados
atribuídos por Tocqueville ao termo “democracia”, são correlatos, mas não são
análogos (REIS, 2002: 72). A liberdade é um fato de todos as épocas e tipos de
sociedade; ela não está exclusivamente associada à democracia. Tanto a liberdade
quanto a servidão, para o nosso autor, são possibilidades de ordenamento político
igualmente compatíveis com a igualdade, razão pela qual dele recebem o adjetivo
“democrático”. Tocqueville explica-o claramente (2010: 345-346):
A igualdade pode estabelecer-se na sociedade civil e não reinar no mundo
político. Pode-se ter o direito de se entregar aos mesmos prazeres, de entrar
para as mesmas profissões, de encontrar-se nos mesmos lugares; numa
palavra, de viver da mesma maneira e de procurar a riqueza pelos mesmos
meios, sem tomar todos a mesma parte no governo. Pode estabelecer-s e
mesmo uma espécie de igualdade no mundo político, embora não haja a
liberdade política. (...) Embora os homens
absolutamente

iguais

sem

ser

inteiramente

não pudessem tornar-s e
livres,

e

embora,

por

consequência, a igualdade, no seu grau mais extremo, confunda-se com a
liberdade, tem-se, pois, razão, para distinguir uma da outra.
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Liberdade

e

igualdade,

contudo,

exigem-se

mutuamente,

são

necessariamente complementares (REIS, 2002: 73). Tocqueville afirma, nessa
passagem citada, que não pode haver uma perfeita igualdade social sem que haja
uma completa liberdade política. A convergência de um estado social de igualdade de
condições com um regime político de liberdade política é o ideal para o qual tendem
os povos democráticos4. Tocqueville no-lo diz textualmente (2010: 345):
É possível imaginar um ponto extremo, onde a liberdade e a igualdade se
tocam e se confundem. Suponhamos que todos os cidadãos concorram para
o governo e que cada um tenha igual direito de concorrer para ele. Neste
caso, ninguém é diferente de seus semelhantes, ninguém poderá exercer um
poder tirânico; os homens são perfeitamente livres, porque serão todos
inteiramente iguais; e serão todos perfeitamente iguais porque serão
inteiramente livres. É para este ideal que tendem os povos democráticos.

Tocqueville expõe suas ideias com um propósito específico de guiar os
atores políticos, governantes e cidadãos, levando-os a compreender as vantagens da
democracia, enquanto ideal de realidade completa em que os seus significados social
e político estão convergentes, e de preveni-los quanto aos seus piores instintos, isto
é, enquanto realidade incompleta em que igualdade tendencialmente sobrepuja a
liberdade. A “nova ciência política” de Tocqueville, necessária “para um mundo
inteiramente novo” (2010: 42), então, pretende guiar os dirigentes da sociedade e os
cidadãos na tarefa de educar a democracia. Segundo o seu “novo tipo de liberalismo”,
a verdadeira democracia realiza-se na harmonia entre a liberdade e a igualdade e
encontra-se ameaçada quando a tensão entre os seus dois significados intensifica o
descompasso existente entre eles. Na introdução do primeiro volume d’A Democracia
na América, o autor enuncia abertamente o seu projeto (2010: 42):
Educar a democracia, reanimar, se possível, as suas crenças, purificar seus
costumes, regular os seus movimentos, pouco a pouco substituir a sua
inexperiência pelo conhecimento dos negócios de Estado, os seus instintos
cegos pela consciência dos seus verdadeiros interesses; adaptar o seu
governo às condições de tempo e de lugar, modifica-los conforme as
circunstâncias e os homens – tal é o primeiro dos deveres impostos hoje em

4

Helena Esser dos Reis destaca a existência de uma assimetria entre duas tendências em sentido
contrário: a que impele os “homens dos tempos democráticos à busca incondicional de realização de
seus próprios interesses” e aquela que 6os faz “seguirem suas próprias convicções, levando-os a
subtraírem-se à autoridade e sugerindo-lhes o amor à liberdade” (2002: 77)
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dia àqueles que dirigem à sociedade. Precisamos de uma nova ciência
política, para um mundo inteiramente novo.

Tocqueville era um “aristocrata por instinto” e um democrata por preferência
intelectual5; ele considerava a igualdade (talvez) menos elevada, porém mais justa
porque estendia o bem-estar6 a todos os cidadãos (2002: 480). Assim, a nova
condição democrática, deve ser acolhida, posto que providencial, justa e irreversível,
e deve ser reconhecida pelos seus elementos positivos e negativos. Nesse sentido,
Tocqueville admira a experiência americana exaltando os elementos positivos da
democracia localizados no caráter nacional daquele povo (2010: 280-281):
O americano tomado ao acaso deve ser um homem ardente nos seus
desejos, empreendedor, aventuroso, principalmente inovador. Esse espírit o
pode ser encontrado, aliás, em todas as suas obras; ele o introduz nas suas
leis políticas, nas suas doutrinas religiosas, nas suas teorias de economia
social, na sua indústria privada; leva-o consigo a toda parte, ao fundo da
floresta como ao seio das cidades. É esse mesmo espírito que, aplicado ao
comércio marítimo, faz navegar o americano mais depressa e a melhor preç o
que todos os comerciantes do mundo.

Tocqueville parece vislumbrar um traço de virtude cívica republicana no tipo
americano varonil que ele retrata nessa passagem. A manifestação positiva da
igualdade é vista na vontade e na iniciativa deste homem democrático de melhorar as
condições de vida e a reconhecer para todos os demais o igual direito de agir e pensar
por si mesmos (FRANCO, 2012: 45; REIS, 2002: 78). Contudo, Tocqueville entende
que distinguem-se, como coisas desiguais, o gosto dos homens democráticos pela

“Tenho pelas instituições democráticas uma apetência intelectual, porém sou aristocrata por instinto,
isto é, desprezo e temo as massas. Amo com paixão a liberdade, a legalidade, o respeito aos direitos,
porém não a democracia. Isto é o mais profundo que há em mim” (TOCQUEVILLE, 1988: 16).
6 Convém ressaltar que o “bem-estar” do qual fala Tocqueville nesta passagem não é meramente o
bem-estar material. O bem-estar que a igualdade estende a todos abarca os aspectos social e político.
No primeiro sentido, a mobilidade social é um fato, pois todas as profissões, oportunidades, distinções
e honras estão abertos a todos numa sociedade dinâmica. Pelo sentido político, cada um constitui uma
porção do soberano e, portanto, tem direito de decidir e agir politicamente. A desigualdade natural “que,
vinda diretamente de Deus, sempre escaparia às leis” (2012: 369), não pode resultar na submissão dos
mais fracos aos mais dotados. Já a obsessão materialista é criticada de modo veemente n’A
Democracia na América por ser prejudicial à liberdade política, à saúde espiritual e ao progress o
material da sociedade. Tocqueville, porém, tem uma visão positiva da busca moderada de confort o
material. De modo contrário à doutrina liberal clássica, Tocqueville afirma que não é o espírito do
comércio e da indústria que origina o espírito da liberdade, mas precisamente o contrário. A junção do
espírito de liberdade com o gosto moderado pelo bem-estar material acaba por resultar em
prosperidade material (FRANCO, 2012: 28, 61-62). Tocqueville afirma que, nos séculos de igualdade,
“a liberdade é, pois, particularmente útil à produção de riquezas. Pode-se ver, pelo contrário, que o
despotismo lhe é particularmente adverso” (2010: 370).
5
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igualdade e aquela que manifestam pela liberdade (2010: 346). Em uma passagem
de uma seção intitulada “Consequências políticas da situação social dos angloamericanos”, Tocqueville expõe essa disparidade do seguinte modo: (2010: 70).
Na realidade, existe uma paixão masculina e legítima pela igualdade, que
induz os homens a desejarem ser todos fortes e respeitados. Essa paixão
tende a elevar os pequenos ao nível dos grandes; mas também se encontra
no coração humano um gosto depravado pela igualdade, que leva os fracos
a desejar atrair os fortes para o seu nível e que reduz os homens a preferir a
igualdade na servidão à desigualdade na liberdade. Não se trata de dizer que
os povos cuja situação social é democrática desdenham naturalmente a
liberdade; pelo contrário, têm por ela um gosto instintivo. Mas a liberdade não
é o objeto principal e contínuo de seu desejo; o que preferem, com um amor
eterno, é a igualdade; lançam-se para a liberdade em impulsos rápidos e
movimentos súbitos, e, se não alcançam sua finalidade, resignam-se; mas
nada poderia satisfazê-los sem a igualdade, e consentiriam antes em perecer
que em perdê-la.

Tocqueville também observou de perto na sociedade americana, nos anos
de 1831 e 1832, que o indivíduo inserido no estado social em que avançam os
processos de igualização de condições apega-se de modo cada vez mais apaixonado
à igualdade à medida em que esta vai se concretizando. A América, modelo de
sociedade democrática igualitária que não experimentou a Revolução que vivenciou
a sociedade francesa, é um referencial apontado por Tocqueville a todas as
democracias. As tendências negativas que o autor identifica na América são
associadas às sociedades igualitárias em geral, pelo que fornecem ensinamentos
úteis aos franceses. Os elementos que Tocqueville louva na sociedade americana,
país que experimentou certa medida de harmonia entre igualdade e liberdade, são
matéria de investigação e análise para que se extraiam princípios que possam ser
contextualizados e aplicados à realidade de outros países (2010: 36):
Não volvamos o olhar para a América para copiar servilmente as instituições
que deu a si mesma, mas para melhor compreender as que nos convém;
menos para procurar exemplos que para buscar ensinamentos; para lhe
tomar de empréstimo não os detalhes, mas os princípios das suas leis.

Tocqueville argumenta que na sequência de uma “revolução democrática”,
o isolamento e o egoísmo na sociedade são mais intensos do que em qualquer outra
época. A grande vantagem dos americanos é “terem chegado à democracia sem ter
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de suportar revoluções democráticas, e terem nascido iguais em vez de iguais se
tornarem” (2010: 349-350). Essa situação contribuiu para que eles não sucumbissem
ao delírio ao qual a paixão pela igualdade impele os povos democráticos, “sobretudo
no momento em que uma sociedade democrática acaba de se formar sobre os
destroços de uma aristocracia”. Entretanto, como veremos adiante, eles ainda
precisavam combater o individualismo, um defeito político de origem democrática ao
qual os Estados Unidos não estavam imunes (2010: 349-351).
No início da segunda parte do segundo volume d’A Democracia na
América, o autor assevera: “a primeira e mais viva das paixões que a igualdade das
condições faz nascer é, não é preciso que o diga, o amor a essa mesma igualdade”
(2010: 345). Os homens dos tempos democráticos têm pela igualdade uma paixão
ardente, insaciável, eterna, invencível (2010: 347). Essa paixão ilimitada, prossegue
no mesmo capítulo, “penetra por todos os lados no coração humano, estende-se
dentro dele e o enche por completo” (2010: 347). Tocqueville procura oferecer alguma
explicação acerca das razões pelas quais, nos tempos democráticos, o apego à
igualdade é muito mais intenso do que o amor liberdade 7 (2010: 346):
Se quisermos prestar atenção a isso, veremos que se encontra em cada
século um fato singular e dominante, ao qual se ligam os demais; esse fato
quase sempre faz nascer um pensamento mãe ou uma paixão principal, que
depois acaba por atrair para ela e por arrastar no seu curso todos os
sentimentos e todas as ideias. É como um grande rio, para o qual cada um
dos regatos próximos parece correr [...] O fato particular e dominante que
singulariza estes séculos é a igualdade de condições; a paixão principal que
agita os homens em tais ocasiões é o amor por essa igualdade. Não me
perguntem

que singular encanto encontram

os homens das épocas

democráticas em viver iguais, nem as razões particulares que podem ter para
apegar-se tão obstinadamente à igualdade, mais que aos outros bens que a
sociedade lhes oferece: a igualdade forma o caráter distintivo da época em
que vivem; basta isso para explicar que a preferem a todo o resto.

Os homens democráticos, portanto, vivenciam uma relação complexa entre
a liberdade e a igualdade; e a tendência é que esta relação seja caracterizada pelo

Em outra passagem d’A Democracia, Tocqueville afirma que as inclinações do individualismo não são
invencíveis, embora “em nossos dias, uma força secreta os desenvolve constantemente no coração
humano, e se não forem detidas, acabarão por enchê-lo” (2010: 458).
7
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conflito e pelo triunfo da igualdade em detrimento da liberdade 8 (FRANCO, 2012: 51).
Em sua investigação do tema, Helena Esser dos Reis afirma que a origem da difícil
relação, marcada por um descompasso entre a igualdade e a liberdade, pode ser
encontrada numa espécie de adesão irrefletida dos indivíduos ao valor supremo da
igualdade. Ainda, o verdadeiro problema estaria no caráter desmedido dessa paixão,
um apego que se faz acompanhar do temor da perda da condição já alcançada, com
todos os confortos que ela proporciona cotidianamente (2002: 76-81). As linhas de
Tocqueville nos permite entender que a paixão pelo bem-estar material, então, afeta
o equilíbrio da percepção e do julgamento do homem democrático, prejudicando sua
capacidade ou disposição de tomar decisões políticas de modo livre (2010: 347):
Não se diga nunca aos homens que, entregando-se assim cegamente a uma
paixão exclusiva, comprometem os seus mais caros interesses; são surdos.
Não se lhes mostre a liberdade que foge de suas mãos enquanto olham
noutra direção; estão cegos; ou melhor, as percebem em todo o universo, um
único bem digno de ser desejado.

Ao lado dessa paixão crescente pela encantadora ideia abstrata 9 de
igualdade total, materialmente irrealizável, intensifica-se a percepção da desigualdade
remanescente, à medida que graus maiores de igualdade são concretamente
alcançados, pois essa paixão “implica um ódio cada vez maior por qualquer
desigualdade” (FRANCO: 44)10. Esse amor preferencial pela igualdade, que confina
esses homens aos prazeres e benefícios materiais imediatos, se expande até sufocar
o gosto que naturalmente eles detêm pela liberdade. O descompasso manifesto entre
a liberdade e a igualdade, pois, tem sua raiz na dinâmica do estado social democrático
e sua origem no julgamento desequilibrado que acompanha a diferença de apego dos
homens a esses dois significados do termo democracia (REIS: 78, 82).

8

Contudo, como veremos adiante, Tocqueville expressa sua convicção de que as piores inclinações
das modernas sociedades democráticas podem e devem ser contrariadas . Além disso, a sobrevivênc ia
da própria democracia depende da sua moderação através da consagração da liberdade (FRANCO,
2012: 21).
9 “Uma das principais críticas que Tocqueville tece, tanto aos autores do século XVIII como a muitos
dos seus contemporâneos, assenta no excessivo gosto que eles revelam pela elaboração de
complexas construções metafísicas fundadas em princípios abstratos” (FRANCO, 2012: 36)
10 Helena Reis assim explica o fenômeno: “A simples possibilidade de que a igualdade se estabeleça
entre os indivíduos cria a expectativa de uma igualdade plena; mas esta permanece sempre como uma
promessa não realizada, sempre como uma possibilidade no horizonte da sociedade. Nesse sentido,
devemos compreender, a paixão pela igualdade se fortalece e vivifica em vista da impossibilidade real
de realização de uma plena igualdade de condições. [...] Nessa dissociação, que aparece aos homens
de um modo muito mais brutal quando as grandes desigualdades são abolidas, enraíza-se o caráter
desmedido da paixão democrática pela igualdade (2002: 79-80).
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Uma manifestação desse juízo errôneo consiste na própria avaliação
equivocada que os homens democráticos fazem da igualdade e da liberdade. Os
excessos da liberdade, de acordo com o parisiense, são facilmente reconhecíveis
porque atingem a tranquilidade, o patrimônio e as vidas dos particulares. As vantagens
que ela traz são reconhecíveis apenas por alguns cidadãos e somente são percebidas
a longo prazo, muitas vezes sem que sejam atribuídas à liberdade. Por sua vez, a
igualdade proporciona pequenos prazeres a todos diariamente. Suas vantagens são
reconhecidas imediatamente e a igualdade recebe facilmente o crédito pela felicidade
que gera. Todavia, os perigos trazidos pela igualdade só são percebidos quando os
homens estão muito atentos. (FRANCO: 44; REIS, 2002: 81-82; TOCQUEVILLE,
2010: 346-347). Outra manifestação desse juízo intelectual errado típico dos homens
no estado social democrático é que estes, absorvidos em si mesmos, com frequência
não compreendem bem “a influência que o destino do Estado pode exercer sobre a
sua sorte” (2010: 351). Eles não enxergam bem a ligação existente entre o interesse
particular e o interesse geral, entre o bem comum e o seu bem-estar individual.
Outro sentimento que homem democrático também experimenta é angústia
diante da situação ambígua em que a igualdade lhe coloca. A igualização de
condições promoveu a quebra dos laços naturais entre as gerações e os vínculos
sociais entre contemporâneos. Indisposto a se submeter a qualquer autoridade
intelectual ou moral tradicionais, o homem moderno experimenta sentimentos que o
dispõe ao isolamento dos demais. A igualdade desfaz a noção de grandeza
aristocrática e os indivíduos passam a obedecer somente a si mesmos apoiando-se
apenas na autoridade de sua própria razão (2010: 458):
Como os homens que vivem nos países democráticos não têm superiores
nem inferiores, nem associados habituais e necessários, eles de bom grado
se volvem para si mesmos e se consideram isoladamente.

O sentimento de autossuficiência individual levado ao extremo, portanto,
causou a atomização das sociedades democráticas 11 (FRANCO, 2012: 47). A
consequência é que o indivíduo passa a experimentar também uma sensação de

Roberta Nicolete destaca: “É uma dolorosa ambiguidade que a igualdade confere à independência:
não depender de ninguém e, ao mesmo tempo, ser dono do próprio destino e não ter ninguém com
quem contar, não se amparar mais na comunidade – eis a ideologia do indivíduo atomizado” (2012:
09).
11

28

insignificância diante do grande número dos seus semelhantes, os quais considera
igualmente fracos12. Nas palavras de Tocqueville (2010: 296):
Quando vem a encarar o conjunto dos seus semelhantes e a colocar-se ele
próprio ao lado desse grande corpo, imediatamente é esmagado pela própria
insignificância e pela própria fragilidade. Aquela mesma igualdade que o torna
independente de cada um dos seus cidadãos em particular, entrega-o,
isolado e sem defesa, à ação do maior número.

A complexidade da relação entre igualdade e liberdade se desdobra na
dramática exposição dos perigos que ameaçam a sociedades de massas, à medida
que a igualdade de condições pode combinar-se não só com a liberdade, mas também
com a servidão13. No segundo volume d’A Democracia, cuja exposição elabora as
tendências democráticas apreendidas em sua dimensão universal, Tocqueville afirma
que (2010: 295):
Nas épocas de igualdade, os homens não têm fé alguma uns nos outros, por
causa da sua similitude; mas essa mesma similitude lhes dá uma confiança
quase ilimitada no julgamento do público, pois não lhe parece verossímil que,
tendo todos conhecimentos parecidos, a verdade não se encontre ao lado do
maior número.

Nesse sentido, cada um dos cidadãos, não podendo confiar em si próprio,
nem no outro semelhante, e ciente de suas fraquezas, refugia-se naquele terceiro
elemento que engloba e incorpora a todos: a maioria. À medida que cada um vê-se a
si próprio como parte da maioria, disposto a aceitar a sua autoridade própria agora
refletida naquela da maioria, sente-se motivado a obedecê-la. (ALVES, 2000: 14;
FRANCO, 2012: 54; REIS, 2002: 95). Deslocando para a opinião da maioria a

“Uma vez que a igualdade tem duas principais características sentimentais – o orgulho de não ter
nenhum superior e a fraqueza de não ter nenhum ponto de apoio contra a opinião da massa – podemos
identificar três principais preocupações do homem moderno: uma paixão pelo bem -estar material, uma
absorção com seus assuntos privados e uma insis tência na erradicação de todos os privilégios, reais
ou imaginários, através da sujeição da vida humana a regulações detalhadas e uniformes. Enquant o
todas essas tendências possam ser combatidas, deixadas sem controle, cada uma delas pode se tornar
uma paixão cega nos corações democráticos. Sem restrições, a combinação dessas três paixões
pavimenta o caminho para o despotismo administrativo (HEBERT, 2010: 93-94).
13 A oposição entre liberdade e servidão figura numa polaridade de contraste a que o autor recorre
contornando o já referido problema da definição conceitual. Tocqueville trata o conteúdo dessa
oposição de modo diferenciado nos textos d’A Democracia de 1835 e de 1840. Há uma mudança da
estratégia de exposição, e a substituição da etnografia pela sociologia dedutiva, as analogias são
substituídas pelo contraste e o novo objeto das preocupações de Tocqueville, no segundo volume, seria
o próprio império pacífico da maioria agora apreendido como uma possibilidade da servidão
democrática (JASMIN, 2005: 50, 60-64).
12
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autoridade intelectual na esfera de suas crenças e ações, o homem democrático pode
sucumbir à tendência de passar do princípio de que o poder deve residir na vontade
do povo (expressa na maioria) para a adesão cega ao império moral da maioria, que
se assenta no dogma de que esta sempre tem razão 14.
No primeiro livro d’A Democracia, Tocqueville aborda o perigo da tirania da
maioria, que se relaciona diretamente com a homogeneização social da democracia.
O império moral da maioria, que é praticamente a única crítica sintética à experiência
democrática dos Estados Unidos no texto de 1835, se assenta em dois pressupostos
(JASMIN, 2005: 63; FRANCO, 2012: 52). O primeiro, que resulta da ideia de que “há
mais conhecimentos e mais sabedoria em muitos homens reunidos do que num só;
mais no número de legisladores do que na escolha” (2010: 186). O segundo traduzse no princípio de que “os interesses do maior número devem ser preferidos aos do
menor” e é defendido por todos os partidos “porque todos esperam poder um dia
exercê-la em seu benefício” (2010: 187). Tocqueville expressa sua posição em relação
a esses dois pressupostos com o seguinte argumento (2010: 188):
Tenho por ímpia e detestável a máxima de que, em matéria de governo, a
maioria de um povo tem direito de tudo fazer, e no entanto situo nas vontades
da maioria a origem de todos os poderes. Estarei em contradição comigo
mesmo?

Para Tocqueville, a liberdade está em perigo quando esse poder dominante
“não tem à sua frente nenhum obstáculo que possa deter a sua marcha e dar-lhe o
tempo de se moderar”. Quando é concedido “o direito e a faculdade de tudo fazer a
um poder qualquer (...) está ali o germe da tirania” (2010: 189). Os interesses do maior
número não são legítimos a menos que estejam de acordo com a lei da justiça, a lei
do gênero humano soberano, limite do direito de cada povo (2010: 188). O argumento
de Tocqueville prossegue com a alegação da possibilidade de a maioria de um povo
cometer erros ao tomar suas decisões, exercendo o poder não no real interesse dos

Na formulação de Marcelo Gantus Jasmin: “Segundo Tocqueville, esta forma de tirania alimenta-s e
da interpretação e da aplicação imoderadas do princípio democrático elementar segundo o qual os
interesses do maior número devem ser preferidos aos do menor. A tradução ‘bárbara’ deste princípio
encontra-se na falsa noção da ‘infalibilidade da maioria’, que opera a transformação do poder de uma
maioria eventual em poder absoluto e irresistível” (2005: 61)
14
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governados, e assim violar a lei geral da justiça 15, adotada pela maioria da
humanidade (2010: 189):
O que vem a ser uma maioria tomada coletivamente senão um indivíduo que
tem opiniões e, mais frequentemente, interesses contrários a outro indivíduo
ao qual chamamos minoria? Ora, se admitirmos que um homem revestido do
poder extremo pode abusar dele contra seus adversários, por que não
admitiremos também a mesma coisa para uma maioria? Os homens, ao se
reunirem, terão mudado de caráter? Ter-se-ão tornado mais pacientes nos
obstáculos, ao se tornarem mais fortes? Para mim, não seria possível
acreditar nisso; e o poder de tudo fazer, que recuso a um só de meus
semelhantes, eu não o atribuiria nunca a vários deles.

A primeira resposta de Tocqueville ao perigo da tirania da maioria enquanto
problema jurídico-político, semelhante àquela oferecida pelos federalistas, é a clássica
formulação da separação e do equilíbrio constitucional dos poderes de Montesquieu 16
(2010: 190):
Suponhamos, ao contrário, um corpo legislativo composto de tal forma que
represente a maioria, sem ser necessariamente escravo das suas Paixões;
um poder executivo que tenha uma força que lhe seja própria, e um poder
judiciário independente dos outros dois poderes; teremos, então, um governo
democrático, que, todavia, quase não correria o risco da tirania.

Mas é a advertência quanto aos riscos do “império moral da maioria” como
um fenômeno social que evidencia a originalidade da análise tocquevilleana. Trata-se
uma tirania intelectual e espiritual, que aniquila a liberdade de grupos minoritários
manifestarem padrões políticos e culturais diferenciados. Ao contrário das violentas
tiranias do passado, que atingiam o corpo para exercer seu poder, a nova tirania
abandona o castigo do corpo para ir direto à alma (2010: 191):

Tocqueville não rejeita o governo da maioria, desde que ele respeite os seus limites morais: “Mas a
própria maioria não é todo-poderosa. Acima dela, no mundo moral, acham-se a humanidade, a justiça
e a razão; no mundo político, os direitos adquiridos. A maioria reconhece essas duas barreiras e, se
lhe ocorre de atravessá-las, é que tem paixões, como todo homem, e que, tal como eles, pode fazer o
mal ao discernir o bem” (2010: 275).
16 A fonte da tirania da maioria, em última instância, repousa fora das leis, no princípio da soberania
popular que legitima as leis e define o regime democrático. E porque o poder da opinião pública opera
em grande parte informalmente além das leis, a separação legal dos poderes e um sistema de freios e
contrapesos pode apenas apenar ir até o ponto de limitar a sua força. Então Tocqueville considerava
insuficiente a solução dos federalistas para a tirania da maioria. Tocqueville atribuía a brandura do
governo na América às circunstâncias e aos costumes, pois as leis pouco faziam para prevenir o abuso
de poder (KRAUSE, 2002: 218; HEBERT, 2010: 83; TOCQUEVILLE, 2010: 190).
15
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O senhor não diz mais: Pensareis como eu ou morrereis. Diz apenas: Sois
livres de não pensar como eu; vossa vida, vossos bens, tudo vos fica; mas
desde hoje, sois um estranho entre nós. Conservareis os vossos privilégios
na vida cívica, mas eles tornar-se-vos-ão inúteis (...) Ficareis entre os
homens, mas perdereis o direito à humanidade. Quando vos aproximardes
de vossos semelhantes, eles fugirão de vós como se fôsseis impuro; e
aqueles que acreditam na vossa inocência, mesmo estes vos abandonarão,
pois também deles se há de fugir. Ide em paz, deixo-vos a vida, mas vo-la
deixo pior que a morte.

A censura invisível da maioria esmaga a independência individual,
resultando em mediocridade intelectual e impotência do indivíduo frente às massas
(JASMIN, 2005: 61, FRANCO, 2012: 53). A poderosa e sofisticada opressão
uniformizadora

da

opinião majoritária

aniquila

a

diversidade

de

posições

desencorajando até mesmo o desejo de expressão de pensamentos que lhe são
divergentes (2010: 191).
Tocqueville expôs, no primeiro livro d’A Democracia, como o fundamento
da democracia americana, conquanto distinto de seu ponto de partida, é o pri ncípio
ou dogma da soberania do povo. Segundo o autor, na esfera política, a “teoria da
igualdade aplicada às inteligências” (2010: 186) sustenta que cada indivíduo deve ser
“tão esclarecido, tão virtuoso, tão forte quanto qualquer outro dos seus semelhantes”
e ele obedece à sociedade não porque seja menos capaz que qualquer outro homem
de governar a si mesmo, mas porque “a união com os seus semelhantes parece-lhe
útil” (2010: 76). Em seu tratamento da vida na comuna colonial americana, Tocqueville
retrata o indivíduo como senhor permanente “em tudo o que só diz respeito a ele
mesmo” (2010: 76).
O segundo livro d’A Democracia na América, por sua vez, é um estudo das
prováveis consequências práticas da moderna teoria política, de seus efeitos na alma
humana, na razão e sentimento, e consequentemente nos hábitos e costumes, e,
assim, na política. No início do volume, Tocqueville expõe como a política praticada
pelos americanos é derivada da doutrina filosófica moderna, fundada no princípio de
que cada indivíduo deve confiar no esforço de sua própria razão e não nas opiniões
dos outros. Ao mesmo tempo, o autor afirma que os americanos estão inconscientes
de sua dependência em relação a essa doutrina cartesiana. Tocqueville agora volta
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sua atenção ao princípio da soberania do povo sob uma ótica muito diferente e lhe dá
um outro nome: individualismo (MANSFIELD, WINTHROP, 2000: lxiii).
Em síntese, no campo intelectual17, o individualismo inclina os cidadãos a
julgar todos os assuntos por si mesmos, a referir-se à opinião pública quando for
necessário preencher uma lacuna em seu conhecimento e a dar lugar a ela mesmo
quando eles poderiam saber melhor sobre determinado assunto, a se contentar com
tratamentos vagos e superficiais de assuntos complexos e a evitar questões
metafísicas em prol do apego a coisas materiais (HEBERT, 2010: 93). O fechamento
de cada indivíduo sobre si mesmo, absorvido em seus próprios interesses é a grande
ameaça que paira sobre a democracia. Assim, podemos relacionar esse perigo de
servidão democrática, representado tanto pela onipotência da maioria quanto pela
tutela governamental, ao individualismo característico da sociedade democrática
moderna18. Na pena de Tocqueville, este é um sentimento caracterizado por um
julgamento errôneo que surge com a igualização de condições e que dispõe cada
indivíduo ao isolamento, voltando seus sentimentos para si apenas.

Eis como

Tocqueville o define (2010: 348):
O individualismo é um sentimento refletido e pacífico, que dispõe cada
cidadão a isolar-se da massa de seus semelhantes e a retirar-se para um
lado com sua família e seus amigos, de tal sorte que, após ter criado para si,
dessa forma, uma pequena sociedade para seu uso, abandona de bom grado
a própria grande sociedade.

Tocqueville vê o individualismo como um profundo mal entendido acerca
da liberdade, cuja aceitação pelos cidadãos democráticos lhes permitirá acreditar que
são livres enquanto, de fato, estão sucumbindo a uma nova e arrepiante forma de

Na primeira parte do segundo livro d’A Democracia, Tocqueville mostra como o pensament o
democrático é afetado pelo fardo de ter de julgar todas as coisas sem ajuda externa. Ele mostra como
o indivíduo procura aliviar esse peso pelas simplificações das “ideias gerais” e pelo refúgio na opinião
pública impessoal. Então, ele pode sucumbir a uma tendência que Tocqueville chama de “panteísmo”,
no qual o caráter distinto do homem, sua individualidade, se perde de vista. Em seguida, o autor faz
uma crítica vigorosa à visão da história articulada pelos “historiadores democráticos” que, por atribuir
todos os eventos a poucas inexoráveis causas gerais ou a sistemas históricos, influenciam as pessoas
a crer que a escolha e a ação humanas individuais são fúteis e, assim, a abandonar suas tentativas de
agir decisivamente. Finalmente, Tocqueville sugere que muitos intelectos democráticos resistirão a
essa visão fatalista buscando refúgio na “poesia” democrática, um novo tipo de idealismo e inspiração
para a ação (MANSFIELD, WINTHROP, 2000: lxiv-lxvi).
18 Tocqueville nos diz que a igualdade fez nascer o individualismo e que “individualismo” é um termo
recente, que nasceu por causa de uma ideia nova. (2010: 348-349). O então novo termo não foi
cunhado por Tocqueville, mas definido e desenvolvido por ele. (TOCQUEVILLE, 2000: 482, nota).
17
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controle despótico (HEBERT, 2010: 6)19. Entre as crenças equivocadas que fascinam
o homem democrático fazendo-o “aferrar-se à igualdade” e “encerrando-o na solidão
do seu próprio coração”, estão a suposta duração eterna da igualdade e a ilusão de
cada um bastar-se a si mesmo, imaginando que seu destino inteiro está entre as suas
mãos (2010: 346, 349). Ao individualismo, que surge no estado social democrático e
que encerra os indivíduos em seus estreitos círculos tornando-os indiferentes aos
assuntos públicos, é provável combinar-se desastrosamente uma administração
estatal centralizada que mantém a ordem e a regularidade no governo dos assuntos
comuns. Com essa deterioração do espírito público, abre-se uma lacuna que pode ser
preenchida por um imenso poder central que passa a funcionar como tutor de
indivíduos enfraquecidos porquanto demasiadamente fixados em seus assuntos
privados20.
Um “despotismo democrático”, tema do temor registrado na quarta parte do
segundo livro d’A Democracia, surge apoiado na ausência de vontade de se juntarem
esforços para a construção do bem comum. O despotismo “brando”, que é uma forma
de paternalismo, resulta de uma administração excessivamente centralizada e de um
quietismo de uma sociedade que prioriza seus interesses materiais sobre suas
liberdades políticas. Não uma maioria intolerante, mas indivíduos recolhidos e
passivos que aquiescem ao crescente poder político ilimitado, por causa dos confortos
materiais que este pode assegurar, são suas principais causas21. Ele representa um
novo tipo de despotismo que Tocqueville pensa ser “particularmente temível nas eras
democráticas” (2010: 350, 474). O novo despotismo é amplo e brando (doux), e
Todavia, Tocqueville afirma que o individualismo é um sentimento “refletido” (DA II, II, II), um
sentimento mediado pela reflexão, oferecendo alguma espécie de proteção às paixões do ódio e da
inveja que a igualdade traz (NICOLETE, 2012: 36). “Refletido” significa que o vício ultrapassa o âmbito
afetivo (paixão), afetando também a esfera intelectual ou cognitiva. Este sentimento tem raízes
intelectuais, nasce de um processo de reflexão e de afirmação interior a cada homem através do qual
cada indivíduo se vê como uma unidade básica da sociedade, semelhante e igual às restantes unidades
(FRANCO, 2012: 46).
20 Helena Esser dos Reis conclui que o individualismo pode ser compreendido pela convergência entre
uma estrutura social igualitária e uma estrutura intelectual caracterizada pelo julgamento errôneo e que
se desenvolve junto com a igualização de condições e com a paixão insaciável que esta faz nascer
(2002: 94).
21 Os dois perigos da democracia moderna parecem estar em oposição, uma vez que a ti rania da
maioria parece representar uma excessiva energia na população e o despotismo brando uma
passividade debilitante (KRAUSE, 2002: 218). Na leitura de Joshua Mitchell, a alma democrática, como
retratada por Tocqueville, é instável e propensa a dois ex cessos: 1) um recolhimento introspectivo e
lentidão (movimento insuficiente) e 2) um inquieta e enérgica extroversão e rapidez (moviment o
excessivo). Tais instabilidades, se não forem corrigidas, dispõem os homens à servidão sob uma
poderosa tirania (1995: 78-87).
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degrada os homens sem atormentá-los (2010: 471). Ele é brando porque seu poder
absoluto resulta da submissão voluntária da população, que adere ao extenso poder
político na expectativa de receber segurança e conforto material. E ele exerce seu
poder de modo brando na medida em que faz jus à promessa de fornecer os
benefícios materiais procurados pelos cidadãos, controlando-os através da satisfação
de seus desejos e pela força da opinião pública, não por meio de leis severas e
punições violentas. Como o despotismo tradicional, contudo, o novo despotismo
brando leva ao poder ilimitado do estado e à perda das liberdades individuais
(KRAUSE, 2002: 69).
Tocqueville descreve como o próprio princípio que parece apoiar o governo
da maioria, e mesmo a tirania da maioria, ameaça eventualmente transformar uma
inquieta e orgulhosa maioria democrática em um “rebanho de animais tímidos e
diligentes” vivendo sob um novo tipo de despotismo (2010: 472). O dogma 22 da
soberania do povo, assim, invade a seara do indivíduo fazendo-o tão pequeno e
insuficiente a ponto de submeter-se à maioria que tiraniza todos que a contrariam, ou
fazendo-o tão grande e autossuficiente a ponto de centrar-se exclusivamente na
busca de bem-estar privado deixando as tarefas públicas a um administrador que a
todos tutela. A servidão democrática – seja ao corpo do povo, seja ao seu
representante legal – deriva dessa incapacidade ou desinteresse do indivíduo
manifestar a si mesmo no espaço público.
O receio de Tocqueville quanto ao futuro da democracia reside nesse ponto
em que a recusa do indivíduo em aceitar suas responsabilidades implica na redução
de sua esfera de ação, na abdicação da sua própria liberdade. “Os vícios que o
despotismo faz nascer são precisamente aqueles que a igualdade favorece”, nos
adverte Tocqueville (2010: 350). Esboça-se aqui o paradoxo de homens que
pretendem ser senhores da própria vida, mas se tornam servos das suas próprias
paixões, “mais que reis e menos que homens” (2010: 473).
Ao descrever as ameaças que a igualização traz para a liberdade,
Tocqueville emprega um tom aparentemente sombrio. Contudo, há em sua prosa um
desafio ao fatalismo ao asseverar que “quaisquer que sejam as tendências do Estado

22

Dogma, para Tocqueville, refere-se a uma opinião recebida em confiança sem discussão ou
pensamento crítico (HEBERT, 2010: 80).
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social, os homens podem sempre modificá-las e afastar as más, enquanto se apropria
das boas” (2010b, 178-17923). A intenção da nova ciência política de Tocqueville,
como vimos, é instruir cidadãos e governantes em como superar a tensão existente
entre igualdade e liberdade, expondo os resultados de sua investigação da
experiência americana e os princípios ali apreendidos, os quais operam na moderação
das piores tendências

da democracia e extraem proveito

de suas boas

potencialidades.

1.3

EQUILIBRANDO A DEMOCRACIA: A CONCILIAÇÃO ENTRE IGUALDADE
E LIBERDADE

Na última parte de A Democracia na América, Tocqueville declara que seu
propósito ao escrever foi capacitar aqueles que são “os verdadeiros amigos da
liberdade e da grandeza” a assegurar a “independência e a dignidade de seus
semelhantes” no moderno mundo democrático (2010: 474, 477). Na obra, são
descritas as duas principais ameaças específicas que a igualização representa para
a independência e a dignidade: a tirania da maioria, no primeiro livro, e o despotismo
administrativo exercido por um governo tutelar, no segundo volume. Neste,
Tocqueville escreve que “um exame mais detalhado do assunto e cinco anos de
meditações novas” mudaram o objeto de seus temores (2010: 470). A despeito das
diferenças em ênfase e complexidade, os dois perigos refletem a mesma lógica
subjacente das modernas democracias, a qual tende a promover a igualdade em
detrimento das liberdades individual e coletiva 24 (MANSFIELD, WINTHROP, 2000: liii,
KRAUSE, 2002: 69-70).
A resistência a essas duas ameaças é um dos principais aspectos da
concepção de liberdade e de virtude no pensamento de Tocqueville. E os remédios
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Democracy in America: Historical-Critical Edition of De la démocratie en Amérique, ed. Eduardo Nolla,
translated from the French by James T. Schleifer. A Bilingual French-English editions, (Indianapolis :
Liberty
Fund,
2010).
Vol.
3.
http://files.libertyfund.org/files/2287/ Tocqueville_1 53 2 03_EN_EBk_v7.0.pdf
24 A ideia de liberdade política em Tocqueville é mais democrática do que a de Montesquieu e a de
Benjamin Constant e, portanto, mais participativa. Ela inclui a liberdade positiva da participação além
da liberdade negativa de ser livre de uma injustificável intrusão estatal (KRAUSE, 2002: 219; JASMIN,
2005: 68-71).
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que Tocqueville prescreve para ambos os males não diferem substancialmente. Com
o fim de restringir a força tirânica de uma maioria que abusa da opinião públi ca e
moderar a tendência para a centralização administrativa, que, em conjunto com o
individualismo, resulta em abandono do espaço público e viabiliza o despotismo, o
autor insiste na participação política e, assim reelabora, em termos modernos, o
clássico princípio da virtude.
A nova ciência política de Tocqueville procura meios de incutir hábitos
virtuosos em um povo democrático, a despeito de sua hostilidade à influência
daqueles que afirmam possuir superior sabedoria. Entre os principais objetivos de
Tocqueville ao escrever A Democracia na América está o combate às inclinações do
individualismo que enfraquecem o indivíduo e à conformidade à massa que faz com
que os homens “percam pouco a pouco a faculdade de pensar, de sentir e de agir por
si mesmos” levando-os a uma vida indigna dos seres humanos (2010: 458, 473). Na
sociedade americana, que não estava isenta desse mal, Tocqueville observou esse
difícil combate por diversos meios pelos quais a arte dos homens vinha em auxílio à
natureza (REIS, 2009, 86). A prática americana lhe revelou os costumes, instituições
e ideias necessárias para sustentar a liberdade política e conter os excessos
autodestrutivos da democracia 25.
No primeiro livro d’A Democracia, Tocqueville

expõe vários meios

institucionais que os americanos empregavam para combater o individualismo e
temperar a tirania da maioria: a descentralização administrativa do federalismo, o
autogoverno local, os juristas e o júri. Ele também fala extensamente acerca dos
benefícios dos seus costumes, especialmente de sua religião, e de seus hábitos de
atividade política. Perto do final do segundo livro, ele especifica os meios necessários
para evitar o despotismo brando nas sociedades democráticas em geral: as
associações voluntárias, entre as quais ele inclui o governo local, a imprensa livre que

A América exerce diferentes funções no texto d’A Democracia. A estratégia de exposição de
Tocqueville no texto de 1835 (primeiro tomo) difere consideravelmente daquela empregada no texto de
1840 (segundo tomo). No primeiro, exposição é essencialmente descritiva das instituições e costumes
americanos, e pretendia marcar o contraponto com as dificuldades da liberdade na democracia
francesa. Isto levava Tocqueville a acentuar a positividade da ex periência americana, relegando a
segundo plano os riscos comuns à democracia como um todo. Mas na publicação de 1840, cuja
exposição elabora as tendências democráticas apreendidas em sua dimensão universal, a democracia
é trabalhada como problema teórico e apreendida abstratamente enquanto forma de sociedade. Isto
não significou o abandono do contraponto entre as formações sociais americana e francesa, mas estas
passaram a ser vistas a partir de uma perspectiva claramente generalizante. (JASMIN, 2005: 63).
25
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permite a circulação de ideias, um judiciário independente, o respeito por formas e
formalidades em geral e por direitos políticos em particular (MANSFIELD,
WINTHROP, 2000: lxxi).
A proposta de Tocqueville consiste em instilar, no caráter da nova
sociedade, equivalentes democráticos que assumam a função moderadora antes
exercida pelas instituições

aristocráticas e pelos costumes

tradicionalmente

associados à honra no antigo regime. No contexto de suas observações sobre o
despotismo brando, o autor destaca os “poderes secundários”, ou intermediários,
entre o Estado e o indivíduo que, embora fossem naturais à aristocracia, deixaram de
existir na democracia. Tocqueville defende a construção artificial de tais poderes
dentro da democracia para servirem de obstáculo ao abuso de poder da maioria,
assim como as antigas aristocracias limitavam o poder real. As associações políticas,
nesse sentido, fragmentariam o poder dominante, produzindo múltiplas maiorias e
assim enfraquecendo a força exercida por aquele poder, que, de outro modo, poderia
ser esmagador (2010: 475):
Em lugar de entregar apenas ao soberano todos os poderes administrativos
que se tiram a corporações ou aos nobres, pode-se confiar uma parte deles
a corpos secundários, temporariamente constituídos, de simples cidadãos:
dessa maneira, a liberdade dos particulares será mais segura, sem que seja
menor a sua igualdade.

O projeto expresso de Tocqueville é substituir as decadentes aristocracias
por uma ciência política que exerça a mesma função moderadora na democracia
(HEBERT, 2010: 111). Destarte, Tocqueville chega a afirmar que, nos países
democráticos, a arte da associação é a ciência mãe (2010: 355, 358). E, apontando
para o exemplo americano, no primeiro livro, ele identifica o seu locus básico de
educação política: “As instituições comunais são para a liberdade aquilo que as
escolas primárias são para a ciência” (2010: 74). As comunas da nova Inglaterra são
“associações permanentes criadas pela lei” (2010: 149). Ao mesmo tempo, a comuna
é a “única associação que se mostra tão perfeitamente natural que, em toda parte
onde há homens reunidos, forma-se uma comuna espontaneamente” (2010: 73),
ainda que a liberdade comunal seja “uma coisa rara e frágil”, pois precisa ser
sustentada pelo “espírito da liberdade” (2010: 73-74). E conquanto a comuna seja
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apenas uma escola primária de liberdade, os cidadãos que a frequentam adquirem o
gosto pela liberdade e pelo seu exercício (2010: 74).
As associações políticas, inclusive os partidos políticos que se formam para
influenciar a maioria regente, também são “grandes escolas gratuitas, onde todos os
cidadãos vêm aprender a teoria geral das associações” (2010: 358). Tocqueville
considera a formação dos hábitos nascidos das liberdades locais, especialmente os
hábitos de os cidadãos se associarem livremente para expressar e implementar
ideias, como uma ciência. De fato, para ele a associação é a “ciência mãe” dos tempos
democráticos, estudada e aplicada por todos os americanos como “o meio universal
e por assim dizer único, do qual os homens podem servir-se para alcançar os diversos
fins a que se propõem” (2010: 358). As associações políticas reúnem os indivíduos de
uma maneira que nem a compaixão nem o tutor do despotismo brando podem fazer
(2010: 358):
Uma associação política tira, ao mesmo tempo, de seu próprio círculo, uma
infinidade de indivíduos; embora estejam naturalmente separados pela idade,
pelo espírito, pela fortuna, ela os aproxima e os põe em contato. Eles se
encontram uma vez e aprendem a se encontrar sempre.

Além da função política de reduzir o dano potencial do domínio da maioria
sobre os indivíduos, as associações servem, segundo Tocqueville, para habituar os
atores democráticos à busca do bem comum26. E são as instituições associativas,
civis e políticas, que podem exercer o papel pedagógico de ensinar a ação comum e
a cooperação e assim preparar os seus associados para a participação na vida
pública, ensinando-os através da prática a fazerem escolhas responsáveis (FRANCO,
2012:155). Por meio do processo de agir em comum próprio das liberdades locais e
da vida associativa, hábitos são formados nos cidadãos e o tecido social de uma
sociedade atomizada pelo individualismo é reconstituído. As novas práticas de ação,
assim criadas, “se tornam automáticas e, uma vez transmitidas de geração em
geração, se convertem em costumes” (FRANCO, 2012: 154). A democracia entendida
como autogoverno se aproxima dessa visão ao contribuir para elevar os cidadãos,
infundindo algo positivo do espírito da aristocracia nas novas formas democráticas: “É

Nos “tempos aristocráticos”, tal objetivo era expressado no conceito de noblesse oblige: a crença de
que aqueles em posição de poder deviam cultivar a verdade, beleza, e virtude, e até mesmo se
sacrificar se necessário para apoiar seu dever para com a s ociedade (HEBERT, 2010: 114).
26
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necessário dar a esses povos direitos e um espírito político que sugere a cada cidadão
alguns dos interesses que fazem agir os nobres nas aristocracias” (2010: 452).
Em razão desse potencial educacional, as associações civis formadas para
fins morais e intelectuais são muito valorizadas por Tocqueville. Ao trazerem novos
sentimentos e ideias diversas para o espaço público, os indivíduos procuram persuadir
os outros causando mudança nos costumes e até nas leis: “Os sentimentos e as ideias
não se renovam, o coração não cresce e o espírito não se desenvolve a não ser pela
ação recíproca dos homens uns sobre os outros” (2010: 354). O exemplo destacado
por Tocqueville são as “sociedades de temperança” formadas por cidadãos que
deploravam os efeitos do abuso do álcool na sociedade. Por meios comuns, aqueles
homens tentam influenciar seus iguais fazendo-se um exemplo público para eles,
como um fidalgo faria para inspirar a sobriedade daqueles que o rodeavam. Ademais,
unindo-se numa questão moral, eles ajudavam a temperar as maiores intoxicações da
democracia: o individualismo e o materialismo (MANSFIELD, WINTHROP, 2000:
lxxiv).
De modo semelhante às associações, o júri é uma escola gratuita, “o meio
mais enérgico de fazer reinar o povo, é também o meio mais eficaz de ensiná-lo a
reinar” (2010: 204). Tocqueville olha para o júri como instituição judiciária e como
instituição política que ensina os jurados sobre a justiça e a soberania na prática. Sua
influência não se limita ao âmbito das instituições judiciárias, mas também sobre os
próprios destinos da sociedade. Trata-se de uma instituição republicana porque “situa
a direção real da sociedade nas mãos dos governados” (2010: 201). Os jurados são
membros selecionados aleatoriamente da maioria e sua atuação produz efeitos
sociais e políticos concretos (2010: 203):
O júri ensina a cada homem a não recuar ante a responsabilidade de seus
próprios atos – disposição viril sem a qual não existe virtude política. Revest e
cada cidadão de uma espécie de magistratura; faz sentir a todos que têm
deveres a cumprir para com a sociedade e que entram no seu governo.
Forçando os homens a ocupar-se de algo mais que seus próprios negócios,
combate o egoísmo individual, que é a ferrugem das sociedades.

Assim como sucedeu na reunião do conjunto dos primeiros cidadãos na
elaboração da Constituição do estado americano, também a construção continuada
das leis, no processo legislativo do governo local e por meio de representantes no
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governo nacional, oferece a oportunidade de agir conjuntamente e reconstitui laços
entre indivíduos independentes e fracos. Esses vínculos

se baseavam numa

comunidade de indivíduos iguais que partilhavam um sistema de valores comum
(ALVES, 2000: 8).
Mediante as diversas associações, portanto, os indivíduos adquiriam a
capacidade e o hábito de produzir coisas em comum e por si mesmos, mantendo-se
independentes e parcialmente interdependentes. O hábito de agir em conjunto
tornava-se uma espécie de segunda natureza, um caráter distintivo destes homens
(NICOLETE, 2012: 41). A interação dos cidadãos no esforço em prol do bem-estar da
comunidade mitigava os efeitos negativos do individualismo e do materialismo
exacerbado. As associações serviam, pois, como ambiente privilegiado para se
aprender a cooperação da vontade própria com a vontade de todos os outros, a
subordinação dos esforços particulares à ação comum (2010: 358).
Tocqueville afirma, então, que “os americanos combateram, por meio da
liberdade, o individualismo que a igualdade fazia nascer, e o venceram” (2010: 351).
Destarte, os americanos contornaram as tendências que isolavam os homens pelo
artifício dos arranjos institucionais e dos costumes, articulando liberdade e igualdade
que, de outro modo, encontram-se em descompasso (REIS, 2002: 75). A articulação
entre esses dois significados de democracia foi possível, na experiência americana,
devido às circunstâncias naturais do país e, sobretudo, às suas leis e aos seus
costumes27 (2010: 225):
A importância dos costumes é uma verdade comum a que o estudo e a
experiência levam sem cessar. Parece-me que eu a encontro situada no meu
espírito como um ponto central; percebo-a no termo de todas as minhas
ideias [...] Se não consegui fazer o leitor sentir, ao longo desta obra, a
importância, para a manutenção das leis, que eu atribuí à experiência prática
dos americanos, a seus hábitos, a suas opiniões, numa palavra, a seus
costumes, falhei no objetivo principal que me propunha a escrevê-la.

O individualismo, vício político moderno que os americanos combateram
por meio da liberdade, encontra-se no campo conceitual do costume (moeur), ou seja,
uma ideia conectada a certos hábitos e sentimentos, ou um hábito conectado a certos
27

A perspectiva cultural e psicológica compreensiva de Tocqueville confere inteligibilidade às ações e
instituições sociais por sua inserção no contexto abrangente no conjunto de disposições que são os
costumes (JASMIM, 2005: 46-47).
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sentimentos e ideias. Trata-se de uma ameaça que a igualização de condições traz
para a liberdade e cuja essência é, no sentido empregado por Tocqueville, a
disposição equivocada de cada cidadão de se recolher à esfera privada e não agir
nem desejar agir em relação a assuntos de interesse público (HEBERT, 2010: 06).
Contudo, é também por causa do que se operava na esfera dos costumes da
sociedade observada por Tocqueville, que ali o “individualismo era esclarecido e,
portanto, facilitava um juízo que, em vez de opor, articulava interesse particular e
comum” (NICOLETE, 2012: 39). Portanto, para explicar o modo como os americanos
combatem o individualismo, ou ainda, a maneira como eles esclarecem o interesse
próprio, Tocqueville volta o seu olhar para os costumes daquele povo. O autor procura
esclarecer a terminologia empregada: “recordo aqui ao leitor o sentido geral na qual a
palavra costumes; entendo por essa palavra o conjunto das disposições intelectuais e
morais que os homens introduzem no estado de sociedade” (2012, nota 48: 542). Em
outra passagem da obra, Tocqueville explica (2010: 211):
Por costumes entendo aqui o sentido que os antigos davam à palavra mores;
aplico essa expressão não apenas aos costumes propriamente ditos, que se
poderiam chamar os hábitos do coração, mas às diferentes noções que os
homens possuem, às diversas opiniões que correm entre eles e ao conjunt o
das ideias que formam os hábitos do espírito. Por isso, entendo por essa
palavra todo o estado moral e intelectual do povo.

A perspectiva cultural e psicológica de Tocqueville implicou o “privilégio dos
costumes na hierarquia das causalidades sociais” (JASMIN, 2005: 46). Costumes, os
hábitos do coração de um povo, as formas irrefletidas em que os cidadãos se
relacionam uns com os outros, revelam os pensamentos e sentimentos dos indivíduos
democráticos (MANSFIELD, WINTHROP, 2000: lxviii). Os costumes, que exerciam
influência favorável à manutenção das instituições políticas americanas, contribuindo
para o seu êxito, são apresentados como costumes virtuosos. Como tivermos
oportunidade de sublinhar, se a ameaça do despotismo brando era um tutor que
suprimia a liberdade política, as comunas, o júri e as associações eram consideradas
escolas gratuitas da liberdade (2010, pp. 203, 358). Além disso, os americanos tinham
suas teorias, particularmente a ideia dos direitos e a doutrina do interesse bem
compreendido, que eram ensinadas nessas “escolas” e lhes conferiam um
conhecimento prático que os protegia dos excessos do egoísmo e do individualismo
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levando-os a promoverem os interesses dos outros cidadãos juntamente com os seus
próprios interesses (MANSFIELD, WINTHROP, 2000: lvvii; SILVA, 2004: 100).

1.3.1 QUANDO O CIDADÃO BEM COMPREENDE O SEU INTERESSE

Tocqueville discorda daqueles que procuram transportar, seletivamente,
para o mundo novo, as soluções e métodos da antiga sociedade aristocrática. Pois
nesse mundo novo, nascido sob os escombros daquele que imerge por força da
revolução democrática em curso, e cujo fato principal é a igualdade de condições,
surge uma humanidade distinta, com boas tendências e maus instintos, seus próprios
males e bens (2010: 479-480). A revolução democrática, além de operar no estado
social e nas leis, opera também nas ideias e nos sentimentos dos indivíduos dando
origem a uma “nova humanidade”. A igualização de condições tende a extinguir a
influência da aristocracia natural das luzes e da virtude criando tendencialmente
homens medíocres (FRANCO, 2012: 66). O homem democrático é também um ser
desejoso e “sujeito a paixões baixas (como o egoísmo, o ódio e a inveja), devotado
aos próprios interesses, especialmente os materiais” (NICOLETE, 2012: 15, 78).
Tocqueville argumenta que o interesse pessoal é o “único ponto imóvel”28 no qual se
pode assentar o fundamento moral da ação política em uma teoria adequada aos
homens democráticos. Desse modo, o “ímpeto inicial que dispara o ciclo da pedagogia
tocquevilleana” para o rompimento do cordão de isolamento da privacidade
individualista vem do cálculo e do interesse de muitos, ou seja, da identificação
racional dos interesses privados com aqueles da cidadania (JASMIN, 2000: 79, 80).
Tocqueville, então, encontra um novo fundamento que associaria a vida
particular do indivíduo à de sua pátria, contudo “resta ainda saber como cada homem
ouvirá seu interesse individual (...) Esclareçamo-los, pois, a todo preço, pois o século
das dedicações cegas e das virtudes instintivas já ficou longe de nós” (2010: 362).

“Não vê o leitor que as religiões se enfraquecem e que a noção divina dos direitos desaparece? Não
percebe então que os costumes se alteram e que se apaga com ele a noção moral dos direitos? Não
se dão conta de que em toda parte as crenças substituem-se pelo raciocínio e os sentimentos pelo
cálculo? Se, em meio a esse abalo universal, o leitor não conseguir ligar a ideia de direitos ao interesse
pessoal que se oferece como o único ponto imóvel no coração humano, que lhe restará então para
governar o mundo, a não ser o medo?” (TOCQUEVILLE, 2010: 181).
28
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Enfocando essa exortação de Tocqueville, observamos sua proposta de que o homem
democrático seja educado para compreender que o esforço esclarecido pode
redundar na salvaguarda do seu interesse 29.
Na segunda parte do segundo volume d’A Democracia na América,
Tocqueville introduz o tema de como os americanos combatem o individualismo e se
põem a cooperar uns com os outros através da doutrina do interesse bemcompreendido (l’intérêt bien entendu). Discutida em relação a outras doutrinas morais,
o autor sustenta que esta é a mais apropriada às necessidades dos homens dos
tempos democráticos, posto que “não devemos inclinar-nos a nos tornar semelhantes
a nossos pais, mas esforçar-nos por alcançar a espécie de grandeza e de felicidade
que nos é própria” (2010: 480). A ação apropriada nesses tempos, segundo
Tocqueville, é aproveitar os novos bens que a igualdade pode proporcionar, isto é,
assegurar os interesses de cada um e, ao mesmo tempo, converter as tendências de
dissolução do novo estado social, mediante um entendimento apropriado desses
interesses. Para o interesse ser bem compreendido, “não é suficiente um método
eficiente e instituições organizadas por uma força central” (NICOLETE, 2012: 79). Um
interesse bem entendido implica não só a razão, mas também os costumes e hábitos
adquiridos com a experiência nos assuntos públicos, os quais ensinam o modo pelo
qual cada homem compreenderá seu interesse.
A peculiaridade desta “doutrina filosófica” está em que ela, “acomodando–
se maravilhosamente às fraquezas dos homens, (...) volta o interesse pessoal contra
si mesmo e se serve, para dirigir as paixões, do aguilhão que as excita” (2010: 361).
Tocqueville encontrou difundida na cultura política e moral da América essa teoria
geral em virtude da qual os homens conjugavam o seu bem-estar individual com o dos
seus concidadãos. O resultado, admirado pelo observador, é o combate ao
individualismo e a promoção de um modo de pensar que articulava os interesses
individual e comum, teoria e prática políticas, razão e experiência, mitigando o

Importa aqui entender qual o conceito o autor pretende sugerir ao termo “interesse”, qual o verdadeiro
interesse do homem e em que sentido este é modificado quando “bem compreendido”. Discutindo as
opções de tradução da expressão l’intérêt bien entendu, Roberta Nicolete (2012: 68) assevera que
“compreender bem um interesse é a ação na qual se perscruta de modo apropriado (properly) qual
deve ser o meu interesse, entre formulações distintas e possíveis de interesse. [...] O advérbio no termo
‘interesse bem compreendido’ não representa senão um modo justo, uma maneira conveniente, com
propriedade e nitidez de perscrutar o que seria o interesse.
29

44

descompasso entre os dois significados da palavra democracia. Eis o modo como
Tocqueville nos apresenta o tema n’A Democracia na América (2010: 360-361):
Já mostrei, em vários pontos desta obra, como os habitantes dos Estados
Unidos sabiam quase sempre combinar o seu próprio bem-estar com o de
seus concidadãos. O que desejo aqui observar é a teoria geral, com a ajuda
da qual o conseguem. Nos Estados Unidos, quase nunca se diz que a virtude
é bela. Afirma-se que é útil e todos os dias prova-se isto. Os moralistas
americanos

não

pretendem

que

seja

necessário

sacrificar-se

aos

semelhantes porque é grandioso fazê-lo; mas dizem ousadamente que tais
sacrifícios são tão necessários àquele que os impõe como àquele que dele
se aproveita.

O propósito da doutrina era “destacar os cidadãos de suas inclinações
sentimentais imediatas e incentivar a avaliação racional de interesses privados de
longo prazo mais claramente ligados ao bem-estar público” (HEBERT, 2010: 117). No
conjunto dos costumes americanos, portanto, essa doutrina moral racionalizada das
ações operava nas disposições do povo, temperando os sentimentos contrários,
auxiliando a orientar o julgamento dos indivíduos e assim impedindo a ameaça que a
paixão desmedida pela igualdade e a obsessão pelo bem-estar material ofereceria ao
exercício da liberdade (NICOLETE, 2012: 48). O cerne dessa solução está num modo
de lidar com as paixões e interesses individuais, principais móveis das ações dos
homens, visando ao equilíbrio com os interesses de sua comunidade (2010: 361-362).
O argumento que Tocqueville oferece para seu endosso a esse novo tipo
de devotamento é a sua utilidade e necessidade. Os cidadãos americanos
aprenderam a sacrificar, ao bem do Estado, uma parte dos seus interesses
particulares para salvar o resto (2010: 361). Praticar o bem, ser honesto, é do
interesse desses cidadãos, pois é garantia de que não prejudicarão a si mesmos. A
vantagem individual é assim evocada para persuadi-los e mobilizá-los à ação.
Portanto, o amor-próprio é esclarecido e a virtude é feita útil quando o americano
conjuga o seu bem-estar individual com o dos seus concidadãos, quando o interesse
próprio converge com o bem comum.
Comparada às noções morais clássicas do esquecimento de si ou da
beleza intrínseca da virtude, a doutrina do interesse bem compreendido nada tem de
sublime. Tocqueville deixa claro, por exemplo, que o devotamento à pátria, observado
naquela nação democrática, não é como o sublime devotamento do patriotismo

45

aristocrático. Todavia, a doutrina do interesse bem entendido, ou da utilidade da
virtude, parece mais eficaz e adequada à psicologia dos indivíduos democráticos, pois
está “ao alcance de todas as inteligências” (2010: 361). Quando o princípio do
interesse permeia os costumes, ele é tacitamente aceito e seguido, formando nos
cidadãos certos hábitos que produzem quase os mesmos efeitos que a virtude política.
A doutrina do interesse bem compreendido forma uma multidão de “cidadãos corretos,
temperantes, providentes, senhores de si mesmos; e, se é verdade que não conduz
diretamente à virtude, pela vontade, aproxima-se dela insensivelmente pelos hábitos”
(2010: 361).
Em vista do exposto, podemos afirmar que, a partir da descrição da
experiência americana, Tocqueville encoraja os homens de seu tempo a assumirem
seu protagonismo na arena política. A resistência aos perigos que ameaçam a
democracia é um dos principais aspectos de sua concepção de liberdade e de virtude.
Com o fim de restringir a força tirânica invisível de uma maioria que abusa da opinião
pública e moderar a tendência individualista para a centralização administrativa, que
resulta em abandono do espaço público e servidão, o autor insiste numa concepção
de liberdade cuja ênfase está na participação política. O esforço de preservação da
liberdade recupera, em sua pena, contornos de grandeza e de virtude. Tocqueville
procura conciliar a igualdade com a tradição cívica republicana através da
reformulação, em termos modernos, do clássico princípio da virtude (SILVA, 2004:
100; JASMIN, 2000: 79). A participação na res publica surge, deste modo, “não como
o resultado de uma nobre, abnegada e desinteressada virtude, mas como o correlato
de interesses bem entendidos” (SILVA, 2004:100).
Para o autor de A Democracia na América, a doutrina do interesse bem
compreendido é útil e necessária para os cidadãos democráticos, e, portanto, uma
parte essencial da arte legislativa e do caráter nacional que ela deveria moldar nos
tempos modernos (HEBERT, 2010: 118). Não obstante, seria essa doutrina suficiente
para a defesa da liberdade política? De fato, trata-se de “uma melhoria no interesse
próprio mal compreendido, um utilitarismo estrito que declara que ‘o útil nunca é
desonesto’” (MANSFIELD, WINTHROP, 2000: lxvii-lxviii). Uma vez que a transição do
egoísmo estreito para o esclarecido é apenas o primeiro passo de um caminho mais
longo pelo qual Tocqueville procura conduzir a alma democrática, para se expandir e
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cumprir seu propósito instrumental, a doutrina precisa do apoio de outros elementos
imateriais (HEBERT, 2010: 118).
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2.

AS TRADIÇÕES DEMOCRÁTICAS E A VIRTUDE NA
DEMOCRACIA DE TOCQUEVILLE

Há na constituição de todos os povos, seja qual for, de resto, a sua
natureza, um ponto onde o legislador é obrigado a levar em conta o
bom senso e a virtude dos cidadãos. Esse ponto é mais próximo e
mais visível nas repúblicas, mais afastado e oculto com maior cuidado
nas monarquias; acha-se, porém, sempre em algum lugar. Não há um
país sequer onde a lei pudesse prever tudo e onde as instituições
devessem tomar o lugar da razão e dos costumes.
Alexis de Tocqueville, A Democracia na América, 2010: 109.

2.1

INTERESSE E VIRTUDE NA DEMOCRACIA DE TOCQUEVILLE

No segundo livro de A Democracia na América Tocqueville afirma que, nos
Estados Unidos, desenvolveu-se a doutrina do interesse bem compreendido, ou seja,
a doutrina da identificação racional dos interesses privados com aqueles da cidadania
(JASMIN, 2000: 80). A peculiaridade dessa doutrina está no fato de que ela não
produzia grandes dedicações, mas sugeria a cada dia pequenos sacrifícios (2010:
361). As “luzes” do cálculo assim operado pelas massas traduzia-se numa inteligência
prática que protegia os americanos dos excessos do egoísmo e do individualismo que
a igualdade tendia a promover. Alguns autores afirmam que a proposição
tocquevilliana

da doutrina

do interesse bem compreendido consiste

numa

reelaboração da teoria republicana de Montesquieu à luz da observação da
experiência americana; uma reformulação da tradição cívica republicana para conciliála com a igualdade; uma atualização, para a modernidade, do antigo princípio da
virtude (SILVA, 2004: 100; JASMIN: 79).
Para compreendermos essa sugestão, é necessária uma incursão, ainda
que sucinta, nas vertentes do pensamento democrático ocidental, para aí procurarmos
situar, ainda que de modo aproximado, o pensamento de Tocqueville. Segundo José
Murilo de Carvalho, a tradição democrática ocidental exibe-se em três versões
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clássicas. A primeira é a do conceito liberal de cidadania como titularidade de direitos,
que vai de Kant30 a Hamilton, John Rawls e Ronald Dworkin (CARVALHO, 2000: 105):
Nessa visão só há lugar para o indivíduo e seus interesses, ficando de fora a
virtude cívica, isto é, o bem comum e seus interesses. Ela corresponde ao
que Benjamim Constant chamava de liberdade dos modernos 31, uma
liberdade negativa cuja finalidade principal era livrar os indivíduos dos
constrangimentos legais e institucionais a fim de poderem dedicar-s e
totalmente à vida civil, ao apetite aquisitivo da sociedade utilitária de mercado.

Uma segunda versão é a do republicanismo clássico32, cujas origens
remonta a Cícero, e que passa por Maquiavel33 e Montesquieu e chega a Hannah
Arendt. Da obra do teórico político e estadista romano, Marcus Tullius Cícero, muitos
republicanos cívicos contemporâneos derivam o seu compromisso com o conceito de
liberdade como não dominação. Em sua grande obra acerca do governo e do estado,
Da República (De Re Republica), Cícero afirma que um cidadão é livre apenas quando
não está sujeito a condições de dominação ou dependência e que tal liberdade deve
ser definida pela proteção conferida e garantida aos cidadãos pelas leis e pelas
instituições do estado. Cícero também atribui grande importância ao envolvimento dos
cidadãos nos assuntos políticos como necessário para a proteção da sua liberdade.
Nesse sentido, o engajamento cívico é favorecido por Cícero por seus benefícios
instrumentais. Cícero valoriza ações virtuosas amplamente em termos de serviço ao
estado e dele o republicanismo romano deriva suas quatro virtudes principais da
sabedoria (prudentia), coragem (fortituto), moderação (decorum) e justiça (justitia)
(PETERSON: 38-39). José Murilo de Carvalho assim descreve essa tradição
(CARVALHO, 2000: 105):
Distingue-se radicalmente da anterior [liberal] na medida em que enfatiza a
preocupação com a res publica, com o bem coletivo, mesmo que isto exija o

30

Para Philip Pettit, Kant imprimiu uma forma distintamente alemã à visão republicana (PETTIT, 2007,
p. 201).
31 Philip Pettit critica a oposição que Isaiah Berlin fez famosa entre liberdade negativa (ausência de
interferência) e liberdade positiva (autodomínio) como equivocada e enganadora à medida que oculta
a validade filosófica e a realidade histórica de um terceiro modo radicalmente diferente de compreender
a liberdade e os seus requisitos institucionais: o republicanismo (PETTIT, 1997, p. 19).
32 “Há um consenso geral de que as ideias republicanas cívicas podem ser rastreadas à Grécia antiga
e à obra de Aristóteles e os escritos de Cícero na Roma antiga, e que essas ideias foram então
emprestadas, criticadas, adaptadas e ampliadas nos escritos de Nicolau Maquiavel, James Harrington,
Jean-Jacques Rousseau e James Madison” (PETERSON: 32).
33 A obra de Cícero “foi de fundamental importância para a expressão das ideias cívico republicanas
dentro do pensamento da Renascença nas repúblicas florentinas, mais notavelmente na obra de
Maquiavel, por volta dos séculos XV e XVI” (PETERSON: 40).
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sacrifício individual. A preocupação com o bem coletivo é a virtude cívica,
noção introduzida por esta corrente. A virtude corresponde à liberdade dos
antigos, típica das repúblicas clássicas, sobretudo A tenas e Roma. A
liberdade aqui tem conotação positiva, não se refere à reação ao poder do
Estado, mas à disponibilidade do cidadão para se envolver diretamente na
tarefa do governo da coletividade.

A terceira versão corresponde à visão comunitária de cidadania, a qual
participa de características do republicanismo clássico, mas não se confunde com ele.
Essa visão provém de Aristóteles 34 e tem sua formulação moderna em Rousseau 35.
Menos que a titularidade de direitos, importa aqui o sentimento de pertencimento a
uma comunidade política. A comunidade na versão antiga era a cidade, na versão
moderna passou a ser a nação. Essa vertente se aproximaria da ideia de “liberdade
dos antigos” na medida em que enfatiza o coletivo em detrimento do individual. José
Murilo de Carvalho prossegue (2000: 105):
Naturalmente, as culturas políticas reais combinam elementos das três
tradições. Pode-se dizer mesmo que algum tipo de mistura é essencial para
a saúde de uma sociedade democrática, embora os três elementos nem
sempre se deem bem uns com os outros. [...] O utilitarismo individualista dos
pais da pátria norte-americanos não poderia constituir base suficiente para
cimentar sua sociedade sem o auxílio da tradição comunitária religiosa, sem
os mitos nacionais, e sem a prática associativa que Tocqueville via como o
exercício do interesse bem compreendido.

Sempre oscilando entre o seu republicanismo por formação e o seu
liberalismo por convicção, o aristocrata Tocqueville pretende, assim, conciliar o ideal
clássico do homo politicus com o homo credens do cristianismo36. O pensamento
político, social e moral de Alexis de Tocqueville, neste sentido, parece-nos se situar

34

Outros escritores localizam as raízes do republicanismo nas obras de Aristóteles e de Cícero, o que
teria resultado no desenvolvimento de duas vertentes do republicanismo cívico contemporâneo. Da
vertente romana de Cícero muitos autores, como Philip Pettit, derivam seu compromisso com um
conceito de liberdade como não-dominação e o valor instrumental do engajamento cívico, pelo que
possuem similaridades com o ideal liberal. Da vertente grega de Aristóteles, autores como Michael
Sandel, concebem a liberdade essencialmente como autogoverno e as obrigações cívicas como de
importância intrínseca, no que apresenta aproximações com as ideias comunitárias (PETERSON: 58,
60, 65).
35 Philip Pettit inclui Rousseau, ao lado de Montesquieu, entre os autores franceses em cujas obras, no
século XVIII, uma ampla visão republicana (que se espalhara por todos os países de língua inglesa,
desde meados do século XVII até quase finalizar o XVIII) foi absorvida e transformada (PETTIT, 2007,
p. 201).
36 Filipe Carreira da Silva acrescenta imediatamente: “Mas falta em Tocqueville uma figura da galeria
arendtiana, o homo faber das tradições europeias idealista e socialista” (SILVA, 2004, pp. 100-101).
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numa privilegiada sobreposição de elementos dessas três visões, o que é evidenciado
pela noção de virtude que estamos a investigar. Este conceito que abrange mas
ultrapassa a noção de interesse bem compreendido é o tema que, presente no
pensamento político de Tocqueville, atua na sua expansão pela inserção de
elementos enfatizados pelas outras versões clássicas da tradição democrática
ocidental. Assim, a sugestão de que a doutrina do interesse bem compreendido seja
uma atualização, para a modernidade, do clássico princípio da virtude não é
plenamente satisfatória, pois essas duas ideias não se confundem.
Tocqueville introduz o tema após destacar o individualismo como traço do
caráter dos homens do estado social de igualdade de condições. Para o autor, o
individualismo molda um modo de pensar e sentir caracterizado pelo ceticismo e pela
hostilidade em relação a toda forma de autoridade para além daquela depositada na
opinião da maioria. Tocqueville argumenta que o individualismo diminui o valor da
cidadania ativa e promove o egoísmo na sociedade porquanto fomenta o costume de
o indivíduo relacionar tudo a si mesmo:
“O egoísmo esteriliza o germe de todas as virtudes; o individualismo, de
início, só faz secar a fonte das virtudes públicas; mas, depois de algum tempo,
ataca e destrói todas as outras e vai, afinal, absorver-se no egoísmo”
(TOCQUEVILLE, 2010: 348).

Tocqueville vê o individualismo como uma ameaça à genuína liberdade,
uma vez que a virtude à qual a liberdade visa, o tipo de virtude que ele convida seus
dirigentes a cultivar na sociedade, é, em certo sentido, o oposto do individualismo
(HEBERT, 2012: 8, 34). Ademais, o individualismo é uma doença moderna e
democrática rotulada pelo francês de “a ferrugem das sociedades” (2010: 203). Em
contraste, o indivíduo que Tocqueville exaltava sobre a sociedade não era o
individualista privado, mas, em vez disso, o exemplar de grandeza humana cujas
virtudes proporcionam um modelo para o bem comum da própria sociedade. A virtude,
entendida como a perfeição do ser humano, também envolve um tipo de “candor viril,
a independência masculina de pensamento” (2010: 193). Tocqueville esperava que A
Democracia na América influenciasse a opinião pública em favor de sua visão do
interesse individual. Ele estava clamando por uma outra forma de individualidade, uma
individualidade social especificamente adaptada à democracia (JAUME, 2013: 159,
135).
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Contudo,

Tocqueville

admite que

a doutrina

moral

dos tempos

aristocráticos, com raízes na concepção republicana clássica de virtude, que
acalentava uma “ideia sublime dos deveres do homem” e pela qual “é glorioso
esquecer-se de si mesmo e [...] convém fazer o bem sem interesse”, já não é
adequada às necessidades dos fracos homens de seu tempo, pois não está ao
alcance de todas as inteligências (2010, pp. 360, 362). Ele reconhece a realidade da
nova humanidade nascida da revolução democrática que abalou o mundo, e que os
“séculos das dedicações cegas e das virtudes instintivas já ficou longe de nós” (2010:
362). Todavia, Tocqueville insiste que devemos “esforçar-nos por alcançar a espécie
de grandeza e de felicidade que nos é própria (2010: 480). Sua estratégia como um
moralista37, cuja preocupação era reconstituir o interesse geral transformando os
costumes (moeurs), dirigia-se aos legisladores e reformadores da sociedade partindo
do estado social onde o cidadão democrático se encontra para então conduzi -lo à
grandeza e elevá-lo moralmente (JAUME, 2013: 127, 135; TOCQUEVILLE, 2010:
362):
Não há poder na terra38 que possa impedir que a igualdade crescente de
condições leve o espírito humano à procura do útil e disponha cada cidadão
a encerrar-se em si mesmo. Por isso, é preciso esperar que o interesse
individual venha a tornar-se, mais que nunca, o principal, senão o único móvel
das ações dos homens; resta, porém, saber como cada homem ouvirá seu
interesse individual.

A disposição moral dos homens das sociedades democráticas faz que se
devotem à ordem comum por um princípio de utilidade e busca da realização dos seus
desejos. Tocqueville afirma que os americanos combatem o individualismo pela
doutrina do interesse bem compreendido, e ainda que essa doutrina filosófica não
possa liquida-lo, pode ao menos contornar os seus efeitos (NICOLETE, 2012: 76).
Isso é evidenciado pelo que Tocqueville diz acerca dos moralistas americanos 39: “de

37

Para Lucien Jaume, Tocqueville é como o sofista Protágoras que, de acordo com Platão, se propunha
a ensinar não o que era verdadeiro, mas o que era mais vantajoso para seus concidadãos (JAUME,
2013: 136).
38 Segundo Lucien Jaume, este é um lembrete discreto da “outra vida”, na qual a virtude e o
desinteresse (caridade, em termos jansenistas) deveria ser a única motivação do comportamento do
homem (2013: 138).
39 “Tocqueville não menciona nenhum moralista americano, citando apenas Montaigne, mas o mais
óbvio mestre americano do interesse bem compreendido seria Benjamim Franklin” (MANSFIELD, 2010:
69).
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modo algum negam que cada homem poderia seguir o seu interesse, mas se esforçam
por provar que o interesse de cada um é ser honesto” (2010: 361).
A “doutrina do interesse bem compreendido” constituía-se, portanto, em um
princípio de ação que impedia a deturpação do individualismo entre os indivíduos e o
surgimento do despotismo democrático porquanto amparava a liberdade política que
o francês notava difundida nos costumes e estabelecida nas leis dos angloamericanos. Na sociedade americana o individualismo era esclarecido e facilitava um
juízo que em vez de opor articulava interesse particular e comum. Uma espécie de
amor próprio esclarecido40 permitia àqueles homens enxergar a correspondência
entre o interesse particular e o interesse geral (NICOLETE, 2012: 73, 39).
Aparentemente, é aos utilitaristas que Tocqueville se volta, ao afirmar que
os “campeões da civilização moderna [...] em nome do progresso, se esforçam por
materializar o homem, querem encontrar o útil sem se ocupar com o que é justo, a
ciência longe das crenças, o bem-estar separado da virtude” (2010: 45). Roberta
Nicolete, apoiando-se nesta passagem, dentre outras, sustenta a interpretação que
afasta a doutrina de Tocqueville daquela utilitarista, pela qual a realização da maior
felicidade que a comunidade poderia alcançar seria equivalente a maior soma possível
das felicidades individuais41 (2012: 74, 75):
Ao acrescentar o adjetivo “útil” ao devotamente de novo tipo à teoria geral
que embasaria a doutrina por ele descrita, Tocqueville é muito arguto porque
apresenta uma crítica ao modo utilitário de compreender o interesse, a
despeito do efeito de similaridade que o emprego do termo “útil” acarreta.
Seria equivocado sustentar uma leitura fundamentalmente utilitarista da
doutrina do interesse bem compreendido, pois tal doutrina deixa antever o
“Tocqueville era de fato um teórico da sociedade de amours-propers. [...] A doutrina do interesse bem
compreendido não poderia estar mais perto do pensando de Pierre Nicole e da concepção jansenista
de l’honnête. Ao menos, ela é uma reinvenção de Nicole por Tocqueville baseado nas suas reflexões
pascalinas no “quadro da caridade” da qual a “concupiscência” é capaz. [...] É possível que a font e
jansenista fosse reforçada pela inspiração que Hume, que foi amplamente lido no tempo de Tocquevill e,
tirou dele. A observação sobre “voltar o interesse pessoal contra si mesmo” é explícita em Hume
(JAUME, 2013: 157-158).
41 “Para o utilitarismo benthamiano, não há um Bem supremo que justifique a distinção entre
felicidade/prazer, pois as ideias de bem e mal não são derivadas de um objeto que possui tais atributos,
mas da sensação advinda do contato com esses objetos que um sujeito sente. Não haveria razão, para
essa tradição, em afirmar que um determinado modo de vida ou um conjunto de disposições seria
virtuoso”. Na segunda viagem que fez à Inglaterra, Tocqueville conhecera John Stuart Mill (1806-1873),
filósofo, político e economista inglês mais famoso do século XIX e que reformulou o utilitarismo como
uma doutrina mais humana e menos calculista. Mill publicou críticas elogiosas sobre A Democracia na
América e manteve correspondência regular com o seu autor. Embora Tocqueville fosse um leitor do
utilitarismo, não era um seu seguidor (NICOLETE: 74-75).
40
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vínculo entre homens não mais unidos irrevogavelmente “em uma cadeia que
remonta do camponês ao rei” – sem que a sonolência e a apatia se
estabeleçam. (...) A separação entre a doutrina tocquevilleana e a utilitarista
é ainda maior se notarmos que o cálculo da utilidade, nesses termos,
prescinde de uma ordem moral ao passo que a doutrina descrita por
Tocqueville é hostil ao tipo de cálculo que aceita o ponto de vista do indivíduo
isolado como natural (cf. MANSFIELD; WINTHROP, 2006: 93).

Tocqueville apresenta também uma crítica àqueles que “julgam seguir a
doutrina do interesse, mas só fazem dela uma ideia grosseira e, para melhor pelo que
dizem ser os seus negócios, desprezam o principal, que é continuar senhores de si
mesmos” deixando assim vazio o lugar do governo (2010: 370). Contudo, em geral,
os americanos elogiados por Tocqueville possuem uma inteligência prática que os põe
a salvo dos excessos do egoísmo e do individualismo – uma espécie de “materialismo
honesto”42 (matérialisme honnête) que os leva a preocuparem-se com o interesse dos
demais (SILVA, 2004: 100; TOCQUEVILLE, 2010: 366):
A censura que faço à igualdade não é a de arrastar os homens à procura dos
prazeres proibidos; é a de absorvê-los inteiramente na procura dos prazeres
permitidos. Assim, bem se poderia estabelecer no mundo uma espécie de
materialismo honesto, que não corromperia as almas, mas que as abrandaria
e acabaria por enfraquecer sem ruído todas as suas molas .

2.2 QUANDO SER HONESTO É DO INTERESSE DE CADA UM

A

doutrina

do

interesse

bem

compreendido

apresenta

traços

aparentemente utilitários porquanto é dinamicamente orientada para além da doutrina
utilitarista: ainda que longe do heroísmo, e considerando-se a moralidade esparsa sob
a democracia, a doutrina tocquevilleana se orientava para certa espécie de grandeza .
“Este “materialismo honesto” é um oximoro porque materialismo no sentido de Tocqueville é
totalmente egoísta. Aqui o alvo de Tocqueville não é o materialismo dos filósofos, do qual ele era
também crítico, mas o significado comum do termo, destinado àqueles que viviam para “a sociedade
de consumo” em detrimento de qualquer forma de espiritualidade ou idealismo. Mas o oximoro pode
também ser visto como relacionado a uma complementaridade que Tocqueville consistentement e
denunciou e acreditava ter sido realizado no coup d’état de 1851: despolitização e aceitação do
despotismo em troca de conforto material. Tocqueville tinha discutido o maior perigo da “democracia”
(o apego material ao déspota) em uma série de cartas trocadas com seu primo e confidente Louis de
Kergolay [...] A sociedade democrática estava obcecada com os prazeres físicos e necessitava de uma
moralidade, afirmava” (JAUME, 2013: 133-134).
42
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Helvécio43, cuja obra Tocqueville conhecia bem, escrevera que “a virtude pode ser
alcançada apenas ao unir o interesse individual ao interesse geral” (JAUME, 2013:
127). Tocqueville concordava e fez dessa observação a base de sua teoria do
interesse bem compreendido. A filosofia social da América era, então, interesse
reorientado. Isso explica a importância de outra ideia na obra de Tocqueville, aquela
de l’honnête44. Lucien Jaume esclarece o tema (2013: 130-131):
O termo, que tem uma longa história, adquiriu particular importância no retrat o
do século dezessete de l’honnête homme. É interessante notar, porém,
depois de Cícero, l’honnête foi posto em controvérsia em relação ao útil.
Cícero defende a tese segundo a qual “tudo o que é honesto é útil”, axioma
que se tornaria célebre. [...] A reinterpretação de Cícero fez da virtude uma
qualidade eminentemente social: “homens honrados” viviam juntos de um
modo que combinava a justiça no sentido de Platão com a prudência no
sentido de Aristóteles. Além disso, o grego arete, geralmente traduzido por
virtude, tem a raiz ar, que significa o que é apropriado ou oportuno. Ao
contrário de justiça, honestum era uma matéria de educação, maneiras, e
polidez no sentido clássico. Cícero manteve a distinção clássica entre rectum
(que significa conforme a regra) e honestum (bom como um objeto de louvor
na sociedade).

Também, segundo Lucien Jaume, em seus pronunciamentos públicos,
Tocqueville partilhava amplamente dessa visão pela qual a virtude deve ser vista em
termos sociais45. Ele teria levado a sério o axioma Ciceroniano de que “tudo que é
honesto é útil”, deplorando o fato de que os franceses tinham uma compreensão muito
mais grosseira do seu interesse do que os americanos (TOCQUEVILLE, 2010: 362):

43

Claude Adrien Helvétius (1715-1771), filósofo e literato francês, um dos representantes da corrent e
materialista na filosofia francesa do século XVIII. “Colaborador da Enciclopédia, é adepto de um
sensualismo ateu que recusa qualquer ideia inata e no qual tudo, inclusive o juízo intelectual é, ao
contrário ‘explicável pela sensibilidade física’. Seu tratado Do Espírito (1758) – que aliás será
condenado pelo conselho do rei – insiste principalmente no papel do prazer e da dor na vida psíquic a
e faz do interesse uma noção central na existência individual (o que não deixará de influenciar o
utilitarismo de Bentham). Em 1772, Do homem, de suas faculdades e de sua educação prolonga a
psicologia rumo à antropologia para afirmar o papel determinante das relações entre o indivíduo e o
seu meio e portanto da educação que emana da sociedade, o que contradiz em particular o Emílio de
Rousseau (DUROZOI; GÉRARD, 2005: 225).
44 A expressão l’honnête é melhor deixada sem traduzir porque seu significado é complexo e não
adequadamente veiculada por qualquer única palavra em inglês (JAUME: 138).
45 Voltaire, autor do século XVIII lido frequentemente por Tocqueville, escreveu no seu Dicionário de
Filosofia: “Que é a virtude? Beneficência para com o próximo [...] Vivemos em sociedade; nada existe
de verdadeirament e bom para nós senão o que beneficia a sociedade. Um solitário será sóbrio ,
piedoso; revestir-se-á de um cilício: pois bem, será santo; porém não o chamarei virtuoso senão quando
praticar algum ato de virtude em proveito dos homens. Enquanto for só, não será nem malfeitor nem
benfeitor; nada é para nós” (VOLTAIRE: 449-450)
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Em torno de mim, vejo apenas pessoas que parecem querer ensinar a seus
contemporâneos, cada dia, pela sua palavra, que o útil jamais é honesto. Não
descobriria eu entre elas, afinal, as que procuram fazê-los compreender como
o honesto pode ser útil?

A virtude das pessoas comuns (moyen) que, aos olhos de Tocqueville
constituem a sociedade democrática é decência, respeitabilidade (honnêteté, termo
semanticamente relacionado a honneur, honra). Até mesmo o cristianismo americano
falava não da grandeza do homem, mas do seu bem-estar. Tocqueville argumentava
que os americanos tinham conseguido reconciliar a religião com o princípio da
utilidade e que Pascal46 teria concordado com eles. O autor faz uma estranha
comparação entre a célebre aposta de Pascal47 e os pregadores americanos que
voltam os seus olhares “constantemente à terra” (2010: 363). Acerca da pregação
desses clérigos aos americanos em geral, Tocqueville afirma (2010: 306):
Embora mostrem constantemente ao fiel o outro mundo como o grande
desejo dos seus temores e das suas esperanças, não lhe proíbem, de
maneira alguma, procurar honestamente o bem-estar neste. Longe de fazer
ver como estas duas coisas são separadas e contrárias, preferem encontrar
o ponto em que se tocam e se ligam.

Outrossim, no texto de Tocqueville o termo “honesto” ou “honorável” referese a algo que é tanto um bem moral como uma relação social. Enquanto a pura
“virtude” é abstrata, universal e “desinteressada”, a honra é associada a uma forma
social, com utilidade coletiva, a qual é compreendida de modo a incluir a utilidade
pessoal. Em última instância, uma pessoa que se comporta honrosamente se faz
agradável aos outros e colhe a recompensa por agir assim (JAUME: 132;
TOCQUEVILLE, 2010: 361):
Nos Estados Unidos, quase nunca se diz que a virtude é bela. Af irma-se que
é útil e todos os dias prova-se isto. Os moralistas americanos não pretendem
que seja necessário sacrificar-se aos semelhantes porque é grandioso fazê46

Blaise Pascal (1623-1662), físico, matemático e filósofo moralista e teólogo francês, autor de
Pensamentos e de Cartas Provinciais, uma série de 18 cartas escritas sob o pseudônimo de Louis de
Montalte, dirigidas aos jesuítas e escritas em defesa do jansenista Antoine Arnauld de Port-Royal-des Champs, que estava em julgamento pelos teólogos de Paris. No campo moral, fazendo uma ataque
cerrado e cheio de ironia e sarcasmo contra o laxismo, identificado com os jesuítas.
47 A aposta de Pascal é um argumento acerca da existência de Deus que recorre a uma teoria das
probabilidades. O argumento, que é uma comparação entre o que é ganho e o que perdido ao se crer
em Deus, foi formulado na seção 233 de Pensamentos. N’A Democracia Tocqueville evoc a
explicitamente essa aposta: “Enganar-se julgando verdadeira a religião cristã – disse Pascal – não é
grande perda para ninguém; mas que infelicidade enganar-se acreditando-a falsa! “ (2010: 363).
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lo; mas dizem ousadamente que tais sacrifícios são tão necessários àquele
que os impõe como àquele que dele se aproveita [...] Por isso, de modo algum
negam que cada homem poderia seguir o seu interesse, mas se esforçam
por provar que o interesse de cada um é ser honesto.

Uma característica fundamental da moderna democracia é a tendência de
expansão da autoridade estatal fornecedora de conforto e segurança com eficiência a
cidadãos individualistas e ávidos por satisfações materiais. Cidadãos cuja principal
motivação é o avanço de seus interesses materiais apoiam a manutenção da ordem
pública e a crescente centralização da estrutura administrativa e política de tal
autoridade. O termo l’honnête carregava uma qualidade essencial aos olhos de
Tocqueville: ele retardava essa tendência democrática e o perigo de despotismo nela
implícito. Observe-se, contudo, que retardar não significa abolir: porquanto l’honnête
era ligado tanto ao interesse coletivo quanto ao interesse individual, ele poderia
também servir aos apetites materialistas e até mesmo agravar o individualismo, como
Tocqueville explicou em seu capítulo acerca do “amor aos gostos materiais” (II.2.11,
2010: 365; JAUME, 2013; 133-134).
***
Acerca dos norte-americanos Tocqueville também diz que “cada um deles
pode julgar num momento as sensações de todos os outros; lança um rápido olhar
para si mesmo; tanto lhe basta” (2010: 385). Compaixão é, literalmente, e capacidade
de sentir o que outro ser humano está sentindo; ela requer um ato de imaginação de
colocar-se no lugar do outro. Este ato é facilitado pela crença dogmática na igualdade
em que a democracia se assenta e pelos costumes e convenções que produz e
mantém. E para que isso ocorra, a fronteira que separa o “eu” de um outro, que as
sociedades aristocráticas são singularmente efetivas em produzir e manter, precisa
ser abolida de modo que o outro possa ser reconhecido como um semelhante (2010:
385):
Quando as camadas são quase iguais, num povo, tendo todos os homens
mais ou menos a mesma maneira de pensar e de sentir, cada um deles pode
julgar num momento as sensações de todos os outros; lança um rápido olhar
para si mesmo; tanto lhe basta. Por isso, não há miséria que não conceba
sem dificuldade, e da qual um instinto secreto lhe não descubra o sentido. Em
vão tratar-se-á de estrangeiros ou de inimigos: a imaginação logo o coloca
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em lugar deles. Adiciona algo de pessoal à sua pena e faz com que ele
mesmo sofra, enquanto se dilacera o corpo de seu semelhante.

A condição sob a qual a compaixão pode emergir é, ironicamente, idêntica
àquela sob a qual a inveja se torna possível a todos, isto é, que “nos apresentamos a
nós mesmos sob outros traços” (2010: 383). Quando a distância entre os indivíduos é
dissolvida pelas condições de igualdade da era democrática, o outro cessa de ser
radicalmente outro, produzindo uma tensão extraordinária. De um lado, uma
compaixão universal e sem paralelos pelo sofrimento dos outros surge; de outro lado,
têm-se a proliferação da inveja. Apenas quando “se confundem as classes; abaixamse as barreiras levantadas entre os homens” (2010: 43), a inveja pode proliferar na
era democrática (MITCHELL, 1995: 85).
A compaixão forja um novo tipo de vínculo moral entre os cidadãos
democráticos, mitigando seu individualismo. Mas a percepção do sofrimento dos
outros, na verdade, pode adicionar ao sentimento próprio de impotência, e assim, ao
individualismo. Assim, a compaixão é tanto uma extensão do interesse próprio como
um corretivo deste (MANSFIELD, WINTHROP: xxxviii; TOCQUEVILLE, 2010: 365):
Não encontrei, nos Estados Unidos, cidadão tão pobre que não lançasse um
olhar de esperança e de desejo para os prazeres dos ricos, e cuja imaginação
não se apoderasse de antemão dos bens que a sorte se obstinava a recusar lhe.

Tocqueville pensa que é importante que as sociedades democráticas
incorporem alguns elementos dos costumes aristocráticos juntamente com os motivos
da compaixão geral e do interesse bem compreendido, principalmente por causa da
defesa da liberdade contra as maiorias tirânicas e o governo centralizado. Por esta
razão, ele espera inspirar nos homens democráticos modernos algumas das
qualidades de caráter associadas à honra tradicional (KRAUSE, 2002: 84). Em O
Antigo Regime e a Revolução, Tocqueville adverte seus contemporâneos: “Não
menosprezemos nossos pais; não temos esse direito. Prouvesse a Deus que
pudéssemos recuperar, com seus preconceitos e defeitos, um pouco de sua
grandeza!” (2009: 130). Para a sua própria preservação, a democracia deveria
transcender-se dotando os cidadãos de “alguns dos interesses que fazem agir os
nobres nas aristocracias” (2010: 452).
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Tocqueville também recomenda várias equivalentes para características
estruturais do antigo regime, tais como vigorosas associações intermediárias e os
direitos individuais. Qualidades de caráter associadas à honra

aristocrática,

sobretudo, são importantes e necessárias para combater “o hábito e a paixão do bemestar” (2010: 452) que leva a uma “forma degradante de servidão” (2009: 130) e abre
a porta para o despotismo democrático. Para Tocqueville,

a honra

deve

complementar, e não erradicar, o interesse próprio e a compaixão.
A noção tocquevilleana de l’honnête imbrincada em sua doutrina do
interesse bem compreendido48 visava despertar o que havia de melhor no homem
democrático (seu desejo por nobreza, sua capacidade de admiração) a fim de
conduzi-lo para as coisas que o republicanismo cívico, a honra aristocrática e o
cristianismo consagraram: “Como as crenças religiosas de vez em quando desviam a
alma dos americanos para os prazeres imateriais” é o título de um de seus capítulos
(II, 2. 15: 371), o qual é um ataque pungente ao materialismo bem como um apelo a
favor do que Tocqueville, à luz de sua leitura de Platão e de Victor Cousin49, chama
de “espiritualismo”, (JAUME, 2013: 135, 138). Nesse sentido, sua prescrição da tarefa
dos legisladores e dirigentes políticos democráticos é inequívoca (2010: 373):
Por isso, é preciso que os legisladores das democracias e todos os homens
honestos

(honnêtes)

e esclarecidos

que nelas

vivem

se apliquem

constantemente a elevar as almas e a mantê-las voltadas para o céu. É
necessário que todos aqueles que se interessam pelo futuro das sociedades
democráticas se unam e que todos, de comum acordo, façam contínuos
esforços para propagar no seio das sociedades o gosto pelo infinito, o
sentimento do grandioso e o amor aos prazeres imateriais.

48

Subsiste a distinção entre interesse e honra na obra sob análise. Enquanto sempre se tem um certo
interesse em agir honradamente, na medida em que assim se alcançam objetivos desejáveis de auto
respeito e reconhecimento público, a honra (como o amor à liberdade como um fim em si) tem valor
intrínseco e não meramente instrumental (KRAUSE, 2002: 81-82).
49 Victor Cousin (1792-1867), filósofo, político, reformador educacional e historiador francês. Editou
obras de Descartes, traduziu Platão e Proclo. Apresenta influências de Descartes, Kant e Hegel. Dono
de uma filosofia eclética foi a filosofia oficial desde a revolução de 1830 até 1848 (fim da monarquia
constitucional de Luís Filipe). Cousin foi discípulo de Royer-Collard, um dos mais influentes políticos da
Restauração, personalidade de destaque entre os doctrinaires e um dos mestres espirituais de
Tocqueville, que com ele se correspondeu intensamente acerca da evolução política francesa, que
ambos seguiam com desagrado (Victor Cousin. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003 2014. [Consult. 2014-07-06]. Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$victor -cousin> ).
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2.3

A INSUFICIÊNCIA DO INTERESSE BEM COMPREENDIDO

Tocqueville defende a concepção clássica de que os dirigentes das
sociedades democráticas deveriam visar a elevação moral da cidadania. Ele transige
com a democracia, aceitando que esta tarefa deve começar a ser realizada através
de apelos ao interesse bem compreendido. E mesmo que apresente um elogio
comedido à doutrina do interesse compreendido, o pensamento político de Tocqueville
como um todo revela que ele sustentava reservas significativas para com essa
doutrina. Tocqueville rejeitava a ideia de que o serviço e compromisso ao público é
sempre de valor instrumental para o cidadão, o que significa que os argumentos
baseados em interesse bem compreendido apresentam-se insuficientes. Na visão de
Tocqueville, argumentos instrumentais para o compromisso cívico podem não
conseguir controlar, ou “dominar”, com o passar do tempo, as paixões destrutivas da
alma humana. Se um compromisso com o bem comum for embasado apenas em
“reflexão e cálculo”, então a probabilidade de sua manutenção ao longo do tempo era
altamente precária (DANOFF: 14).
N’A Democracia, Tocqueville argumentou de modo otimista que se lhes
fosse ensinado que a virtude cívica é “útil” em vez de “bela”, os americanos podiam
conseguir evitar as “grosseiras depravações” que podem acontecer com um povo cujo
interesse não é esclarecido (2010: 361). Tocqueville sugeriu que o interesse bem
compreendido pode realmente ajudar a preservar a liberdade, pois ele nota que “a
liberdade, a paz pública e a própria ordem social não poderão passar sem luzes ”
(2010: 362). Ele escreve acerca da doutrina do interesse bem compreendido que,
“mesmo que [os moralistas contemporâneos] a julgassem imperfeita, ainda seria
conveniente adotá-la como necessária” (p. 362). Aqui o francês sugere que a doutrina
é incompleta, embora necessária. Isso significa que os dirigentes das sociedades
democráticas devem apelar ao interesse bem compreendido, mas a virtude cívica e a
liberdade participativa não podem, em última instância, ser mantidas exclusivamente
nessa base. A ambivalência de Tocqueville acerca da doutrina pode ser explicada,
então, pelo fato de que por vezes Tocqueville está enfatizando a sua necessidade, e
outras vezes está enfatizando sua incompletude, na medida em que ela não pode, por
si só, preservar a liberdade nos tempos democráticos contra as ameaças da tirania da
maioria e do despotismo brando (DANOFF, 2010: 11-14; KRAUSE, 2002: 80).
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Em O Antigo Regime e a Revolução, contudo, encontra-se um argumento
diferente, pois nesta obra Tocqueville afirmaria que, para a sua preservação, a
liberdade participativa deve, em última análise, ser amada não por sua utilidade, mas
por sua beleza intrínseca, como um fim em si mesmo (TOCQUEVILLE, 2009: 186):
Tampouco creio que o verdadeiro amor à liberdade possa algum dia nascer
unicamente da visão dos bens materiais que ela proporciona: pois essa visão
frequentemente vem a obscurecer-se. É bem verdade que com o passar do
tempo a liberdade sempre traz, aos que sabem conservá-la, abastança, bemestar e muitas vezes riqueza; mas há períodos em que ela conturba
momentaneamente o uso de tais bens; há outros em que apenas o
despotismo pode proporcionar seu gozo passageiro. Os homens que nela
valorizam apenas esses bens nunca a conservaram por muito tempo. O que,
tem todas as épocas, apegou tão fortemente a ela o coração de certos
homens são seus próprios atrativos, seu encanto próprio, independente de
benefícios; é o prazer de poder falar, agir, respirar sem peias, sob o governo
unicamente de Deus e das leis. Quem procura na liberdade outra coisa que
não ela mesma é feito para servir.

Tocqueville, portanto, sustenta que os homens que valorizam a liberdade
apenas pelos seus benefícios materiais nunca a conservam por muito tempo. A
palavra “apenas” sugere que é perfeitamente aceitável que os cidadãos amem a
liberdade por propósitos instrumentais, mas que isso não deve ser a única fundação
do seu amor. O interesse e a honra comercial50 são respeitáveis, importantes, e até
mesmo necessários para a democracia moderna, mas insuficientes.
Há, portanto, uma tensão em Tocqueville entre seu acolhimento da doutrina
do interesse bem compreendido, de um lado, e as reservas que ele expressa sobre o
uso que os dirigentes democráticos fazem dessa doutrina em certos momentos, de
outro lado. De fato, a despeito do seu aparente endosso da doutrina do interesse bem
compreendido n’A Democracia, Tocqueville permaneceu ambivalente para com ela.
Ademais, ele também acreditava que para a democracia subsistir, os dirigentes
políticos devem também buscar cultivar normas de compromisso e obrigação que
transcendam o interesse. Em suma, a liberdade participativa deve ser desejada por
Tocqueville vê “um toque de heroísmo” nas ambições dos comerciantes americanos quem enfrent am
os perigos dos mares em busca de lucros, na coragem dos pioneiros que se arriscam a mortes terríveis
em busca de fortuna na fronteira ocidental bem como na honra comercial daqueles homens. Os norte americanos não percebem “o limite que a natureza pode ter posto aos esforços do homem; a seus
olhos, o que não existe é o que ainda não foi tentado (2010: 280).
50
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seus efeitos. Contudo, em última análise, ela dever ser amada por sua própria causa,
em vista de um compromisso genuíno com a virtude cívica (DANOFF, 2010: 16).

2.4

O REFORÇO DOS DIREITOS

N’A Democracia na América, Tocqueville reconhece que a democracia
moderna se opõe a um regime de virtude no sentido clássico porque, entre outras
razões, ela recusa a noção de autoridades superiores ou o governo dos moralmente
superiores. Ao contrário, a moderna democracia reconhece o povo como soberano
que, por sua vez, cria sua constituição, seu estado e forma de governo com o propósito
de servir às suas necessidades e proteger seus direitos. Tocqueville admite que a
virtude tradicional, em sua forma elevada, não está direta e amplamente acessível a
todos os cidadãos comuns. Assim, ele busca reduzir a disparidade entre o indivíduo
democrático comum e o homem virtuoso extraordinário alargando a concepção de
virtude51 para incluir todos os homens e elevar o nível comum da espécie humana,
permitindo com que ela ascenda na escada da cidadania virtuosa e da liberdade. A
tarefa que ele prescreve aos legisladores, assim, é empregar intermediários para a
virtude compatíveis com os hábitos e crenças democráticos. Para tanto, Tocqueville
localiza os direitos entre o interesse e a virtude. A linguagem da democracia não exalta
a virtude ou a superioridade moral, mas a ideia de liberdade, à qual o interesse e o
direito deverão conduzir. Contudo, até mesmo para abordar o tema dos direitos,
Tocqueville deixa claro que, ainda que não mais amplamente acessível, a virtude, para
além do interesse e do direito, é o princípio ético mais elevado que permanece como
a referência para a política (2010: 180):
Depois da noção geral da virtude, não sei de nada mais belo que a dos
direitos; ou melhor, as duas ideias se confundem. A ideia dos direitos outra
coisa não é senão a ideia da virtude introduzida no mundo político.
Esclarecido por ela, pôde cada um mostrar-se independente sem arrogânc ia
e submisso sem servilismo. O homem que obedece à violência curva-se e se
faz servil; quando, porém, se submete ao direito de mandar que reconhece a
seu semelhante, eleva-se, de certa forma, acima daquele mesmo que o
“O exemplo americano ilustra a crença tocquevilliana de que a virtude alargada dos tempos
igualitários alcança, nessa sociedade, resultado idêntico à virtude estritamente vivida pela aristocracia
cristã” (REIS, 2002: 121).
51
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comanda. Não existem grandes homens sem virtude; sem respeito aos
direitos, não existem grandes povos; quase poderia dizer-se que não há
sociedade.

Tocqueville identifica a ideia dos direitos com a ideia da virtude porque os
direitos, como as virtudes, são condições de autodomínio. Os direitos tornam a virtude
do autodomínio possível, e os direitos democráticos ampliam as condições da virtude
do autodomínio para todos os cidadãos. Os direitos, como as virtudes, salvam os
indivíduos do servilismo e de sua sujeição a outros, às circunstâncias, e a seus
próprios impulsos irrefletidos. Ao apoiar o autodomínio, os direitos sustentam a
dignidade individual e transformam o significado da obediência. Em um regime de
direitos, diz Tocqueville, cada um pode elevar-se acima daquele que o comanda
porque, reconhecendo o direito do outro homem para comandar, ele mesmo autoriza
o comando. Assim, a pessoa que recebe o comando torna-se o autor do comando,
preservando assim, ou afirmando, a sua dignidade. O amor pela liberdade como um
fim em si mesmo, portanto, encontra expressão no compromisso com os direitos
democráticos que sustentam o autodomínio honorável, compromisso este que não
pode ser explicado somente com base no interesse (KRAUSE, 2002: 93).
Em seguida, Tocqueville reflete sobre a tarefa de “inculcar” a noção dos
direitos, princípio moral que continua efetivo numa era em que declina a atividade
direta de inculcar um ideal de virtude. Entre os direitos referidos, Tocqueville menciona
o direito de propriedade. Quando a propriedade é entendida como uma coisa que
precisa ser respeitada nos outros a fim de que seja desfrutada, ela converte o
interesse próprio em um princípio de direito (2010: 180):
Pergunto a mim mesmo qual é, hoje em dia, o meio de inculcar nos homens
a ideia dos direitos e de fazê-lo cair, por assim dizer, nos seus sentidos; e não
vejo a não ser um só meio, que é dar a todos o pacífico exercício de certos
direitos; vê-se bem isso entre as crianças, que são homens sem a força e
sem a experiência. Quando a criança começa a mover-se em meio aos
objetos exteriores, o instinto a leva a lançar mão de tudo o que acha ao seu
alcance; não tem ideia da propriedade alheia, nem mesmo ideia da
existência; mas, à medida que é informada do preço das coisas e que
descobre que, por sua vez, pode ser despojada, torna-se mais circunspeta e
acaba respeitando em seus semelhantes aquilo que deseja ver respeitado
em si mesma.
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A doutrina do interesse bem compreendido também pode apoiar o exercício
dos direitos que sustentam as liberdades públicas. Na medida em que os direitos
políticos protegem os interesses, os cidadãos que bem compreendem estes terão
razão de serem “ciosos dos seus direitos” e manterem um olhar atento sobre o
governo para impedir “que seus representantes se afastem de certa linha geral
traçada para ele pelo seu interesse” (2010: 177). A doutrina moral do interesse bem
compreendido projetara no próprio interior da noção de interesse a sua exigência de
moderação, de autogoverno, de impulso contido em vista dos demais. Ao reconfigurar
a categoria do interesse, expandindo-o para além dos limites do egoísmo estreito e
elevando-o acima do mero materialismo (KRAUSE, 2002: 80-81; COHN, 2006: 261),
o audaz recurso intelectual à doutrina do interesse bem compreendido conduz o
interesse a assumir a forma de um princípio de direito (2010: 43):
Imagino, então, uma sociedade na qual todos, considerando a lei como obra
sua, ter-lhe-iam amor e a ela se submeteriam de bom grado. [...] Como todos
teriam direitos e lhes seria assegurada a conservação de seus direitos,
estabelecer-se-ia entre todas as classes uma confiança viril e uma espécie
de recíproca
humanidade

condescendência,
servil.

Conhecendo

tão distante do orgulho
os seus reais

quanto

interesses,

da

o povo

compreenderia que, para tirar proveito dos bens da sociedade, seria preciso
submeter-se aos seus encargos. A livre associação dos cidadãos poderia
substituir então o poder individual dos nobres e o Estado ficaria ao abrigo da
tirania e da licenciosidade.

Tocqueville diz aos dirigentes democráticos que “é preciso marchar adiante
e unir aos olhos do povo o interesse individual aos interesses do país” e que “o meio
mais eficaz e talvez o único que nos resta de interessar os homens pela sorte da sua
pátria é fazê-los participar de seu governo” (2010: 179). Portanto, para Tocqueville,
esses referidos direitos são essencialmente os direitos políticos, aqueles pelos quais
cada cidadão, “na sua esfera, toma parte ativa no governo da sociedade”,
desenvolvendo o senso de dever e o orgulho da ordem política resultante de sua
cooperação com seus semelhantes, e assim alcançando o que Tocqueville
poeticamente chama de “o espírito cívico” (2010: 179). O exercício dos direitos
políticos possibilita o autogoverno e a responsabilidade política, dando aos cidadãos
mais autoconfiança, respeito pelos concidadãos e pela autoridade.
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Destarte, nas circunstâncias democráticas, os direitos se apresentam como
um correlato moderado da virtude ao funcionarem como intermediários condutores
para esta e para a liberdade. Os cidadãos que se mostram independentes sem
arrogância e submissos sem servilismo exibem as virtudes políticas da coragem e da
moderação, virtudes essenciais ao autogoverno. Quando exercidas em uma atividade
política, elas inspiram um patriotismo racional e um orgulho dos resultados políticos,
como uma

realização

própria dos cidadãos envolvidos

(KRAYNAK:

1185;

MANSFIELD, WINTHROP: lxxxii).

2.5

O ESPÍRITO DO REPUBLICANISMO

Há uma tradição de pensamento político republicano que se distingue tanto
da tradição liberal quanto da tradição democrática, sustentam alguns estudiosos da
teoria política. O liberalismo entende a liberdade como ausência de interferência; a
democracia identifica a liberdade no poder de todos os cidadãos estabelecerem
normas a si mesmos e de não obedecerem a outras normas além dessas. Por sua
vez, o republicanismo identifica a verdadeira liberdade na ausência de dependência
da vontade arbitrária de outrem e sublinha a necessidade de contenção dos desejos
privados em favor do bem comum52. Desde o Iluminismo, o desenvolvimento e a
prevalência do sentido liberal de liberdade como não-interferência levou a uma
condição na qual a liberdade veio a ser separada, em teoria, da virtude cívica. Os
republicanos

cívicos

contemporâneos

procuram

remediar essa disjunção

e

restabelecer o relacionamento entre as duas noções (BOBBIO; VIROLI, 2002: 9).
Na década de 1950, o filósofo político Isaiah Berlin apresentou uma
formulação liberal que se tornou famosa ao fazer distinção entre liberdade positiva e
negativa. Berlin entendeu que a concepção negativa de liberdade como nãointerferência estava expressa na obra de pensadores liberais modernos e iluministas
tais como Hobbes, Bentham, Mill, Jefferson, Paine, Montesquieu, Constant e
Tocqueville. Segundo o relato de Philip Pettit (1997: 18), Berlin estabeleceu contato
com uma tradição que distingue a liberdade antiga da liberdade moderna sugerindo
52

No juízo de autores contemporâneos como Philip Pettit, Quentin Skinner e Maurizio Viroli, a teoria
política republicana caracteriza-se, em primeiro lugar, pelo princípio da liberdade política.
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que, enquanto a liberdade positiva pertencia ao passado (a liberdade dos antigos), a
liberdade negativa seria o ideal verdadeiramente moderno. Essa distinção ganhou
proeminência

com

o

famoso

ensaio

de

Benjamin

Constant,

Da Liberdade dos Antigos Comparada à dos Modernos. À liberdade moderna de
Constant corresponde a liberdade negativa de Berlin (proteção de interesses privados)
e à sua liberdade antiga (a liberdade de pertencer a uma comunidade que
democraticamente se governa) corresponde a variedade mais proeminente da
concepção positiva de Berlin (PETERSON: 16).
Phillip Pettit, que rejeita a ideia de apenas duas formas de liberdade e
sugere que a liberdade como não-dominação representa uma terceira abordagem
(esta chamada de republicana), inclui, entre os grandes nomes da tradição
republicana

mais

moderna,

Harrington,

Montesquieu,

Rousseau

e

“talvez,

Tocqueville” (PETTIT, 1999: 19). A postulação da inclusão de Tocqueville por autores
representativos de ambas as tradições é uma evidência adicional de que nosso autor
é um herdeiro delas todas, o que tornou especialmente difícil aos intérpretes, desde
os seus contemporâneos, a tarefa de classificar o seu pensamento político. Raymond
Aron

(1905-1983), filósofo, sociólogo, jornalista e cientista político francês que

bravamente despertou uma releitura da obra de Tocqueville pelos franceses na
década de 1950, após um período de relativo esquecimento (RODRÍGUES, 1998: 78),
assim expressa a recepção do pensamento de Tocqueville no próprio tempo deste:
“Demasiado liberal para o seu partido, insuficientemente entusiasta das novas ideias
aos olhos dos republicanos, ele não foi adotado nem pela direita nem pela esquerda,
permanecendo suspeito a todos” (ARON, 2000: 9).
Parece-nos claro que, na perspectiva de Tocqueville, um compromisso
genuíno com a virtude cívica era fomentado na América por uma versão da teoria
política republicana que ali atuava. De acordo com essa tradição, os cidadãos
deveriam participar ativamente nos assuntos públicos, e se importar profundamente
com o bem comum. Certos trechos d’A Democracia na América evidenciam que
Tocqueville encontra práticas que confirmam a operação dessa tradição na vida
política da América (2010: 184):
No momento [...] em que o americano ficasse reduzido a ocupar-se apenas
de seus próprios negócios, metade de sua existência lhe seria arrebatada;
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ele sentiria como que um vazio imenso nos seus dias e haveria de se tornar
incrivelmente infeliz.

Nessa passagem Tocqueville sugere que os americanos não amam a
liberdade pública simplesmente por causa de efeitos extrínsecos no seu bem-estar;
ao contrário, eles a amam porque a liberdade pública em si diretamente constitui sua
felicidade53. Em outras palavras, Tocqueville detectou, por vezes, genuína virtude
republicana na América54. De fato, uma nota à passagem citada acima sugere que
Tocqueville viu naquela sociedade o espírito republicano que remonta aos valores
republicanos das cidades-estado antigas. Após notar a infelicidade de um americano
hipotético confinado a “seus próprios negócios”, Tocqueville escreve uma nota de
rodapé (2010: 539):
O mesmo fato fora já observado em Roma, com os primeiros Césares .
Montesquieu observa algures que nada igualava o desespero de certos
cidadãos romanos que, após as agitações de uma existência política,
voltavam de repente à calma da vida privada.

Ao comparar explicitamente

os americanos aos antigos romanos,

Tocqueville sugere que o republicanismo pode mover os americanos em direção a um
compromisso profundo com a virtude cívica (DANOFF: 17). A doutrina do interesse
bem compreendido teria seu lugar, mas Tocqueville entende que ela era insuficiente
a menos que fosse suplementada pelos recursos formativos do republicanismo 55.
Tocqueville também constatou na América o fenômeno paradoxal pelo qual
o princípio da soberania popular era ali tão influente que operava nos costumes e,
contudo, por causa das características políticas e morais peculiares daquele povo,

Dana Villa nota que essa e outras passagens d'A Democracia sugerem que “Tocqueville não pensa
que o espírito público ou os ‘costumes livres’ dos americanos pudessem ser reduzidos a modalidades
de interesse próprio, o que é tornado claro na análise da democracia das comunas, no primeiro volume,
e na análise da ‘arte da associação’ do segundo volume” (DANOFF: 17).
54 Michael Sandel afirma que o pensamento político americano contém uma “tradição republicana” que
só na segunda metade do século XX foi deslocada por uma versão do liberalismo. Para este autor,
“central à teoria republicana está a ideia de que a liberdade depende de participar no autogoverno. Isso
significa deliberar com os concidadãos acerca do bem comum e ajudar a moldar o destino da
comunidade política. Mas deliberar bem acerca do bem comum requer mais do que a capacidade de
se escolher os próprios fins e respeitar o direito dos outros fazer o mesmo. Requer um conheciment o
dos assuntos públicos e também um senso de pertencimento, uma preocupação com o todo, um laço
moral com a comunidade cujo destino está em jogo. Participar no autogoverno, portanto, requer que os
cidadãos possuam, ou venham a adquirir, certas qualidades de caráter, ou virtudes cívicas. (SANDEL,
1996: 5).
55 Para Tocqueville esse compromisso genuíno com a virtude cívica é fomentado também pelo “espírit o
de religião” (2010, p. 64).
53
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esse princípio ali não era ilimitado. A obediência daqueles cidadãos era expressão de
uma vontade livre que entendia que a união com os semelhantes era útil, necessária
e somente possível sob um poder constitucionalmente limitado pela liberdade de cada
cidadão (FRANCO, 2012: 215). E como condição e consequência da liberdade
figurava a responsabilidade da vontade humana pelos seus atos. Assim Tocqueville
descreve como o princípio da responsabilidade funciona nos Estados Unidos: (2010:
76-77):
Em tudo o que diz respeito aos deveres dos cidadãos entre eles, é, pois, um
súdito. Em tudo o que diz respeito a ele mesmo, continua sendo senhor: é
livre e só a Deus deve contas das suas ações. Daí a máxima de que o
indivíduo é o melhor e exclusivo senhor do seu interesse particular, e de que
a sociedade não tem o direito de dirigir as suas ações, a não ser quando se
sente lesado pelo seu ato ou quando tem necessidade de reclamar o seu
concurso.

Tocqueville localiza esses princípios políticos na redação da Constituição
federal americana pelos “virtuosos” pais fundadores56 que, por amor à liberdade, se
preocuparam em impedir constitucionalmente
confundida

com

a

vontade

ilimitada

do

que a soberania popular fosse
povo,

pelo

que

restringiram

constitucionalmente esse poder (TOCQUEVILLE, 2010. p. 127). O federalismo, a
separação de poderes e o princípio da representação são artifícios que proporcionam
reflexão e mediação, impedindo que as paixões populares se tornem dominantes. As
instituições livres combatem as tendências negativas da igualização de condições e
são indispensáveis à manutenção da liberdade durante os momentos excepcionais
em que ela parece ter desaparecido (FRANCO, 2012: 215-216). Esse republicanismo
constitucionalizado figura ao mesmo tempo como causa e efeito dos costumes
daquele povo, os quais moderam o “dogma” da soberania popular. Embora reconheça
sua imensa importância política, Tocqueville não acredita que as instituições sejam
capazes de, sozinhas, garantir a liberdade política (TOQUEVILLE, 2010: 109):

Luiz Felipe D’Ávila, que identifica Prudente de Moraes, Campos Sales e Rodrigues Alves como
estadistas virtuosos na história política brasileira, assevera: “Montesquieu [...] dizia que na sociedade
moderna era preciso converter as virtudes pessoais em virtudes institucionais. Na Grécia Antiga, a
virtude de um líder político como Péricles era suficiente para imprimir um padrão-moral, político e cívic o
na pequena cidade-estado de Atenas. Mas, no mundo dominado pelo Estado-nação e pela sociedade
de massa, as virtudes individuais dos grandes estadistas têm de ser institucionalizadas. A tese política
de Montesquieu inspirou os Founding Fathers dos Estados Unidos a se reunirem na Filadélfia em 1787
para redigir a Constituição americana. “ (2006: 9, 11).
56
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Há na constituição de todos os povos, seja qual for, de resto, a sua natureza,
um ponto onde o legislador é obrigado a levar em conta o bom senso e a
virtude dos cidadãos. Esse ponto é mais próximo e mais visível nas
repúblicas, mais afastado e oculto com maior cuidado nas monarquias; acha se, porém, sempre em algum lugar. Não há um país sequer onde a lei
pudesse prever tudo e onde as instituições devessem tomar o lugar da razão
e dos costumes.

Se a liberdade política deve ser preservada de modo combativo, as
instituições devem ser reforçadas pelos costumes, para os quais contribuem diversos
elementos tais como a razão, a educação, as crenças, a moral e a religião 57. Ao voltar
o seu olhar para a imagem da democracia na América e elogiar os elementos
republicanos ali contemplados58, Tocqueville vai revelando o seu próprio pensamento,
uma teoria que contém elementos de diferentes correntes do pensamento político
(TOQUEVILLE, 2010: 275):
O que se entende por república, nos Estados Unidos, é a ação lenta e
tranquila da sociedade sobre si mesma. É um estado regular, fundado
realmente na vontade esclarecida do povo. É um governo conciliador, cujas
resoluções

amadurecem

longamente,

são discutidas com lentidão e

executadas com maturidade. Os republicanos dos Estados Unidos prezam os
costumes, respeitam as crenças, reconhecem os direitos. Professam opinião
de que um povo deve ser moral, religioso e moderado, na proporção em que
é livre.

Na elaboração do seu pensamento político, Tocqueville, que teve uma
educação clássica e escreveu A Democracia na América tendo ao seu lado uma ampla
biblioteca de pensadores políticos, combina elementos modernos com elementos
antigos que lhe foram transmitidos especialmente por filósofos que, a exemplo de
Montesquieu, se situam na tradição republicana, cujas origens remontam à
Antiguidade59. Para chegarmos a uma compreensão mais acurada do seu
57

Tocqueville (como Montesquieu) acreditava que uma constituição liberal, que previsse a separação
legal dos poderes e um sistema institucional de freios e contrapesos e direitos individuais eram
condições necessárias mas não suficientes para a liberdade do cidadão (KRAUSE, 2002: 218, 220).
58 “Admito que, na América, vi mais do que a América: procurei ali uma imagem da própria democracia,
dos seus pendores, do seu caráter, dos seus preconceitos, das suas paixões; desejei conhece-la, ainda
que fosse apenas para saber o que devemos esperar ou temer da parte dela” (TOCQUEVILLE, 2010:
46).
59 Escrevendo em 10 de novembro de 1836 a seu amigo Louis de Kergolay (1804-1880), Tocqueville
fala dos filósofos franceses escolhidos por ele como seus companheiros cotidianos: “Il y a trois hommes
avec lesquels je vis tous les jours un peu, c’est Pascal, Montesquieu et Rousseau” (Œuvres complètes
d'Alexis de Tocqueville, Volume 5, p. 337).
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pensamento político, convém examinar algumas ideias para entendermos de que
maneira Tocqueville se posiciona em relação a vertente republicana do pensamento
político60.

2.6

O REPUBLICANISMO HISTÓRICO

Montesquieu é um dos autores franceses do século XVIII cuja obra
absorveu e transformou uma ampla visão republicana espalhada por todos os países
de língua inglesa desde meados do século XVII até quase finalizar o XVIII.

Philip

Pettit, autor contemporâneo que pugna pela filosofia política republicana como aquela
construída em torno do ideal da liberdade política como não-dominação, assim
sumariza o percurso histórico dessa tradição (2007: 199-200):
Essa tradição começa, propriamente, em Roma, é mencionada nas obras de
muitos pensadores gregos, é reelaborada nas cidades do norte da Itália
Renascentista, aparece na Inglaterra na época da guerra civil e, modificada
para possibilitar a monarquia constitucional, sobrevive até o século dezoito e,
em sua encarnação mais dramática, ela providencia as ideias mais cruciais e
inspiradoras que estão por trás das revoluções Francesa e Americana. Então,
repentinamente, cai por terra na virada do século dezoito, sendo substituída
por um conjunto de ideias que vieram a ser descritas, segundo um termo que
aparece na época, como de caráter liberal.

As relações de Montesquieu com a tradição republicana se estabeleceram
primeiramente por meio de sua leitura da história antiga, como demonstram as
observações contidas em suas Considerações sobre as causas da grandeza dos
romanos e de sua decadência. Nesta obra, Montesquieu descreve virtude 61 como o
conjunto de qualidades de Roma (BIGNOTTO, 2010: 32-33):

60

Roger Boesche contesta que o pensamento político de Tocqueville se adequaria sem mais ao
liberalismo do século XIX: “O liberalismo de Tocqueville é uma estranha mistura notadamente diferent e
do liberalismo de meados do século XIX, porque ele combina princípios liberais, os quais associamos
com Constant ou Mill, a algumas ideias conservadoras, similares àquelas de Montesquieu e
Chateaubriand, adicionando a essa mistura um pouco das ideias radicais de Rousseau ou Michelet.
Como resultado, o liberalismo de Tocqueville desvia-se, e é até crítico, da tradição liberal em meados
do século XIX. (BOESCHE, 2006: 27).
61 Na Advertência contida no início de O Espírito das Leis, a sua mais famosa obra, Montesquieu define
o termo: “Para compreensão dos quatro primeiros livros desta obra, é necessário observar que o que
chamo virtude na república é o amor à pátria, isto é, o amor à igualdade. Não é absolutamente virtude
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Uma cidade cujo povo tinha um único espírito, um mesmo amor pela
liberdade, um mesmo ódio pela tirania, cidade na qual o ciúme do poder do
Senado e das prerrogativas dos grandes, sempre misturadas com o respeito,
nada mais era do que o amor da igualdade62.

No caminho das ideias republicanas do século XVIII para o século XIX, a
virtude cívica, essa devoção por algo abstrato e que implica um tão alto grau de
perfeição moral aos olhos daqueles que se acostumaram a defender seus interesses
pessoais, foi a noção que ocupou o lugar de destaque. Newton Bignotto apresenta o
tema nos seguintes termos (2010: 22):
Desde Montesquieu, a questão da relação entre virtude e política galvaniz ou
as atenções de um século que fez do elogio do comportamento dos heróis da
Antiguidade uma de suas marcas, ao mesmo tempo que se interrogava sobre
a possibilidade de ver repetidos seus feitos numa época em que os homens
públicos haviam perdido os traços de desprendimento e devoção à causa
pública que tanto caracterizavam os personagens de Plutarco.

A perspectiva cultural e psicológica do método de Tocqueville, a qual
privilegiou os costumes (moeurs) na hierarquia das causalidades sociais (JASMIN,
2005: 46) está, de certo modo, relacionada com essa visão republicana articulada por
Montesquieu63. Da leitura atenta deste autor, Tocqueville apreendeu, por exemplo,
que as formas de governo e as instituições políticas não são suficientes para
salvaguardar a liberdade de uma sociedade política 64. Referindo-se à liberdade
política na Inglaterra, Montesquieu enunciara a máxima segundo a qual “os costumes
de um povo escravo fazem parte da sua servidão; os de um povo livre fazem parte de
sua liberdade” (1973: 284). Escrevendo acerca dos Estados Unidos, Tocqueville

moral, nem virtude cristã; é virtude política; e essa é a mola que faz mover o governo republicano, como
a honra é a mola que faz mover a monarquia. Chamei portanto de virtude política o amor à pátria e à
igualdade” (1973: 29).
62 Acrescente-se o caráter religioso do povo romano, pois, segundo Montesquieu, era por meio desse
sentimento religioso que se sustentava o amor à pátria (BIGNOTTO, 2010, p. 33).
63 Em A Democracia na América, Tocqueville refere-se três vezes diretamente e duas indiretamente a
Montesquieu (MANSFIELD, WINTHROP, 2000, p. xxxiii).
64 Montesquieu, à maneira de Maquiavel, classifica as formas políticas em três grandes grupos: o
republicano, o monárquico e o despótico. (BIGNOTTO, 2010, p. 38). O uso de deduções filosóficas e
de analogias confirmam a proximidade de Tocqueville a Montesquieu. Por exemplo, Montesquieu
ofereceu uma tipologia a priori dos regimes antes de se voltar à história à procura de evidência.
Considerando a distinção entre os tipos de regime (república, monarquia, despotismo), vê-se que cada
um era associado com um “princípio” (virtude, honra e medo, respectivamente), e se esperava que tudo
o mais fluísse desse princípio. Em matéria de educação, por exemplo, cada princípio determinaria um
conjunto diferente de regras: “Nas monarquias, o objeto [das regras] seria a honra; nas repúblicas,
virtude; no despotismo, o medo” (JAUME: 81).
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afirma que “nunca houve sociedades livres sem costumes” (2001: 707). Ao investigar
os fatores que formam uma cultura política, Tocqueville, seguindo Montesquieu,
discutiu a influência de algumas causas fundamentais como a geografia, a história e
as leis. Em diversas passagens dos seus escritos, Tocqueville afirma, contudo, que
atribui mais importância aos costumes (ethos ou cultura política) do que às instituições
na determinação da situação política das sociedades (TOQUEVILLE, 2010: 225):
A importância dos costumes é uma verdade comum, à qual o estudo e a
experiência conduzem sem cessar. Parece-me que a encontro situada no
meu espírito como um ponto central; percebo-a no fundo de todas as minhas
ideias... se, de modo nenhum, conseguir fazer sentir ao leitor, no curso desta
obra, a importância que atribuía à experiência prática dos americanos, aos
seus hábitos, às suas opiniões, numa palavra, aos seus costumes, na
manutenção das suas leis, falhou-se a finalidade principal que propunha a
escrevê-la.

Assim, a própria linguagem que Tocqueville emprega em sua obra dá
primazia ao fenômeno social e cultural sobre aqueles que são estritamente políticos.
As leis são subordinadas aos costumes e os fenômenos políticos são moldados
principalmente por fenômenos sociais e culturais. Nesse aspecto, Tocqueville parece
empregar a análise de regime da ciência política clássica, mas a modificando para dar
maior importância aos fatores sociais e culturais na formação de regimes do que aos
estritamente políticos (CEASER, 1985: 656)65. De fato, na teoria tocquevilliana, a
cultura política e cívica surge como um pré-requisito para a liberdade (FRANCO, 2012:
220):
Tal como o que define um indivíduo não é só o seu corpo, mas igualmente a
sua alma, na caracterização de um país, à forma do governo é necessário
juntar outros elementos mais imateriais, como as paixões, as convicções, os
sentimentos, enfim o ethos dominante que perpassa pela cidade e que
enforma as leis, as políticas, os costumes e os hábitos.

Embora Tocqueville não adote o conceito de “espírito geral da nação”, que
Montesquieu desenvolve como uma unidade do todo social da nação, composto de

65

Tocqueville usa algo das categorias e da linguagem da sociologia moderna, mas o faz a serviço de
uma concepção de ciência política mais antiga. Sua ênfase no papel das classes sociais e seus p adrões
de comportamento característicos são realmente uma ênfase no regime no sentido clássico. Em seu
modo de análise, Tocqueville, seguindo Montesquieu, retorna aos modelos clássicos. (ZETTERB A UM
1967, 52).
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costumes, maneiras e leis66, para ele algo similar e que desempenha a mesma função
pode ser concebido: o estado social (état social). Trata-se de um conjunto de fatos
econômicos, sociais e culturais; uma totalidade ligando leis, costumes e hábitos
referidos à igualdade ou desigualdade de condições predominantes na democracia ou
na aristocracia67 (MANSFIELD, WINTHROP: xxxiv). O estado social não afeta apenas
os costumes políticos e as leis, mas até mesmo “cria opiniões, faz nascer sentimentos,
sugere práticas e modifica tudo” na vida dos cidadãos (TOCQUEVILLE, 2010: 39). O
conceito de estado social é apresentado, n’A Democracia na América, ao mesmo
tempo como produto e causa 68. Trata-se de um produto de fatos e de leis que, por
conseguinte, tornam-se a primeira causa da maioria das leis, costumes e ideias que
regulam as nações (2010: 65-66):
A situação social é, de ordinário, resultado de um fato, às vezes das leis, as
mais das vezes da reunião dessas duas causas; uma vez, porém, que ela
existe, podemos considerá-la em si mesma a causa primeira da maior part e
das leis, dos costumes e das ideias que regem a conduta das nações; aquilo
que não produz, ela o modifica. Para conhecer a legislação e os costumes de
um povo, convém começar, por isso mesmo, estudando a sua situação social.

Tocqueville se aparta inevitavelmente da análise de regime clássica
porquanto a moderna concepção de soberania popular implica na separação entre leis
e costumes, o domínio político do ethos social mais amplo. Porém, esse afastamento
da abordagem clássica não é radical porquanto esta repousa em uma noção ampla
do fenômeno político: uma noção que inclui o papel da sociedade civil e seus
costumes, hábitos e cultura (ethos) que lhe são característicos69.

66

MONTESQUIEU, O Espírito das Leis, XIX. O livro 19 de O Espírito das Leis é dedicado à noção de
espírito geral.
67 “A combinação do particular com o geral, o histórico com o teorético, que Tocqueville aprendeu de
Montesquieu antecipa o ‘tipo ideal’ inventado por Max Weber que é um lugar comum na ciênc ia social
contemporânea” (MANSFIELD, WINTHROP, 2000, p. xxxiii).
68 A expressão état social, tinha sido usado por outros, mais notavelmente pelo liberal doutrinário
François Guizot (1787-1874), cujas cursos ministrados na Sorbonne sobre a história da França
Tocqueville frequentou e cujas obras ele tinha lido na juventude (RODRÍGUES, 1998: 78). Lucien
Jaume afirma que a noção de état social era comum ao tempo de Tocqueville e é encontrada nos
escritos de Benjamin Constant e no jornal Saint-Simoniano Le Producteur (JAUME, 2013: 83).
69 Para alguns autores, a “nova ciência política” de Tocqueville apresenta alguns paralelos com uma
abordagem aristotélica. A sua grande diferença é que, com o desenvolvimento e emprego do conceito
de estado social, Tocqueville substitui, e quase inverte, o lugar da noção aristotélica de regime (politeia),
pela qual o governo é a causa da sociedade. Em vez de a forma do governo moldar o ethos social,
como sustentado pela filosofia clássica, é o ethos social quem molda (ainda que não determine
completamente) a forma do governo. Além disso, a comparação tocquevilleana entre os estados sociais
aristocrático e democrático não considera estes como formas de governo em um sentido estrito, mas
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2.7

AS VIRTUDES NA DEMOCRACIA DE TOCQUEVILLE

Tocqueville sustenta que nenhum estado social é absolutamente bom
quando entregue às suas próprias tendências. Cada ordem sócio-política necessita
de moderação, e tal moderação é mais efetiva quando ela toma a forma de um
autodomínio deliberado e habitual70. Na América, isso é proporcionado pelos
costumes, os hábitos morais e intelectuais de um povo, que Tocqueville considera
mais importante que as próprias leis para explicar o sucesso ou fracasso das nações
(2010: 223-225). Os costumes, por sua vez, são formados por diversas causas,
inclusive certas leis influentes (como as leis de herança apoiando ou dissolvendo o
espírito de família) e o próprio estado social.
Tocqueville

considerava-se

pertencente

“ao número

daqueles

que

acreditam que quase nunca há excelência absoluta nas leis” (2010: 46). Por
“excelência absoluta” ele refere-se à finalidade a que se propõe uma dada atividade
ou o seu propósito, aquilo pelo qual tudo o mais é feito (2010: 176). Tocqueville afirma
também que não se pode “fundar os costumes sem possuir as crenças” (2010: 45).
Devido à centralidade das crenças para a economia da ação humana 71, o que os
cidadãos creem acerca da conexão de seu estado social com uma ordem moral
maior72 têm um forte efeito nos costumes que eles formam, inclusive aqueles pelos
quais os excessos do estado social em si são moderados (HEBERT, pp. 26-27).

como modos de vida opostos que se sucedem his toricamente. (KRAYNAK, p. 1179; MANSFIELD,
WINTHROP, 2000: xxvi; 2006: 98).
70 Dalmácio Negro tange o cerne da questão: “Os costumes mais característicos do estado social
democrático correspondem à virtude da temperança (temperantia), no sentido de temperare, fazer um
conjunto harmonioso de uma série de elementos díspares. A temperança, como uma virtude particular,
equilibra os interesses de todos e o espaço público, permitindo que as sociedades democráticas, onde
não há, por definição, grandes vícios nem grandes virtudes, sejam moderadas. Isso coincide, não sem
um certo paradoxo, com o tipo de virtude que Montesquieu atribuiu aos aristocratas. Por natureza, a
temperança é a mais social de todas as virtudes [...] Ela modera o individualismo e ensina a “medidas ”
individuais e a “educação”, as maneiras e as formas que permitem conviver com os outros (NEGRO:
1992: 70).
71 “Praticamente, quase não há ação humana, por mais particular que a consideremos, que não tenha
origem numa ideia muito geral que os homens conceberam de Deus, das suas relações com o gênero
humano, da natureza de sua alma e dos seus deveres para com seus semelhantes” (TOCQUEVILLE ,
2010, p. 301).
72 Acerca da referência de Tocqueville a uma “ordem admirável de todas as coisas” (TOCQUEVILLE ,
2010, p. 363), Joseph L. Hebert tece o seguinte comentário: “O homem moderno, a despeito de quão
fundamental considere ser a democracia, precisa concebê-la como existindo dentro de uma ordem
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Tocqueville compartilha do temor de muitos outros teóricos liberais
modernos de que esforços governamentais para moldar o caráter dos cidadãos
possam acabar violando os seus direitos individuais (DANOFF, 9). Todavia, o francês
concorda com a ideia dos antigos de que cada regime político precisa agir para elevar
moralmente os cidadãos à grandeza. Na Introdução do primeiro livro d’A Democracia,
o francês assevera que os dirigentes do novo estado social deveriam “educar a
democracia, reanimar, se possível, as suas crenças, purificar os seus costumes ”
(2010: 42).
Como já apontado, Tocqueville define direito como a virtude aplicada à
esfera política, e virtude como o que torna grande um ser humano. Grandeza e
felicidade são termos favoritos de Tocqueville para os mais altos ou mais preciosos
bens que os seres humanos buscam individualmente e através das instituições
políticas e, embora tema que esses termos soem estranhos aos ouvidos modernos,
Tocqueville insiste em usá-los em momentos cruciais de sua análise (2010: 70, 180,
366, 372-373, 480; HEBERT: 7):
Fala-se da necessidade de regular os seus desejos, dos prazeres delicados
que se ligam à pura virtude e da verdadeira felicidade que a acompanha
(2010: 372). [...] Não devemos inclinar-nos a nos tornar semelhantes a nossos
pais, mas esforçar-nos por alcançar a espécie de grandeza e de felicidade
que nos é própria (2010: 480).

Além disso, Tocqueville define a grandeza humana em termos de
associação intelectual e moral do indivíduo ao que ele chama “a admirável ordem de
todas as coisas” (2010: 363). Embora Tocqueville abrigue certas reservas acerca da
adequação da filosofia política antiga, cuidadosa consideração da distinta noção de
liberdade animando sua crítica do individualismo revelará o débito que o seu “diferente
tipo” de liberalismo73 tem para com a filosofia antiga (HEBERT: 8). Para Tocqueville,
a liberdade genuína é tanto uma fonte de grandeza humana e em si mesma uma forma

moral, em vez de constituindo em si mesma uma ordem moral suficiente. Essa tentativa de colocar a
democracia dentro de uma ordem teológico-moral é uma característica essencial da ciência política de
Tocqueville”. (2010, p. 28).
73 Tocqueville caracteriza a si mesmo como um “liberal de um diferente tipo” em uma carta a seu irmão
mais novo, Eugène Stoffels, de 24 de julho de 1836: “Espero mostrar muito respeito pela justiça, tal
amor sincero da ordem e da lei, um tal apego deliberado da moralidade e da religião, que não posso
deixar de acreditar que vou ser descoberto como um liberal de um novo tipo” (TOCQUEVILLE, 1861:
401-402).
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de grandeza (2010: 45). As leis e os costumes devem assistir os indivíduos em busca
de virtude por mitigar suas piores tendências e encorajar as suas melhores (2010:
372). Cabe à sociedade política proporcionar um espaço no qual a virtude possa
crescer e florescer. Essa nos parece ser, para Tocqueville, a excelência absoluta à
qual a política deve sempre visar.
Nessa perspectiva compreendemos a importância da noção de virtude
como uma referência para delimitar o escopo e a natureza da liberdade democrática,
segundo a “nova ciência política” de Tocqueville. Tal empreendimento revela a
esperança do autor que crê poder identificar na natureza humana não apenas uma
propensão ao erro, mas também um amor pela verdade; não apenas uma
vulnerabilidade às paixões egoístas, mas também uma disposição “desinteressada”
de se sacrificar por uma ordem moral objetiva, porquanto os cidadãos americanos
muitas vezes “se abandonam aos impulsos desinteressados e irrefletidos que são
naturais ao homem” (2010: 361). Tocqueville diria que, embora a perfeição não possa
ser exigida de nenhuma sociedade, qualquer melhoria sempre tem a assistência dos
melhores anjos da natureza do homem (2010: 375):
O que nos torna superiores aos animais, neste particular, é que empregamos
nossa alma para encontrar os bens materiais para os quais só o instinto os
conduz. No homem, o anjo ensina ao bruto a arte de satisfazer-se. É porque
o homem é capaz de elevar-se acima das necessidades do corpo e de
desprezar até a vida, coisa que os animais nem sequer têm ideia, que sabe
multiplicar esses mesmos bens num grau que eles nem poderiam conceber.

De fato, para Tocqueville, a maior força da democracia repousa em sua
mais alta promessa, a promessa de liberar a virtude ou a grandeza humana de seus
constrangimentos artificiais da hierarquia convencional e do preconceito. Conquanto
endosse plenamente esta grande promessa, Tocqueville adverte que os conceitos de
igualdade e liberdade, em uma forma distorcida, podem se tornar obstáculos para a
realização do potencial humano. Em declarar os próprios homens “mais que reis”, ele
teme que possam sem querer se tornarem “menos que homens” (2010: 473). Em seu
modo caracteristicamente

paradoxal, Tocqueville

prevê que a promessa da

democracia pode bem ser quebrada a menos que os homens se mostrem dispostos
a admitir e a combater os seus perigos.
***
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Da leitura dos textos de Tocqueville também percebe-se uma tentativa de
reconciliar a cidadania dos antigos com o padrão cristão de absoluta moralidade, o
que o liga a Montaigne, Montesquieu e Rousseau, e o coloca em agudo contraste com
os esforços dos apologistas cristãos franceses. Para Tocqueville, os indivíduos
precisam não apenas ser religiosos, mas também políticos, não a fim de esquecer sua
miserável condição (contra o que advertia Pascal), mas para lutar por sua liberdade,
para lutar em vista do bem comum. Tocqueville tem pouca admiração por um
ascetismo apolítico e pela vida religiosa fora da sociedade. Em O Antigo Regime e a
Revolução, Tocqueville descreve a situação do clero destituído de espírito público
após a desapropriação das terras da Igreja no período revolucionário (2009: 124):
Sua condição mais natural em política é a indiferença. Excelente membro da
cidade cristã, medíocre cidadão em qualquer outro lugar. Sentimentos como
esses e ideias semelhantes em um corpo que é o diretor da infância e o guia
dos costumes não podem deixar de debilitar a alma da nação inteira no que
diz respeito à vida pública.

Para ele, a dignidade ou a honra 74 da pessoa humana consiste na
capacidade de enfrentar sem medo a própria liberdade e atribuir um significado a ela
por um poderoso ato de vontade (OSSEWAARDE: 71). Em O Antigo Regime e a
Revolução, Tocqueville afirma que a liberdade, durante o tempo do Antigo Regime,
ainda que reduzida, deformada e limitada a algumas classes sociais, era fecunda
(2009: 131):
É ela que, no mesmo momento em que a centralização se empenhava cada
vez mais em nivelar, amolecer e embaçar todos os caracteres, conservou em
um grande número de pessoas particulares a originalidade ativa, o colorido e
o relevo, alimentou-lhes no coração o orgulho de si e frequentemente fez
predominar sobre todos seus gostos o gosto pela glória. Por ela se formaram
essas almas vigorosas, esses gênios altivos e audaciosos que veremos surgir
e que farão da Revolução Francesa o objeto tanto da admiração como do
terror das gerações seguintes. Seria muito estranho que virtudes tão viris
pudessem ter crescido em um solo onde a liberdade não existia mais.
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Tocqueville indica que alguns aspectos da honra podem persistir combinados com as condições e
instituições democráticas. Para prudentemente soar amigável a estas o autor evita uma associação
explícita com as conotações anti-igualitárias que a linguagem da honra poderia evocar, falando mais
frequentemente de “dignidade”, termo cuja substância, contudo, permanecia aristocrática em seus
textos (KRAUSE, 2002: 85). Da mesma maneira, a inculcação de virtude precisava falar a linguagem
da democracia, aparecendo não como uma forma de superioridade moral, mas como uma forma de
liberdade (KRAYNAK, 1987: 1182).
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Tocqueville define “orgulho”, não em um sentido cristão, como colocar a
própria vontade antes da vontade de Deus, mas num sentido aristotélico, como um
meio entre os extremos da vaidade e da humildade excessiva, em relação a um desejo
de se receber grandes honras pessoais 75. Tocqueville procura encontrar um
compromisso entre o apelo cristão por humildade e o orgulho aristocrático, e justifica
este compromisso, introduzindo a já referida noção de “materialismo honesto”, a qual
consistiria numa justificativa para o cristão ser um cidadão. Tocqueville sustenta que
o materialismo honesto deve ser um elemento integrante da dignidade humana. Ele
impede que as pessoas caiam quer no esnobismo (isto é, um sentimento de
superioridade sobre os outros, o que é contra a dignidade), quer na humildade servil,
mansa conformidade e fraqueza (2010: 431). O materialismo honesto ou, a ambição
correta, implica o anseio de ser uma grande personalidade, tendo confiança em sua
própria força como ser humano e como cidadão, ser forte o suficiente para resistir às
forças do organismo social e ter um poderoso sentimento de independência no que
concerne ao poder civil e coragem na defesa da própria independência e princípios
(OSSEWAARDE, 2004: 71).
Assim, Tocqueville alinha-se com a tradição aristotélica da cidadania
republicana e diverge de certa corrente da tradição cristã que sustenta que qualquer
coisa estabelecida pela vontade humana seja pecaminosa. Para esta interpretação, o
orgulho é um defeito tão universal na natureza humana que pertence à causa
constitutiva da situação de fracasso humano. Para Tocqueville não é impossível se
levar uma vida que seja metade cristã e metade cívica. O orgulho e a honra pessoal,
qualidades de caráter tradicionalmente

associadas com a aristocracia, são

socialmente necessários para reavivar a cidadania, porquanto “o orgulho faz calar até
a paixão mais imperiosa do homem” (2010: 244). O orgulho foi um componente central
75

A dificuldade de Tocqueville conciliar orgulho e humildade, grandeza e caridade, talvez reflita sua
crise pessoal em relação à fé cristã. Outros apologistas, como G. K. Chesterton, afirmam o caráter
paradoxal inerente à realidade moral: “Todos os homens sensat os podem ver que a sensatez é uma
espécie de equilíbrio. [...] Concedendo-se, porém, que todos temos de manter um equilíbrio, o
verdadeiro interesse surge com a pergunta de como se pode mantê-lo. [...] O paganismo declarou que
a virtude estava em equilíbrio; o cristianismo declarou que ela estava em conflito: a colisão de duas
paixões aparentemente opostas. [...] Num sentido, o homem devia sentir-se mais orgulhoso do que
nunca; noutro ele devia ser mais humilde do que jamais fora. Na medida em que sou homem , sou a
principal das criaturas. Na medida em que sou um homem, sou o principal dos pecadores. Toda a
humildade que significara pessimismo, que significara assumir uma visão vaga ou mesquinha do
próprio destino – tudo isso devia ser descartado [...] O cristianismo superou a dificuldade de combinar
furiosos opostos mediante a manutenção de ambos, cada um com sua fúria. A Igreja foi positiva nos
dois pontos. Não se pode fazer uma ideia pequena demais de si mesmo. Nem se pode fazer uma ideia
grande demais da própria alma” (CHESTERTON, 2008: 154-158).
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da honra aristocrática que “dava uma força extraordinária às resistências individuais”
(2010: 229). Aqueles que “malgrado a sua impotência [...] ousavam resistir
insolentemente ao esforço do poder público” eram os homens que “tinham uma ideia
elevada do seu valor individual” (2010: 229). O orgulho, a ideia elevada do próprio
valor individual, e as grandes ambições, apertam as molas da ação que os homens
democráticos modernos, segundo Tocqueville, estão sempre em perigo de abandonar
(KRAUSE, 2002: 86-87). Há muitas coisas que vinculam Tocqueville aos apologistas
cristãos (como Fénelon e Bossuet), mas ele rompe com a condenação da vida cívica
(2010: 431):
Queixam-se constantemente os moralistas de que o vício predileto de nossa
época é o orgulho. Isso é verdadeiro em certo sentido: na verdade, não exis te
quem não acredite ser melhor que seu vizinho e consinta em obedecer a seu
superior; mas isso é muito falso, noutro, pois esse mesmo homem que não
pode suportar nem a subordinação nem a igualdade ainda assim despreza a
si mesmo a ponto de só se julgar feito para gozar prazeres vulgares. Sem
hesitar, ele se detém nos desejos medíocres, sem ousar abordar as
empresas elevadas, as qual mal chega a imaginar. Longe, pois, de crer que
se deve recomendar a humildade aos nossos contemporâneos, eu gostaria
que se fizesse um esforço para lhes dar uma ideia mais vasta de si mesmos
e de sua espécie; a humildade para eles de modo nenhum é sadia; o que
mais lhes falta, no meu entender, é orgulho. Eu de bom grado cederia muitas
das nossas pequenas virtudes em troca desse vício.

Tocqueville não nega que o orgulho (ou a ambição) seja um vício, mas ele
acredita que é um vício

que promove grandes virtudes

cívicas, como a

magnanimidade76, a generosidade, a coragem, a justiça e a prudência. Se o orgulho
fosse condenado in totum como um pecado, então o mundo político deveria ser
separado da civitas cristã. Então seria impossível para o cristão ser um cidadão.
Enquanto certa corrente agostiniana sustenta que o verdadeiro cristão não tem
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Alexandre Havard cita Tomás de Aquino e Joseph Pieper, sustentando a compatibilidade entre
magnanimidade e humildade: “A magnanimidade é a força que leva o espírito a lançar-se a coisas
grandes. Todo aquele que procura a grandeza e se esforça por estar à altura dela é magnânimo. A
magnanimidade mergulha as suas raízes numa firme confiança nas mais altas potencialidades da
natureza humana [...] O homem humilde vê-se a si próprio como realmente é. Reconhece as suas
fraquezas e os seus defeitos, mas também os seus pontos fortes e as suas capacidades. ‘Menosprez ar
os dons que Deus nos deu não é humildade, mas ingratidão’, afirma Tomás de Aquino. [...] ‘A humildade
e a magnanimidade – escreve Josef Pieper – não só não se excluem mutuamente, mas na realidade
são vizinhas e parentes. Uma humildade demasiado débil e estreita para poder suportar a tensão
interna da coexistência com a magnanimidade não é verdadeira humildade’” (HAVARD: 2011: 19, 48,
49).
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interesse neste mundo, Tocqueville afirma que o orgulho, se entendido como “uma
ambição, proporcionada, moderada e enorme” (2010: 430), não precisa ser um
obstáculo à condução de uma vida cristã.
Tocqueville, portanto, busca superar a contradição entre o orgulho
aristocrático e a humildade cristã, entre a ambição correta e o amor a Deus, entre o
interesse privado e a moralidade absoluta, desde que este “materialismo honesto” seja
avaliado com vistas à eternidade. A reconciliação que Tocqueville opera entre os
valores cavalheirescos de cidadania com a doutrina cristã do pecado original, da
humildade e da graça, mitiga certas formulações absolutas da moralidade cristã.
Tocqueville, no entanto, sustenta que as paixões religiosas e as paixões políticas
embora em tensão permanente umas com a outras, devem ser conciliadas a fim de
que o bom governo possa cooperar para trazer a humanidade de volta a um estado
de fé (2010: 377):
Depois que os homens se acostumaram a prever desde muito longe o que
deve ocorrer-lhes aqui em baixo e a nutrir-se das suas esperanças, torna-s elhes sempre difícil conter o espírito nos limites precisos da vida, e estão
sempre prontos a ultrapassar os seus limites, para lançar além o olhar. Não
tenho a menor dúvida, pois, de que habituando os cidadãos a pensar no
futuro, neste mundo, não se aproximassem pouco a pouco e sem que eles
mesmos o soubessem das crenças religiosas. Assim, o meio que permite aos
homens passar, até certo ponto, sem religião, talvez seja, o único que nos
resta para, por uma longa volta, reconduzir à fé o gênero humano.

2.8

VIRTUDE E JUSTIÇA EM TOCQUEVILLE

Embora Tocqueville seja considerado um liberal e “filho do Iluminismo”
(FRANCO, 2012: 48), elementos distintos (republicanos, aristocráticos e cristãos) se
encontram imbricados no mosaico do seu pensamento, com particular reflexo na
noção de virtude que recomenda para a estabilização da democracia. Particularmente
relevante para este ponto é a definição de justiça que lemos na n’A Democracia na
América, em seção dedicada ao tema da tirania da maioria (2010, 188):
Existe uma lei geral, que foi feita ou pelo menos adotada, não apenas pela
maioria de tal ou qual povo, mas pela maioria de todos os homens. É a lei da
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justiça. A justiça constitui, pois, o limite do direito de cada povo. Uma nação
é como um júri encarregado de representar a sociedade universal e aplicar a
justiça que é a sua lei

O caráter dessa lei geral nesta definição é expresso no escopo universal
desse sistema de normas. A possibilidade de se prever, com base num sistema de
normas universais, se algumas ações são ou não justas e boas parece ser uma
evidência de que Tocqueville reconhece a existência de uma lei transcendente 77
(2010: 420-421):
O gênero humano experimenta necessidades permanentes e gerais, que
fizeram nascer leis morais e cuja desobediência os homens sempre
naturalmente ligaram, em todos os lugares e em todos os tempos, a ideia de
censura e de vergonha. Subtrair-se a elas era, para eles, fazer mal; sujeitarse a elas, fazer bem.

Deve-se observar que uma das advertências mais incisivas de Tocqueville
para a democracia é a sua afirmação de que a vontade da maioria não pode ser uma
justificativa para que a lei positiva contrarie a lei geral da justiça. É essa lei que define
o âmbito da atividade livre dos cidadãos, incluindo a criação do direito positivo.
Embora reconheça o princípio da soberania do povo, incluindo, designadamente, o
direito de uma nação de governar-se a si própria e de escolher livremente a forma de
seu governo, Tocqueville afirma claramente que há limites objetivos, que não
poderiam ser violados, mesmo pela vontade da nação. (TRACZ-TRYNIECKI: 2008:
28-30). Ademais, Tocqueville parece referir-se a esta noção de lei geral quando
emprega a ideia de humanidade n’A Democracia. Tocqueville escreve acerca da
violação de todos os direitos da humanidade referindo-se à situação dos negros
escravos no Sul dos Estados Unidos (2010: 255):
Todas as vezes que se tratou dos negros, viu-se que obedeciam ora ao seu
interesse ou ao seu orgulho, ora à sua misericórdia. Violaram, para com o
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Helena Esser dos Reis defende que a ideia de justiça, entendida como igual liberdade, cumpre o
papel de norma moral transcendente e universal que confere aos cidadãos um critério último para guiar
a escolha humana acerca de sua ação pública. Para a autora, “transcendente aqui não significa exterior
à humanidade em geral”. Ao contrário, para a autora, Tocqueville parece apelar para a concepção
romana de direito das gentes, o que lhe permite “ultrapassar as particularidades do direito civil de cada
povo sem precisar recorrer a um direito imutável ou fundado sobre a natureza humana, tal como
propunham os jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII” (REIS, 2002: 107-108). Em sentido divers o,
Marek Tracz-Trynieck i afirma que Tocqueville está aqui se referindo à lei natural, conforme o conceito
católico baseado no racionalismo metafísico de Aquino. Assim, a virtude seria uma disposição habitual
da razão para escolher o que está de acordo com a lei natural (2008: 28-29, 31).
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negro, todos os direitos da humanidade,

e depois lhe ensinaram a

inviolabilidade desses direitos.

Tocqueville faz uma aproximação entre as noções de virtude e a sua
definição de justiça por meio do contraste que estabelece entre justiça e honra. Por
honra (honneur), o autor quer significar “o conjunto das regras com o auxílio das quais
se obtém glória, estima e consideração dos semelhantes”78 (2010: 555). A aceitação
da existência de um sistema dual de julgamento do comportamento humano é o ponto
de partida dessa análise de Tocqueville. Para ele, a honra é um fenômeno mutável e
local, limitado pelo tempo e espaço, enquanto a lei geral tem uma natureza imutável
e universal (2010: 420):
Parece que os homens se servem de dois métodos perfeitamente distintos
no julgamento público que fazem das ações de seus semelhantes; ora os
julgam conforme as simples noções do justo e do injusto, que se propagaram
por toda a terra; ora as apreciam com auxílio de noções muito particulares
que pertencem exclusivamente a um país e a uma época. Muitas vezes,
ocorre serem diferentes essas duas regras; às vezes, elas se combatem, mas
nunca se confundem inteiramente nem se destroem.

Tocqueville, portanto, indica que dentro da sociedade também há normas,
específicas a um regime particular, que são criadas pelas condições sociais e
culturais. Tais normas não estariam sempre em consonância com a lei geral da justiça.
Como um exemplo, Tocqueville apresenta a situação de alguém que se recusa a
entrar em um duelo. Da uma perspectiva da justiça, tal recusa seria um ato virtuoso,
mas ao mesmo tempo uma ação desonrosa (ou desonesta). Conquanto possa exercer
um impacto significativo sobre o comportamento humano, a honra é incapaz de
substituir completamente a lei geral da justiça. Tocqueville, então, demonstra a
superioridade dessa lei sobre os outros sistemas de normas (2010: 420):
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Sharon R. Krause pontua que a honra é um fenômeno multifacetado que inclui (1) códigos de honra,
(2) honras públicas e (3) uma qualidade de caráter, o ambicioso desejo de se viver de acordo com um
código e ser reconhecido publicamente por isso. Assim, Tocqueville estabeleceria uma oposição entre
código de honra e justiça/virtude, mas tenderia a confundir a honra no sentido de qualidades “heroicas ”
de caráter com os elementos coletivistas igualitários da virtude cívica. Tal ofuscação estaria em sintonia
com a intenção explícita do parisiense de abordar a democracia moderna em termos amigáveis. Por
essa razão, afirma Krause, as qualidades aristocráticas de caráter que Tocqueville entende necessárias
para a defesa das liberdades democráticas não podem ser compreendidas sob a rubrica de virtude
cívica apenas (KRAUSE, 2002: 2, 67, 95). Sustentamos, porém, que a virtude de Tocqueville é um
conceito mais largo do que o que Krause chama de “virtude cívica” (qualidades igualitárias do
comunitarismo e solidariedade) e inclui algumas qualidades de caráter tradicionalmente associa das
com honra aristocrática.
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A honra, nos períodos de seu maior poder, rege a vontade mais que a crença,
e nos homens, mesmo quando se submetem sem hesitação e sem murmúrio
às suas imposições ainda sentem por uma espécie de obscuro instinto,
poderoso embora, que existe uma lei mais geral, mais antiga e mais sagrada,
à qual desobedecem algumas vezes sem contudo deixar de conhece-la.

A virtude figura em oposição à honra e ao lado da lei geral da justiça.
Segundo o autor, uma das diferenças mais significativas entre a honra e a virtude está
no fato de que a honra refere-se apenas ao âmbito público e externo, enquanto a
virtude refere-se também à esfera da interioridade do indivíduo: “Assim a honra será
sempre menos imperiosa e menos premente, pois ela só age em vista do público, e
nisso é diferente da simples virtude, que vive por si mesma e se satisfaz com o próprio
testemunho” (2010: 427). Nesse contexto, parece justificado afirmar que, de acordo
com Tocqueville, a observância da justiça concorre para levar o homem à virtude.
Tocqueville prevê que no futuro, quando as condições sociais tornarem-se mais
iguais, as normas baseadas na honra terão sido reduzidas ou terão se tornado muito
próximas das normas que se baseiam na lei geral (2010: 425):
Quando vierem a se estabelecer nações onde seja realmente difícil encontrar
classes, a honra limitar-se-á nelas a um reduzido número de preceitos, e
esses preceitos se afastarão cada vez menos das leis morais adotadas pelo
comum dos homens.

Tocqueville sublinha o primado da lei geral na sua relação com o direito
positivo. O direito positivo não deve contrariar as normas gerais para não criar
situações em que desordens morais sejam sancionadas pela autoridade do Estado
resultando em grave doença social. A abordagem de Tocqueville à questão da
escravidão parece confirmar essa dedução. N’A Democracia, ele escreve que viu a
ordem da natureza deposta e que ouviu o grito da humanidade em sua luta vã contra
as leis: “De resto, sejam quais forem os esforços dos sulinos para conservar a
escravidão, não o conseguirão para sempre” (2010: 255). Digno de atenção é o
exemplo apresentado de um velho homem do Sul, cujos filhos outrora nascidos de
“um comércio ilegítimo com uma de suas negras” se tinham tornado escravos de seu
pai. Este homem temia que depois de sua morte, os filhos provavelmente fossem
vendidos a outro proprietário. Tocqueville faz um comentário significativo acerca
dessa situação: “Vi-o presa das angústias do desespero; e compreendi, então, como
a natureza sabia vingar-se das feridas que lhe infligiam as leis” (2010: 255).
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A investigação da relação entre justiça e virtude parece nos conduzir ao
entendimento de mais uma camada da concepção de virtude de Tocqueville. Tal
aspecto é exposto pelos estudiosos a partir de alguns trechos esparsos das principais
obras do francês, e especialmente, de sua correspondência pessoal. A definição mais
precisa de virtude, mencionada por diversos autores, é aquela que Tocqueville
apresenta em suas notas de viagem à Irlanda: “A liberdade é, na verdade, uma coisa
santa. Só há uma outra coisa que merece melhor esse nome: é a virtude. Além disso,
o que é a virtude se não a livre (libre) escolha do que é bom?” (TOCQUEVILLE: 2000:
120). Podem-se extrair dois elementos acerca da virtude a partir dessa citação:
primeiro, virtude é uma escolha; segundo, é uma escolha do que é bom. Assim, virtude
exige um esforço da razão a fim de reconhecer o bem. É necessária uma razão
funcionando devidamente e que seja capaz de discernir o verdadeiro, levar a vontade
a perceber o que ela mostra e a discernir a lei da justiça. O fato de que a virtude é
uma escolha implica que ela é um ato de vontade, um efeito da situação em que a
honesta razão conduz a vontade humana 79.
Eis clareado o sentido da afirmação de que “a virtude vive por si mesma e
se satisfaz com o próprio testemunho” (2010: 427). A virtude está principalmente
ligada à razão e à vontade de cada ser humano, enquanto a honra perde a sua
existência sem a relação estabelecida entre os seres humanos. Ademais, a hierarquia
das virtudes particulares é estabelecida pela referida lei geral. Podemos extrair isso
especificamente do comentário de Tocqueville acerca da caridade (benevolência)
encontrado em seu Ensaio sobre a Pobreza (2003: 109):
Obviamente não quero pôr em julgamento a beneficência, uma das mais
belas e sagradas virtudes. Mas penso que não existe nenhum princípio, por
melhor que seja, cujas consequências possam ser todas consideradas
benéficas. Ela deveria ser uma virtude humana e sensata, não uma inclinação
fraca e irresponsável. É necessário fazer o que for mais útil a quem recebe,
e não o que mais agrada ao doador; fazer o que melhor atende as
necessidades da maioria, e não o que é a salvação de poucos. Apenas desta
forma posso conceber a benevolência. Qualquer outra forma seria a
representação de um instinto ainda sublime, mas não mais me parece digna
de receber o nome de virtude.

“A virtude é um imperativo moral que constitui, mais uma vez, em um sentido aristotélico, o fim
apropriado aos seres humanos” (BOESCHE: 1987: 213).
79
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A hierarquia das virtudes particulares é regida pela “ordem natural da
consciência” (2010: 422), numa expressão que parece identificada com a referida
ideia de lei geral. Consequentemente, está em desacordo com essa lei inverter essa
hierarquia das virtudes e colocar uma virtude inferior sobre uma superior. Referindo se ao sistema aristocrático de virtudes, Tocqueville faz uma observação relacionada
(2010: 422):
Uma classe que chegou a se colocar à frente e acima de todas as demais e
que faz constantes esforços para se manter nessa posição suprema deve
honrar particularmente as virtudes que têm grandeza e esplendor, e que
podem combinar-se facilmente com o orgulho e o amor ao poder. Não teme
abalar a ordem natural da consciência, para colocar tais virtudes antes de
todas as outras.

Também importa notar nos escritos de Tocqueville, como em Montesquieu,
uma forte relação bilateral entre a liberdade e a virtude. Tocqueville define a virtude
como “a livre escolha do que é bom” (2000: 120). Isso implica que a virtude exige uma
ausência de coerção, o que poderia ser tratado como um equivalente à liberdade
negativa. Virtude poderia ser obtida apenas pela decisão voluntária de agir de acordo
com a justiça. Por outro lado, o homem também precisa de virtude para ser livre.
Tocqueville afirma claramente isso em sua crítica da sociedade francesa de 1848
(2011: 110):
Digo-lhe que esse povo, que você admira tão ingenuamente, acaba de
demonstrar que é incapaz e indigno de viver livre. Mostre-me o que a
experiência lhe ensinou? Quais são as novas virtudes que ela lhe deu; os
antigos vícios que lhe tirou?

A virtude é o que permite ao homem ou à sociedade ser livre, porquanto
um dos sentidos de liberdade em Tocqueville, como se depreende desse comentário,
significa autogoverno consentâneo com a lei geral da justiça (2000: 120):
Mudai as vossas leis, variai os vossos costumes, alterai vossas crenças, viciai
vossas formas; se chegardes a esse ponto em que o homem tenha a plena
liberdade de realizar as ações que não são más em si mesmas e a certeza
de usufruir em paz o produto dessas ações, alcançareis o objetivo.

***
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Conforme já observamos anteriormente, Tocqueville reconhece que as
virtudes tradicionais, e juntamente com elas, as religiões e a noção moral dos direitos,
tornaram-se impotentes diante do abalo universal da revolução democrática (2010:
181). Diante desse quadro, cabe aos legisladores e dirigentes políticos encontrar
intermediários para a virtude compatíveis com os costumes democráticos. No
levantamento

do cenário americano, Tocqueville

vê

alguma

esperança na

compreensão e na prática americanas da liberdade.
No início d'A Democracia na América Tocqueville aborda o tema da
liberdade política, ousadamente proclamada como “o germe do que se deve seguir e
a chave de quase toda a obra” (2010: 55). Ele explica como a tradição americana da
liberdade política começou com o assentamento da Nova Inglaterra pelos puritanos.
Aos olhos de Tocqueville, os puritanos eram notáveis porque combinaram crenças
religiosas estritas com liberdade política. Suas leis refletiam a severidade da
moralidade puritana e, por viverem de acordo com essas leis voluntariamente
impostas, eles eram capazes de unir duas coisas que para outras sociedades eram
incompatíveis: o espírito de religião e o espírito de liberdade (2010: 57):
Os imigrantes, ou, como eles mesmos merecidamente se denominavam, os
peregrinos (Pilgrims), pertenciam àquela seita inglesa que, por causa da
austeridade de seus princípios, tinha recebido o nome de puritana. O
puritanismo não era apenas uma doutrina religiosa; confundia-se ainda, em
vários aspectos, com as teorias democráticas e republicanas mais absolutas.
Por causa dessa tendência, tinha ganho os seus mais perigosos adversários .
Perseguidos pelo governo da mãe-pátria, ofendidos no rigor de seus
princípios pela marcha cotidiana da sociedade em cujo seio viviam, os
puritanos procuravam uma terra tão bárbara e tão abandonada pelo mundo
que nela pudessem ainda viver à sua maneira e rezar a Deus em liberdade.

Através dessa síntese incomum, os puritanos criaram o ideal de liberdade
política e moral que permeava o conjunto da sociedade dos Estados Unidos. Na Nova
Inglaterra, ele era incorporado nas comunas e nas assembleias municipais, onde os
cidadãos participavam diretamente da elaboração das leis e administravam os
assuntos locais. Espalhando-se em todas as direções de sua fonte original, o ideal de
liberdade que constituía a base da teoria social dos Estados Unidos acabou por
“penetrar na Confederação inteira” (2010: 56).
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A importância desse relato está em prover uma concepção de liberdade
que tem alguma semelhança com a noção clássica de virtude cívica ou republicana.
A descrição de liberdade moral fornecida por John Winthrop 80 o antigo governador de
Massachussets, e saudada por Tocqueville é estreitamente assemelhada à virtude
porque é baseada numa hierarquia da alma, na qual a parte mais elevada governa
sobre a parte mais baixa em conformidade com uma lei maior. Ela também se
assemelha à virtude no aspecto em que requer que os cidadãos submetam seus
interesses privados ao bem público. Tal liberdade, por sua vez, é a base do
autogoverno democrático, pois ela dá às pessoas a disciplina e o autodomínio para
viver por leis auto impostas, bem como o respeito pela autoridade e o senso de dever
cívico para com a participação na vida pública (KRAYNAK: 1184).
Contudo, Tocqueville revela que, assim como o discurso da virtude, a velha
fé religiosa que uma vez nutriu a liberdade nos Estados Unidos perdeu o seu poder
sobre os homens diante do avanço do ceticismo moderno. Em face das ameaças
representadas pelo individualismo e pelo materialismo, a retórica estética da virtude e
o discurso religioso precisavam ser substituídos por um novo, ainda que menos nobre,
princípio moral (2010: 181):
“Não vê o leitor que as religiões se enfraquecem e que a noção divina dos
direitos desaparece? Não percebe então que os costumes se alteram e que
se apaga com ele a noção moral dos direitos? Não se dão conta de que em
toda parte as crenças substituem-se pelo raciocínio e os sentimentos pelo
cálculo? Se, em meio a esse abalo universal, o leitor não conseguir ligar a
ideia de direitos ao interesse pessoal que se oferece como o único pont o
imóvel no coração humano, que lhe restará então para governar o mundo, a
não ser o medo?

80

John Winthrop, o grande líder colonial, tinha sido acusado de ter, como magistrado, cometido atos
arbitrários. Depois de ter pronunciado um discurso em sua própria defesa, Winthrop foi absolvido entre
aclamações e “desde então, sempre reeleito governador do Estado” de Massachusetts. No curso de
sua defesa, Winthrop fez a seguinte declaração, a que Tocqueville se refere como “esta bela definição
da liberdade”: “Não nos enganemos sobre o que devemos entender por nossa independência. Na
verdade, há uma espécie de liberdade corrupta, cujo uso é comum aos animais tanto quanto ao homem ,
e que consiste em fazer tudo aquilo que é seu desejo. Essa liberdade é inimiga de toda autoridade;
com impaciência tolera todas as regras; com ela tornamo-nos inferiores a nós mesmos; ela é inimiga
da verdade e da paz; e Deus achou que devia levantar-se contra ela! Mas há uma liberdade civil e
moral que encontra sua força na união e que o próprio poder tem a missão de proteger: é a liberdade
de fazer sem temor tudo o que é justo e bom. Essa santa liberdade, nós a devemos defender em todas
as emergências, e se preciso, expondo nossas vidas” (TOCQUEVILLE, 2010: 526, 560).
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Alguns “intermediários condutores” de Tocqueville para a virtude foram
apresentados ao longo deste capítulo: os direitos, a compaixão, a honra e o interesse
bem compreendido. Para encontrar uma nova base moral para a liberdade
democrática, Tocqueville também volta sua atenção para o fenômeno já presente nos
costumes e na vida política americanos, embora imperfeitamente percebido e
compreendido. Esse fenômeno é um senso de responsabilidade moral – a crença de
que a liberdade humana envolve obrigação moral porque os homens são os mestres
do seu destino e precisam ter a disposição e a capacidade de governarem a si
mesmos. Esta noção de responsabilidade moral, Tocqueville sugere, é uma
contraparte ou um legado secular da velha liberdade moral dos puritanos. Assim como
o ideal puritano, ela requer autogoverno no sentido político e pessoal, isto é, deverá o
povo determinar seu destino participando na elaboração das leis e submeter-se
livremente às suas próprias leis. Os indivíduos deverão assumir o controle de suas
vidas e ser responsáveis pelas consequências de suas ações. Na fundação desta
noção está o discernimento de que os cidadãos democráticos que exercitam a
liberdade com um senso de responsabilidade atingem uma nobreza de caráter que
ergue a liberdade democrática ao nível da virtude (KRAYNAK: 1186, 1193).
Tocqueville localiza a base da responsabilidade no orgulho e na ambição
elevada de homens livres que buscam melhorar sua condição neste mundo
dominando seu destino, e desenvolvendo a coragem, inteligência, e disciplina para
governarem a si mesmos. A responsabilidade moral, neste sentido, surge como uma
noção que combina dever cívico e interesse, colmatando assim a lacuna entre o
interesse pessoal e a virtude e conectando o bem privado com o bem público. Em
última análise, contudo, Tocqueville reconhece que a responsabilidade moral
fundamentada no orgulho humano não pode ser ilimitada. Tocqueville apresenta uma
questão pungente: “Como poderia a sociedade deixar de perecer, se, enquanto o laço
político se afrouxa, o moral não se aperta? E que fazer de um povo senhor de si, se
não é sujeito a Deus? “ (2010: 216).
O pensamento de Tocqueville possui tensões internas, sempre consciente
de dualismos e dialéticas entre pares conceituais, inquieto sobre como alcançar uma
síntese, uma conciliação da igualdade com a liberdade, uma reconciliação do corpo
com a alma, da honra com a igualdade, dos valores cavalheirescos de cidadania com
a moral cristã, da civitas terrena com a civitas Dei. E a virtude é a noção que melhor
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combina os opostos afirmados por Tocqueville em sua “nova ciência política” para o
novo mundo democrático, porquanto o tipo de virtude que Tocqueville elogia
repetidamente em sua obra parece ser uma síntese de virtude heroica, honra
aristocrática, virtude cívica e virtude cristã 81.
***
É certo que Tocqueville acolhe a doutrina do interesse bem compreendido.
O autor também celebra a inclinação para a associação, para a participação política e
para o espiritualismo cristão americanos, os quais fazem com que o interesse se
expanda e, se mova em direção à virtude (MANSFIELD; WINTHROP, 2002: xxxix).
Eventualmente, o hábito do comportamento virtuoso, mesmo se iniciado por razões
inteiramente auto interessadas, poderia ser formado e, em devido tempo, dar origem
a algo muito semelhante à própria virtude original82 (MCCLAY, 1996: 23-24). Mas
Tocqueville não pensava que o comportamento e a atitude desinteressada, isto é,
interessada no bem comum e na liberdade por sua própria causa, poderiam ser
compelidos apenas pela exortação. Deveria haver um quadro institucional de
recompensas e reforços. Deveria haver arenas para atos significativos de cidadania.
Os homens deveriam ter a possibilidade de intervir no âmbito das instituições livres e
democráticas e experimentar o sabor da liberdade política.
É importante aprender algo do cuidado americano de infundir vida política
em cada porção do território do país, a fim de multiplicar a uma infinita extensão as
oportunidades de agir em conjunto para todos os membros da comunidade. N’A
Democracia de Tocqueville, instituições, religião, e participação política são elementos
que se entrelaçam para formação dos atos e disposições que constituem a virtude a
dos cidadãos.

“O léxico político [de Tocqueville] se assemelhava menos ao utilitarismo comercial e de cálculo de
Bentham, e mais ao elogio da virtude e glória encontrado na antiga república romana e nos escritos
dos franceses do século XVIII que ansiavam ser republicanos da Roma antiga” (BOESCHE: 214).
82 “O calculador democrático, por crer tempo suficiente na possibilidade de uma ação desinteressada,
pode um dia, sem mesmo estar ciente disso, vir a agir desinteressadamente.” (CAMPAGNA, 2007:
183)
81
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3.

A FORMAÇÃO DA CIDADANIA VIRTUOSA NA DEMOCRACIA
DE TOCQUEVILLE

As instituições livres que os habitantes dos Estados Unidos possuem
e os direitos políticos de que tanto usam constantemente e de mil
maneiras recordam a cada cidadão que ele vive em sociedade. A todo
momento, dirige o seu espírito para a ideia de que o dever, tanto
quanto o interesse dos homens, é tornarem-se úteis aos seus
semelhantes; e, como não vê nenhum motivo particular para odiá-los,
pois que jamais é seu escravo nem seu senhor, seu coração
facilmente se inclina para a benevolência. A princípio, ocupa-se do
interesse geral por necessidade, e depois por escolha; o que era
cálculo passa a ser instinto; e, à força de trabalhar para o bem dos
seus concidadãos, adquire-se, afinal, o hábito e o gosto de servir-lhes.
(Alexis de Tocqueville, A Democracia na América, 2010: 352, 373.)

3.1

DA UTILIDADE AO ESPIRITUALISMO: A ASCENSÃO DA VIRTUDE

Parece claro que a doutrina da utilidade, pela qual ser honesto é do
interesse de cada um, não se confunde com a concepção tocquevilleana de virtude.
De fato, Tocqueville afirma que, pela doutrina do interesse bem compreendido
aproxima-se da virtude “insensivelmente pelos hábitos” (2010: 361). Ou seja, a
doutrina trata-se de um instrumento adequado às circunstâncias do novo estado social
democrático. Bruce Frohnem enfatiza esse aspecto instrumental do interesse próprio
(1993: 130):
É importante notar aqui o que Tocqueville não estava dizendo acerca do
interesse. Ele não estava afirmando que o interesse é o único fator motivador
da ação humana nos tempos democráticos – e muito menos da ação humana
em geral. O interesse é o “único ponto imóvel no coração humano”, isto é, o
único aspecto firme e imutável da natureza humana é a preocupação do
homem com o seu próprio bem-estar. O interesse proporciona uma base
firme e bem conhecida sobre a qual se construir algo que transcende o
interesse: a virtude. Tocqueville também não estava dizendo que o interesse
é o único fator motivador adequado da ação humana ou que é bom agir
apenas com base no interesse próprio, embora bem compreendido. O
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interesse é um fato, não um alvo. Ele deve ser usado como uma ferramenta,
não buscado como um fim.

Tocqueville, seguindo Montesquieu, define virtude cívica como uma virtude
republicana: ela é o patriotismo ou amor do país sobre o amor de si mesmo, um
sentimento que Tocqueville frequentemente associa com autoafirmação e com o
domínio das paixões egoístas (KRAYNAK: 1182). Ao observar que em uma era
democrática o individualismo e o materialismo são duas paixões geralmente reunidas
em uma ética de auto melhoria, que dirige os indivíduos em uma busca competitiva e
inquieta por bem-estar, Tocqueville insiste na necessidade de os indivíduos se
definirem por um propósito que seja grande. O autor francês admira os antigos por
suas paixões poderosas, suas virtudes masculinas83 e seu heroísmo, ainda que não
por suas virtudes morais (TOCQUEVILLE, 2001: 749):
“Ora, nesse tempo”, diz Plutarco na “Vida de Coriolano”, “a coragem era a
proeza mais honrada e prezada em Roma, acima de todas as outras virtudes .
Daí terem-na apelidado virtus, atribuindo designação do gênero comum a
uma espécie particular, de tal modo que, em latim, virtude equivalia
praticamente a coragem”.

Por virtude heroica, Tocqueville geralmente se refere a grandes feitos de
coragem e ousadia na guerra, bem como cavalheirismo e grandes atos de estadismo
de princípios, ideais que ele absorveu instintivamente de sua herança aristocrática, de
sua leitura de Plutarco, e talvez de noções românticas contemporâneas do herói
napoleônico. Tocqueville sustenta que as virtudes heroica e cívica sejam o ideal ético
mais elevado porque produz caráteres nobres cuja autoafirmação orgulhosa e
autodomínio voluntário fazem verdadeiros cidadãos e estadistas (KRAYNAK: 1182).
Contudo, o impacto do cristianismo na história das virtudes se faz sentir
intensamente na abordagem do nosso autor84. Em uma carta redigida em 1843 ao
Embora aborde o tema da virtude mulher chegando a afirmar que se o “perguntassem a que penso
que se deve atribuir particularmente a prosperidade singular e a força crescente deste povo,
responderia que é à superioridade das suas mulheres” (2010: 412), Tocqueville sustenta que se deve
elevar as mulheres intelectual e moralmente, deixando-as socialmente inferiores e dependentes .
Comentaristas como Hugh Brown tece críticas a essa posição, afirmando que Tocqueville jamais
exprimiu o menor interesse na virtude feminina, o que é evidência do quanto ele era “uma criatura de
seu tempo e espaço, e o quanto as limitações da Monarquia de Julho eram também suas, embora com
tanta frequência ele as deplorasse” (2012: 273).
84 N. T. Wright afirma que os leitores de Paulo no primeiro século e outros seguidores de Jesus tinham
em mente a tradição do pensamento moral que remonta a Aristóteles. O eminente estudioso alerta
quanto à riqueza e profundidade do material que em geral fica esquecido ao se passar de Aristóteles
direto para Tomás de Aquino e para o fato de que Jesus e seus primeiros seguidores podem ser
83
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autor e diplomata francês Arthur de Gobineau (1816-1882), Tocqueville elenca o que
considera terem sido as transformações revolucionárias que o cristianismo operou na
humanidade (FRANCO, 2012: 73):
Por um lado, realizou a substituição das virtudes rudes e quase selvagens
dos antigos por virtudes mais suaves como a humanidade, a piedade, a
indulgência e a capacidade de perdoar; por outro, estendeu como deveres
morais a todos os homens a realização material da igualdade, da unidade e
da fraternidade humanas; por fim, transferiu a sanção das leis morais para lá
da vida eterna, atribuindo desse modo ‘um caráter mais puro, mais imaterial,
mais desinteressado e mais elevado à moral’.

Muitos estudiosos afirmam que Tocqueville tinha profunda simpatia por
Pascal e admiração pela grandeza moral de alguns jansenistas85, adeptos de uma
das escolas de pensamento86 mais controvertidas na história intelectual francesa87.
A Pascal, e especialmente ao cristianismo presente em seu pensamento, Tocqueville
deve muito de sua profunda visão da irremediável inquietude da alma humana. “A
condição do homem”, diz Pascal no fragmento 24 de seus Pensamentos, é
“inconstância, tédio, inquietação” (PASCAL: 2011: 8).

entendidos no contexto das teorias pagãs de vida moral da antiguidade, não em termos de
“empréstimo” ou “complementação” simplista, mas em termos de transformação da própria teoria. O
autor afirma: “Aristóteles entendia que para atingir o alvo da vida humana genuína era necessário
desenvolver a força moral que ele chamava de virtude. Jesus e os discípulos, assim como Paulo,
falavam algo semelhante. Contudo, a visão dos pontos fortes na moral, correspondente à diferent e
visão do alvo, enfatizava qualidades a que Aristóteles não dava muita importância (amor, bondade,
perdão e assim por diante) e incluía pelo menos uma – a humildade – que o mundo pagão da
antiguidade (e também o atual) desconhecia por completo” (WRIGHT: 47, 238).
85 Contrastando a ânsia democrática de obter aplicações práticas da ciência ao “amor ardente,
orgulhoso e desinteressado pelo que é verdadeiro”, característ ico de poucos, Tocqueville afirma que
Pascal devotou sua alma tão inteiramente ao “puro desejo de conhecer” a ponto de romper
prematuramente os laços que o prendiam ao seu corpo e morrer de velhice antes que tivesse quarent a
anos. Não é claro se ele admira completamente este exemplo dramático, mas suas palavras revelam
que em sua opinião, contrária à de Pascal, o amor da verdade pode ser “orgulhoso” bem como
“desinteressado” (2010: 314).
86 O jansenismo foi uma doutrina religiosa inspirada nas ideias dum bis po de Ypres, Cornelius Jansen
(1585-1638). O movimento, que teve caráter dogmático, moral e disciplinar, assumiu também contornos
políticos, e se desenvolveu principalmente na França e na Bélgica, nos séculos XVII e XVIII, no seio da
Igreja Católica. Suas teorias acabaram por ser consideradas heréticas pela mesma, desde 16 de
Outubro 1656, através da bula Ad sacram subscrita pelo Papa Alexandre VII. O jansenismo defende
uma interpretação das teorias de Santo Agostinho sobre a predestinação contra as teses t omistas do
racionalismo aristotélico e do livre arbítrio. (PACOMIO, 2003: 407-408).
87 “O texto de Tocqueville revela sua sincera atração a Pascal, que os leitores poderiam ter reconhecido
como um gesto em direção à cultura do antigo regime e à pregação de Bossuet, Bourdaloue e
Massilon,, autores aos quais Tocqueville se refere frequentemente em seus manuscritos e cartas”
(JAUME: 143).
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A influência de Pascal sobre o pensamento de Tocqueville pode ser mais
claramente percebida em algumas passagens que lidam com a igualdade e a
competição entre os indivíduos em uma sociedade democrática, com a insatisfação
no meio da satisfação, ou para colocá-lo em termos de Pascal, com a “distração”
(divertissement). Pascal acredita que a igualdade é um objetivo que dispensa os
indivíduos da necessidade de pensar sobre a morte. Tocqueville fala do “voo eterno”
da satisfação. O que Pascal descreve como uma característica da condição humana
em geral, Tocqueville transpõe para o estado democrático, mais politicamente e contra
o pano de fundo do iluminismo moderno (2010: 155):
Não convém dissimular que as instituições democráticas desenvolvem, num
grau muito elevado, o sentimento de inveja no coração humano. Não quer
isso dizer que seja tanto porque oferecem a cada um os meios de igualar-s e
aos demais, mas que esses meios constantemente desapontam aqueles que
os empregam. As instituições democráticas despertam e incentivam a paixão
da igualdade sem jamais poder satisfazê-la inteiramente. Essa igualdade
completa foge todos os dias das mãos do povo no momento em que ele
acredita apoderar-se dela, e foge, como diz Pascal, numa fuga eterna; o povo
excita-se na procura desse bem, tanto mais precioso por estar bastante pert o
para ser conhecido, bastante longe para não ser absolutamente provado. A
oportunidade de triunfar o agita, a incerteza do êxito irrita-o; ele agita-se, ele
se cansa, ele se desilude. Tudo aquilo que o ultrapassa por algum lugar
parece-lhe então um obstáculo aos seus desejos e não há superioridade tão
legítima cuja visão não fascina os seus olhos.

Tocqueville

mostra que em uma democracia, todos se encontram

impacientes com a sua condição, porquanto “destruíram os privilégios incômodos de
alguns de seus semelhantes; encontram a concorrência de todos.” (2010: 369).
Tocqueville escreveu que “quando o público governa”, todos cortejam a estima e a
boa vontade dos outros. Quando “o orgulho se dissimula, o desprezo não ousa vir à
luz. O egoísmo tem medo de si mesmo.” (2010: 350). A lógica da inveja deriva das
condições de igualdade que são tão cobiçadas na era democrática e leva, por um
caminho secreto, à tirania.
Este ódio imorredouro e cada vez mais ardente que anima os povos democráticos contra
os menores privilégios, favorece singularmente a concentração gradual de todos os
privilégios políticos nas mãos de um só representante do Estado (p. 459).
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A inveja, como a paixão por igualdade com os próprios similares
(semblables) move o coração do homem democrático de modo peculiar (2010: 365):
Não encontrei, nos Estados Unidos, cidadão tão pobre que não lançasse um
olhar de esperança e de desejo para os prazeres dos ricos, e cuja imaginação
não se apoderasse de antemão dos bens que a sorte se obstinava a recusar lhe [...] As condições de igualdade, que são tão amadas, conspiram para
produzir a alma branda capaz de ousada simpatia; mas também a alma que
se agita com inveja sob o fino verniz da decência moral e da preocupação.

Tocqueville escreve um fascinante capítulo 88 n’A Democracia na América
acerca da inquietação daquele povo no meio de seu bem-estar material. Ele nos diz
ali que, embora os americanos sejam o povo mais livre e esclarecido, situados no
meio das condições mais prósperas existentes no mundo, ele teve a impressão de
que uma “uma espécie de névoa cobria habitualmente os seus traços” fazendo-os lhe
parecer “graves e quase tristes, mesmo em seus prazeres” (2010: 368). Aqueles
cidadãos buscavam os bens deste mundo de modo ávido, mas inconstante, porque
sabiam que há sempre algo melhor no mundo do que o que podiam ter. A vida era
muito curta para se desfrutar dos bens presentes em detrimento dos futuros. Assim,
eles prosseguiam em busca da felicidade de tal modo que assumiam que nunca a
alcançariam. Tocqueville desenvolve essa ideia da promessa elusiva da democracia
de um modo claramente derivado de Pascal (2010: 369):
Entre os povos democráticos, os homens obterão facilmente uma certa
igualdade; não poderiam alcançar aquela que desejam. Esta recua todos os
dias diante deles, mas sem jamais furtar-se aos seus olhares e, ao se retirar,
atrai-os em sua perseguição. Constantemente, acreditam que a vão tomar, e
ela escapa constantemente das suas tentativas. Veem-na de muito perto para
conhecer os seus encantos, e não se aproximam bastante dela para gozá los, e morrem antes de ter saboreado plenamente as suas doçuras.

Apesar de esclarecidos, os americanos vivem em uma contradição: eles
estão ligados aos bens materiais como se nunca fossem morrer, mas nunca estão
satisfeitos com estes bens porque sabem que vão morrer89. Tocqueville é direto a esse
respeito (2010: 368):

“Por que os Americanos se Mostram Tão Inquietos no Meio do Seu Bem-estar” (II.2.13).
“Aqui está uma crítica fundamentada, baseada em ponderada observação, das doutrinas liberais do
progresso, prosperidade, e do direito de autopreservação.” (MANSFIELD; WINTHROP, 2000: xxxii).
88
89
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O habitante dos Estados Unidos apega-se aos bens deste mundo como se
tivesse certeza de que jamais morreria, e é com tanta precipitação que
procura apoderar-se daqueles que passam ao seu alcance, que se diria que
teme a cada instante deixar de viver antes de os ter gozado. Toma-os todos,
mas sem os estreitar, e os deixa logo escapar das suas mãos, para correr
atrás de prazeres novos.

Os cidadãos da “democracia” não se conheciam a si mesmos e sem
sucesso se movimentavam em busca da igualdade acreditando ser esta uma fonte de
alegria final, de modo ulteriormente prejudicial às suas próprias vidas (2010: 369):
É a essas causas que há de atribuir a melancolia singular que os habitantes
dos territórios democráticos mostram muitas vezes no meio da sua
abundância, e são esses desgostos da vida que vez por outra vêm apanhá los no meio de uma existência fácil e tranquila. Queixa-se, na França, de que
cresce o número dos suicídios; nos Estados Unidos, o suicídio é raro, mas
afirma-se que a demência é mais comum que em qualquer outra parte. São
sintomas diferentes do mesmo mal.

Algumas inclinações cristãs jansenistas de Tocqueville são patentes em
alguns temas presentes n’A Democracia. O primeiro que destacamos é a ideia da
finitude do conhecimento e da força do homem. Aqui está uma fonte de grande perigo
para a democracia, porque a competição igualitária compele o homem a ignorar ou
até mesmo a negar seus limites. No capítulo acerca da “indefinida perfectibilidade do
homem” (2010: 308), Tocqueville nota que o homem democrático pode se tornar
inebriado com esta ideia, preso em uma corrida alucinante (2010: 308):
Assim, sempre a procurar, sempre a cair, sempre a levantar-se de novo,
muitas vezes decepcionados, mas nunca desencorajados, os homens
tendem incessantemente para aquela grandeza imensa que confusament e
vislumbram ao cabo da longa carreira que a humanidade deve ainda
percorrer.

Uma outra limitação referida por Tocqueville é aquela pela qual o homem
não pode compreender e conhecer a si mesmo. Ao discutir o teatro e a poesia,
Tocqueville diz que as eras democráticas estão absorvidas não no retrato de
indivíduos ou povos particulares, mas no todo da raça humana. Uma vez que poetas
lidam com o ideal, os poetas democráticos forçosamente encaram as profundezas da
“natureza imaterial” do homem. No homem eles encontram grandeza e mesquinhez
infinitas, pois “o homem sai do nada, atravessa o tempo e vai desaparecer para
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sempre no seio de Deus. Vemo-lo apenas por um momento errar sobre o limite dos
dois abismos onde se perde” (2010: 334). Os homens conhecem o bastante de si
mesmos para sustentar a poesia, mas não o suficiente para ir além dela. Essa visão
da limitação do homem leva Tocqueville a referir-se, na linguagem de Pascal, a um
“Deus escondido” e a realidades espirituais veladas. A natureza do homem é
irremediavelmente escondida de si mesmo, embora ele possa vislumbrar alguns
lampejos do seu interior (2010: 334):
Se o homem se ignorasse completamente, de modo nenhum seria poético
[...] Mas a natureza do homem é bastante descoberta para que perceba algo
de si mesmo, e bastante velada para que o resto se perca em trevas
impenetráveis, entre as quais mergulha sem cessar, e sempre em vão, a fim
de conhecer-se por completo.

Tocqueville reteve a ideia de autoconhecimento apresentando-o com a
dialética do visível e do oculto que Pascal desenvolveu em vários pontos nos seus
Pensées. Essa visão de mundo leva Tocqueville ao conceito de “figurações”, que era
central ao jansenismo: “aqui temos as ‘figuras’ da história humana e da própria
democracia, que pode significar mais do que o mundo de prazeres materiais no qual
ela está mergulhada” (JAUME, 2012: 153).
Tocqueville também defendia a dualidade de alma e corpo (correspondente
ao dualismo de bens materiais e espirituais) que para ele representavam duas fontes
muito diferentes de satisfação. A “democracia” extraia prazer nos bens materiais, que
alimentam ou confortam o corpo. O despotismo é um possível produto natural da
democracia porque ele sabe como fazer uso dos prazeres materiais: um “amor frouxo
aos prazeres presentes” (2010: 440) pode resultar em um compromisso com a
corrupção moral (ou concupiscência em um sentido cristão90), o que torna os cálculos
da l’honnête problemáticos aos olhos de Tocqueville.
Tocqueville descreveu a mistura de motivos que é provável se encontrar
em uma sociedade de bem-estar: o gosto por prazeres materiais muitas vezes
combina-se “com uma espécie de moralidade religiosa; deseja-se o melhor possível
90 “Não

pode haver dúvida de que a herança cristã em si mesma reassimilou a concepção socrática de
valor da vida justa e sábia. O mesmo se aplica à preferência concedida aos valores morais sobre os
bens materiais. Tocqueville, portanto, contribuiu para a formulação de um humanismo moderno que
combinou socratismo, estoicismo e cristianismo. Em todo caso, está claro que Tocqueville
frequentemente disse que gostava de ler Platão” (JAUME, 2013: 172).
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neste mundo, sem renunciar às possibilidades do outro” (2010: 366). Consciente do
dualismo fundamental da condição humana, Tocqueville se mostra dividido entre a
desaprovação e o endosso a um tipo de “espiritualismo” em matéria de política. O
francês escreveu que “é particularmente nos tempos de democracia que importa fazer
reinar as opiniões espiritualistas” (2010: 374). Em democracia esse espiritualismo
adquiriu um papel essencial porque “a paixão pelo bem-estar material é,
essencialmente, uma paixão de classe média” (2010: 365). O termo “espiritualismo”
se repete ao longo de seus capítulos concernentes aos “prazeres materiais”. No
entanto, nesses mesmos capítulos ele prefere citar Sócrates e Platão porque não
desejava amarrar-se tão intimamente ao cristianismo ou parecer tomar apoio
emprestado dos católicos franceses (JAUME, 2012: 155). Tocqueville também
desejava “elevar as almas” e “mantê-las voltadas para o céu”. Os legisladores
democráticos, Tocqueville argumentava ecoando o republicanismo antigo, deveriam
ser espiritualistas: “os legisladores das democracias e todos os homens honestos e
esclarecidos” deveriam dedicar-se à tarefa de elevar almas e “propagar no seio das
sociedades o gosto pelo infinito, o sentimento do grandioso e o amor aos prazeres
imateriais” (2010: 373).
Dada a democracia como era, com suas tendências materialistas,
Tocqueville buscava pelo telos da democracia e a dignidade do homem, pois “se é
verdade que o espírito humano, por um lado, tende para o limitado, o material e o útil,
por outro, eleva-se naturalmente para o infinito, o imaterial e o belo.” (2010: 311).
Nesse sentido é a observação de Lucien Jaume (2008: 156):
Assim, o moralista cedia à democracia, mas procurava leva-la às alturas, para
satisfazer o corpo enquanto pensa na alma. Esta paixão permanente nos diz
algo acerca das tensões interiores da política de Tocqueville, sempre
consciente do dualismo, ainda que por essa razão inquieta sobre como
alcançar uma síntese, uma reconciliação do corpo com a alma. Entre São
Jerônimo e Heliogábalo, Tocqueville portanto vislumbrava o interesse bem
compreendido.

Toda a questão da natureza dual do homem para Tocqueville relaciona-se
com o pensamento de alguns autores jansenistas que viam a sociedade como um
dispositivo para reconciliar o amour-propre de diferentes indivíduos (JAUME: 156). No
final do segundo volume d’A Democracia, Tocqueville retoma esse tema e oferece sua
interpretação mais profunda: a igualdade leva em duas direções, para a anarquia ou
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para a servidão. A igualdade, porém, pode também enobrecer o homem através de
seu “gosto pelas instituições livres”. Essa seção do livro termina, porém, com a
ameaça que o “despotismo brando” representa para a democracia 91. Para este veneno
existe o antídoto da inclinação instintiva pela independência política, embora este
ofereça uma proteção ou cura apenas relativa (2010: 456).
Tocqueville foi educado na tradição oratória clássica e da tradição católica
dos agostinianos privadamente pelo abade Lesueur, um dedicado sacerdote que era
um amigo de longa data da família. Embora Tocqueville possa não ter seguido
conscientemente a tradição agostiniana francesa, e se desvie do bispo de Hipona em
algumas questões cruciais, a introdução ao primeiro volume d'A Democracia, em que
ele apresenta sua visão de toda a história da Europa, faz lembrar fortemente de uma
interpretação agostiniana providencial da história 92. Como Santo Agostinho,
Tocqueville acredita que a humanidade está sujeita à Providência que governa a
história (OSSEWAARDE: 17-18).
Finalmente, vale destacar que Tocqueville não era, como Pascal, um
inimigo do orgulho, e assim, ao contrário deste, encontrou a grandeza humana na
política, e sob a democracia, na liberdade política (MANSFIELD; WINTHROP, 2000:
xxxii). Os jansenistas, arraigados na tradição agostiniana francesa e em polêmica
com os jesuítas, distinguiam acentuadamente entre a “falsa virtude mundana” e a
verdadeira virtude cristã de uma maneira que desnaturalizou e mistificou esta
enquanto

apresentavam

aquela

como uma

prática social cada vez

mais

compreensível, disponível e útil. De todo modo, os defensores do mosteiro de
beneditinas de Port-Royal-des-Champs, entres os quais se encontrava Pascal,
consideravam-se seguidores de Agostinho. Eles entendiam que, a menos que a graça
especial arranque os homens de si mesmos, qualquer “virtude pagã” que possam
cultivar será simplesmente amor-próprio disfarçado e, portanto, essencialmente um
“O risco final é tanto o despotismo duro quanto o brando. O despotismo duro significa um governo
cruel de um tirano, a abnegação da liberdade, o que o torna o summum malum de Tocqueville, o seu
maior temor. O despotismo brando, mais provável na era moderna, significa a gradual assunção de
todas as decisões significativas por um “governo mestre” procurando manter o cidadão em uma infância
perpétua (BERGER: 87).
92 Muitos intérpretes têm tomado esta declaração como floreio retórico de um escritor conhecido por
atacar o fatalismo histórico. Contudo, a chave para compreender essa tese de Tocqueville é o
pensamento de Pascal acerca das “figuras”. Por essa noção, haveria um sentido espiritual expresso
em “figuras” perceptíveis: “Figura comporta ausência e presença” (PASCAL: 211). A América do Nort e
é ao mesmo tempo um retrato e um símbolo; um retrato ou cenário que deu uma visão sobre o problema
da condição humana (JAUME: 165, 167).
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“vício esplêndido” que leva ao orgulho e, portanto, para longe do Deus revelado em
Jesus Cristo93.

3.2

A AUTORIDADE DA RELIGIÃO DO PÚBLICO

O estudo das influências jansenistas no pensamento de Tocqueville, e
especialmente a influência de Pascal na profunda análise tocquevilleana da situação
existencial dos homens em democracia, dá-nos condições de abordar outros temas
correlatos na obra do autor. No início do segundo volume d'A Democracia, Tocqueville
introduz uma questão que considerava essencial: a opinião pública concebida como
uma forma de crença. No capítulo dedicado ao tema94, Tocqueville expõe sua intuição
de que a “fonte principal” da qual os cidadãos de uma sociedade democrática extraem
seus pensamentos assume a forma e o poder de uma autoridade – uma autoridade
que todos exercem coletivamente sobre cada indivíduo (JAUME: 45)95.
Tocqueville começa afirmando uma série de postulados ou teses extraídas
de sua bagagem intelectual. Em primeiro lugar, a sociedade não pode existir a menos
que todos aceitem um certo número de ideias comuns. Cada indivíduo precisa de
“crenças dogmáticas” as quais o “homem aceita em fé e sem discussão”. O mesmo
princípio é verdadeiro na escala da comunidade inteira, que exibe a mesma
necessidade de crenças indiscutíveis (2010: 294):
Ora, é fácil ver que não há sociedade que possa prosperar sem crenças
semelhantes [...] pois, sem ideias comuns, não há ação comum, e, sem ação
comum, ainda existem homens mas não um corpo social. Para que haja
sociedade[...] é necessário, portanto, que todos os espíritos dos cidadãos
estejam sempre reunidos e mantidos juntos por algumas ideias principais.
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Seguindo Agostinho, os jansenistas insistiam que a graça transforma a vontade de tal forma que
quem é tornado cristão passa a amar a Deus buscando livre e apaixonadamente o objeto desse amor.
Mas os jansenistas são mais insistentes ainda de que esta transformação da vontade equivale a uma
morte do eu anterior. Mesmo se não houver uma separação entre a vida de fé e a vida de caridade, há
uma disjunção radical entre o amor-próprio e o amor de Deus (HERDT, 2008: 222, 238).
94 “Da Fonte Principal das Crenças Entre os Povos Democráticos” (II.1.2).
95 “Mas porque essa autoridade é criada por ‘todos’ sem o saber, os indivíduos encontram-se
enfrentando uma entidade que não é fragmentada senão monolítica e assim onipotente” (JAUME:
45).
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Em segundo lugar, a aceitação pela sociedade de certas ideias quase que
como fatos da natureza confere a elas o caráter de “autoridade”. De fato, Tocqueville
alega nesse capítulo que “a opinião comum aparece cada vez mais como a primeira
e a mais irresistível das forças” (2010: 305), e “as ideias gerais relativas a Deus e à
natureza humana são, pois, entre todas, as que melhor convém subtrair à ação
habitual da razão individual e nas quais há mais a ganhar e menos a perder, ao se
reconhecer uma autoridade” (2010: 301). O traço comum que une as teses
tocquevilleanas a respeito da “religião democrática” é, pois, a questão da autoridade96.
Em terceiro lugar, em uma sociedade democrática, a autoridade intelectual,
ou espiritual, é de vital importância (2010: 295):
É sempre necessário, haja o que houver, que a autoridade venha a encontrar
para si alguma parte no uso intelectual e moral. O seu lugar é variável, mas
tem necessariamente um lugar. A independência individual poder ser mais ou
menos grande; não poderia ser sem limites. Assim, a questão não é saber se
existe uma autoridade intelectual nos séculos democráticos, mas apenas
onde se acha depositada e qual será a sua medida.

Tocqueville temia que uma vez rompidos os laços fornecidos pelas
instituições ordenadoras que existiram nas eras aristocráticas e com o deslocamento
do locus da autoridade intelectual para a sociedade de indivíduos, a opinião pública
se tornasse a principal fonte das “ideias em comum” necessárias ao corpo social e
encerrasse a “ação da razão individual em limites mais estreitos do que convém à
grandeza e à felicidade da espécie humana”, conduzindo os homens a um novo tipo
de “servidão” (2010: 296).
Nesse contexto, Tocqueville reconhece a perda de influência das religiões
estabelecidas, e mais ainda das novas religiões, no presente e futuro democráticos:
“uma espécie de incredulidade instintiva pelo sobrenatural” e “uma ideia muito
elevada” da razão humana é amplamente difundida entre os cidadãos democráticos
que inevitavelmente “rirão dos novos profetas” (2010: 295). O capítulo termina por
identificar, contudo, um fenômeno religioso apropriado ao espírito democrático: “pode-
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O que também faz Tocqueville receptivo aos pressupostos da sociologia contrarrevolucionária. Como
Lamennais, Tocqueville acreditava que crenças comuns com autoridade eram necessárias pois
capacitava a sociedade a afirmar sua auto compreensão através de sua influência nas mentes
individuais. Tocqueville, contudo, interpretava essa ideia de uma maneira mais sociológi ca e histórica
do que teológica (JAUME: 56, 59).
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se prever que até a fé na opinião comum virá a se tornar uma espécie de religião da
qual a maioria será o profeta 97” (2010: 296). Para explicar os mecanismos da religião
democrática, paradoxalmente inconsciente de sua atitude religiosa 98, Tocqueville
parece oferecer uma segunda negação: os indivíduos modernos não têm “fé alguma
uns nos outros, por causa da sua similitude” (2010: 295). A “religião da igualdade”
simultaneamente engendra um sentimento ardente de independência e percepção de
similitude das mentes de todos os membros da sociedade: “A igualdade desenvolve
em cada homem o desejo de julgar tudo por si mesmo; dá-lhe, em todas as coisas, o
gosto pelo tangível e pelo real, o desdém pelas tradições e pelas formas (2010: 312).
Nenhuma religião parece poder prosperar na democracia, uma vez que a democracia
nivela toda transcendência que a religião implica e, sendo os cidadãos “dificilmente
conduzidos a situar a autoridade intelectual à qual se submetem fora e acima da
humanidade” (2010: 295).
Mas segundo a tese de Tocqueville, é precisamente porque os iguais
indivíduos são incrédulos uns em relação aos outros que passarão a aderir a uma
poderosa fé no Público: “essa mesma similitude lhes dá uma confiança quase ilimitada
no julgamento do público” (2010: 295). Devido à igualdade e similitude entre os
indivíduos, cada um é “imediatamente sobrecarregado pela própria insignificância e
pela própria fragilidade” (2010: 296). Os indivíduos passam a imaginar um “julgamento
do Público”, uma miragem da Maioria como uma autoridade superior. A razão pela
qual o Público tem uma força própria que humilha e ilude o indivíduo é que ele exerce
“uma espécie de pressão imensa do espírito de todos sobre a inteligência de cada
um” porquanto “nada existe de mais familiar ao homem do que reconhecer uma
sabedoria superior naquele que o oprime” (2010: 296).
Nos Estados Unidos “a maioria encarrega-se de fornecer aos indivíduos
uma infinidade de opiniões completas” (2010: 296), a despeito de serem estes tão
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A opinião pública democrática torna-se o deus dos tempos modernos, um deus estranhament e
imanente na sociedade. A democracia está no processo de engendrar uma religião que não sabe que
é uma religião. É a religião panteísta da democracia, cujo soberano é a Maioria; é a religião do Público
que celebra a si mesmo através de indivíduos que reverenciam sua palavra na forma de opinião
comum. “A religião na teoria de Tocqueville é o Público, que dá a si mesmo um corpo e se observa
como espetáculo” (JAUME, 2013: 45, 47, 49).
98 “Com sua descoberta de uma ‘sabedoria superior’, uma pura miragem da mentalidade igualitária
democrática, Tocqueville acreditava ter descoberto uma atitude religiosa – ainda mais preocupante aos
seus olhos porque revelava-se em uma sociedade que não se reconhecia como religiosa” (JAUME:
51).
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orgulhosos de sua igualdade e liberdade. A explicação para esse fato repousa no
aspecto religioso da democracia que se manifesta na humildade dos indivíduos
quando confrontados com o corpo composto de seus iguais (JAUME: 48). Tocqueville
acrescenta ao aspecto religioso um traço de submissão no fim da segunda
Democracia, quando ele discute o “despotismo brando e tutelar”: “Todo indivíduo
suporta ser fixado, porque vê que não é um homem nem uma classe, mas o próprio
povo, que segura a ponta da corrente” (2010: 472). No capítulo que concerne às
“crenças” democráticas, Tocqueville também sustenta que não é outro quem prende
o cidadão; ao contrário, este é quem prende a si mesmo e se sujeita voluntariamente
ao poder da maioria99.
Contra o pano de fundo do aspecto religioso da democracia moderna,
Tocqueville se volta, nesse mesmo capítulo, para a religião em sentido estrito, a
religião que existe como tal, ou seja, ao cristianismo americano 100. É preciso olhar
“de muito perto” para ver que na religião americana não é somente a doutrina revelada
que conta, mas o coração, os sentimentos falados e cantados em comunhão: “Se
olharmos de muito perto, veremos que a própria religião reina ali muito menos como
doutrina revelada do que como opinião comum” (2010: 296).
Buscando encarar as religiões de um “ponto de vista puramente humano”,
Tocqueville destaca que a maior vantagem delas “está em inspirar instintos muito
contrários” (2010: 302). Tocqueville parece sugerir que a religião cristã suscita uma
autoridade que contrabalanceia aquela operada pelos instintos “religiosos” da
democracia, equilibrando assim os indivíduos e a coletividade que oscilam entre os
excessos do materialismo e da ambição desmedidos. Para Tocqueville, a religião
cristã coopera com o engajamento social e político que provê um caminho para o meio
saudável entre o individualismo e o coletivismo.

Essa é uma transformação do que Étienne de La Boétie chamou de “servidão voluntária” e do amor
ao déspota que Claude Lefort analisou como o culto de Um (O Nome de Um) (JAUME: 48).
100 Na América, a religião cristã procede de baixo para cima em vez de descer na hierarquia da Igreja
até o fiel, tal como a soberania popular, que não “desce” do estado representativo para a sociedade
mas floresce em primeiro lugar em comunidades dispersas. O conceito de soberania popular, as
comunas e a opinião púbica possuem um traço comum: a sociedade exerce autoridade sobre si mesma.
Na América, a religião cristã institucional também é absorvida pela democracia – a qual não sabe que
é uma religião – e se torna uma opinião coletiva útil, uma forma imanente de transcendência (JAUME:
49-50).
99
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3.3

O ENGAJAMENTO CÍVICO E A EDUCAÇÃO POLÍTICA

Antes de retomarmos a análise da ação da religião na democracia
americana de Tocqueville, voltemos nossa atenção para outros aspectos do contexto
em que o autor insere o tema. Para o francês a liberdade é sustentada na democracia
através de um amplo engajamento político e social, ainda que a maioria dos cidadãos
careça de um amor natural pela liberdade ou de um impulso inato para com a atividade
política101.
Retoma-se aqui uma questão cuja resposta repousa numa arte 102 à qual os
dirigentes democráticos deverão se ocupar: atrair os cidadãos para a experiência da
vida associativa, do autogoverno e da liberdade democrática apelando ao seu amor,
aos seus gostos, aos seus interesses e às suas paixões, inclusive à sua aversão por
serem governados de maneira despótica. A experiência do autogoverno aumenta e
fortalece nos cidadãos o gosto pela liberdade; o envolvimento com as instituições
democráticas dá ao povo “o gosto à liberdade e a arte de ser livre” (2010: 211).
A singular combinação que Tocqueville faz de teoria política e de uma
abordagem científica social o leva a abordar a democracia como uma espécie de
engenheiro. Conforme Ben Berger assinala, “o material com o qual [Tocqueville]
trabalha inclui perspectiva coletiva, energia e atenção dos cidadãos” (2011: 88).
Destarte, voltemo-nos para o tema da arte do engajamento em termos da participação
do cidadão em práticas pertencentes às esferas de instituições diversas (a comuna,
as associações, a religião) como meio de formação da cidadania virtuosa.
As energias dos cidadãos, para Tocqueville, compreendem uma espécie
dos recursos mais vitais da democracia. Democracias enérgicas podem nem sempre
ser bem sucedidas, mas democracias lânguidas, cujos cidadãos são completamente
dependentes de seu governo, certamente não terão vida longa. Regimes livres, nos
quais os cidadãos podem gozar os frutos de suas energias, requerem medidas ativas

O desejo e o sublime gosto de ser livre apenas “entra por si mesmo nos grandes corações que Deus
preparou para recebe-lo; invade-os, incendeia-os. É inútil tentar explica-lo às almas medíocres que
nunca o sentiram”. (TOCQUEVILLE, 2009: 186).
102 “Da experiência do autogoverno um novo gosto ou até mesmo um amor pela liberdade pode emergir,
num processo que não é tanto arte quanto alquimia” (BERGER: 87).
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para impedir a dissipação dessas energias enquanto temperam as suas tendências
para excessos.
A cidadania precisa, mas frequentemente carece, de perspectiva clara de
seus interesses de longo prazo, que inclui um investimento contínuo de atenção e
energia nos negócios do autogoverno os quais são muitas vezes desagradáveis à
maioria dos cidadãos. Tocqueville elabora, desde a introdução d’A Democracia,
algumas conexões entre perspectiva, atenção, energia e liberdade. Tocqueville
lamenta que na democracia francesa, os cidadãos “perdem todos de vista o próprio
objeto dos seus esforços”, o povo dá pouca atenção à compreensão das
necessidades da democracia e “ninguém possui a coragem e a energia necessárias”
para preservar a liberdade democrática (2010:44).

Quando a atenção política é

dispersa, quando a energia política diminui e quando a perspectiva política dá lugar
ao individualismo míope, o autogoverno enfrenta um futuro incerto (BERGER, 2011:
89).
Como exemplo de desengajamento voluntário do cidadão democrático,
Tocqueville afirma que “seus hábitos e seus sentimentos” o predispõe “a reconhecer
[...] e a dar [...] apoio” à concentração de poder político (2010: 458). Esse cidadão não
possui o gosto natural de se ocupar com o público e muitas vezes não tem tempo para
fazê-lo (2010: 458):
A vida privada é tão ativa nos tempos democráticos, tão agitada, cheia de
desejos e de trabalhos que quase não resta mais energia nem vagar a cada
homem para a vida política. Não serei eu que negarei que tais inclinaç ões
não sejam invencíveis, já que minha finalidade principal, ao escrever este
livro, foi combatê-las. Afirmo apenas que, em nossos dias, uma força secreta
os desenvolve constantemente no coração humano, e se não forem detidos,
acabarão por enchê-lo”.

O principal objetivo de Tocqueville ao escrever seu livro foi combater as
forças, surgidas no interior do corpo de cidadãos, que impelem a democracia aos
perigos relacionados da atomização social e da centralização administrativa, os quais
a conduzem para o despotismo e à servidão. Tocqueville identifica simultaneamente
os impulsos inatos e os fatores ambientais que impelem os indivíduos a se fecharem
em si mesmos e a removerem voluntariamente suas energias dos projetos coletivos,
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concentrando-se em quatro fatores primários: igualdade, materialismo, individualismo
e isolamento (BERGER: 90).
Para combater o desengajamento Tocqueville não propõe ao governo
coagir os cidadãos a participar na vida pública. A atenção e a energia não podem ser
forçadas sob pena de perderem sua espontaneidade e seu poder. O governo
democrático precisa suscitar energia política e atenção com um suave toque de arte,
através de persuasão103, educação e indução, e então canalizar e limitar aqueles
recursos responsavelmente. Uma “nova engenharia política” de Tocqueville pode ser
uma descrição apropriada porque visa reunir, canalizar e limitar as energias dos
cidadãos através do uso de várias ferramentas: instituições, educação política,
persuasão moral, e outros apelos à atenção dos cidadãos (BERGER: 89).
A energia104 de Tocqueville descreve a força motriz por detrás da ação, o
combustível para a realização de quaisquer fins humanos. A energia é o que fortalece
a ação individual e coletiva, a qual é em parte psicológica e em parte fisiológica.
Energia significa muito mais do que o mero desejo, o qual, sem a força motriz por
detrás de si, não pode realizar qualquer coisa significativa. Consideremos a queixa de
Tocqueville acerca dos homens de sua terra natal (2010: 44):
Todos sentem o mal, mas ninguém possui a coragem e a energia necessárias
para procurar o melhor; têm-se desejos, agravos, tristezas e alegrias que
nada produzem de visível nem durável, semelhantes às paixões dos velhos ,
que não terminam senão na impotência.

Tocqueville repetidamente declara que o desejo sozinho, sem a coragem,
energia ou poder para a realização, não cumpre as metas propostas. Quando comenta
a escassez de grande erudição nas democracias, Tocqueville observa que “a vontade
de se entregar a tais misteres é tão ausente como o poder para isso” (2010: 69),
“Persuasão não é necessariamente o mesmo que provar ou simplesmente demonstrar. A persuasão
é tanto uma arte quanto uma ciência, tanto uma questão de estética quanto de lógica. Você pode ganhar
um argumento sem necessariamente convencer seu interlocutor. Não é apenas o que dizemos; também
é como dizemos. Em um texto pouco conhecido chamado A Arte de Persuadir, Blaise Pascal observa
que, enquanto a demonstração é importante, na verdade, a maioria de nós é persuadida em regiões
de consciência que operam abaixo do intelecto. ‘Pois quase todos os homens’, observa, ‘são inclinados
a crer não pela prova, mas pelo gosto.’ É por isso que ‘a arte de persuadir consiste tanto na arte de
agradar quanto na de convencer.”
(SMITH, James K. A. The Lost Art of Persuasion, Comment Magazine. Spring 2013. Disponível em:
<http://www.cardus.ca/comment/article/3910/editorial -the-lost-art-of-persuasion/>. Acesso em: 21 set.
2014.
104 Tocqueville refere-se a energia (énergie) cinquenta vezes n’A Democracia na América (BERGER,
2011: 90).
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sugerindo que o trabalho efetivo requer não apenas a vontade de escolher um objeto
mas também a energia ou o poder de fazer o trabalho. Tocqueville também critica os
aristocratas franceses por sua insensibilidade para com sorte dos que não pertencem
à nobreza, todavia louva sua energia, sua “intrepidez de ânimo” e seus “costumes
viris” que fazem deles “o ponto mais resistente do corpo social” (TOCQUEVILLE,
2009: 122). Semelhantemente, Tocqueville honra os primeiros nativos americanos
como uma raça quase aristocrática possuindo “a energia dos bárbaros”, um “espírito
orgulhoso”, a “coragem” e um “amor indomável pela liberdade” (2010: 53):
Nem as mais famosas repúblicas antigas jamais tinham admirado coragem
mais firme, almas mais orgulhosas, amor mais inarredável à independênc ia,
do que o se ocultava nos selvagens bosques do Novo Mundo.

De fato, energia sem coragem com frequência vacila, como Tocqueville
observou em seus contemporâneos europeus. Em França “a sociedade está tranquila
[...] teme morrer ao fazer um esforço” (2010: 44). E na Alemanha, Tocqueville lamenta
o desaparecimento da “atividade, a energia, o patriotismo comunal, as virtudes viris e
fecundas”

que

uma

vez

foram

inspiradas

pelas

instituições

municipais

(TOCQUEVILLE, 2009: 21). Tocqueville emprega metáforas mecanicistas para
ressaltar a importância das instituições alimentadas pela energia coletiva dos
cidadãos. Assim como o povo é o elemento dirigente da democracia, as instituições
públicas e privadas são essencialmente ferramentas ou mecanismos para alcançar os
fins coletivos do povo e o bem público. Como todos os mecanismos, eles requerem
entradas de energia para funcionar.
Nas comunas da Nova Inglaterra, por exemplo, “tudo se move à nossa
volta, mas não se descobre em parte alguma o motor. A mão que dirige a máquina
social oculta-se a cada instante” (2010: 80). Em O Antigo Regime e a Revolução,
Tocqueville insiste que a “grandeza e a força de um povo” não podem ser aduzidas
“ao mecanismo de suas leis; pois nessa matéria é menos a perfeição do instrumento
do que a força dos motores que faz o produto” (TOCQUEVILLE, 2009: 192). A energia
coletiva é o combustível que facilita a atividade da sociedade, supre a “força motriz” e
tende a “fortalecer seus motores”. Força motriz e atividade, por sua vez, estão
intimamente associadas com a própria liberdade 105. Essa ligação é confirmada em
“Liberdade e vida devem ser lidas como um par, ao lado de movimento e existência. Quando o
governo é o mestre do primeiro par, ele monopoliza o segundo” (BERGER, 2011: 92).
105

106

uma passagem em que Tocqueville investe contra a centralização administrativa
(2010: 92):
Que me importa, afinal, que ali haja uma estranha autoridade sempre de pé,
a velar para que os meus prazeres sejam tranquilos [...] se essa autoridade,
ao mesmo tempo que dessa forma tira os menores espinhos da minha
passagem é a dona absoluta da minha liberdade e da minha vida, se
monopoliza o movimento da existência a tal ponto que se torna necessário
que tudo feneça ao redor dela, quando ela fenece, que tudo durma quando
ela dorme, que tudo pereça, quando ela morre?

Em seu capítulo acerca da onipresença da atividade enérgica nos Estados
Unidos, Tocqueville contrasta país livre e não livre em termos de sua atividade. Em
um país livre “tudo é atividade e movimento; no outro, tudo parece calmo e imóvel”
(2010: 183). Aos seus olhos “a maior vantagem do governo democrático” pode ser o
processo daquela “agitação constantemente renascida” introduzida pelo governo da
democracia, o contínuo movimento evocado pelas instituições democráticas e que
continua por toda a sociedade civil (2010: 184). Uma vez, pois, que energia e atividade
são os mecanismos de independência do autogoverno, a ciência política – a “grande
ciência do governo” – precisa ensinar a se “compreender o movimento geral da
sociedade” (TOCQUEVILLE, 2009: 159-160). A energia deve residir no elemento
dominante de qualquer regime, pelo que democracias saudáveis precisam de uma
cidadania enérgica.
***
A questão fundamental para a “nova ciência política” de Tocqueville é
encontrar maneiras de imbuir a democracia com espírito público vibrante e resistente
às ameaças que a democratização traz. Na sociedade democrática moderna não há
o patriotismo instintivo e desinteressado da aristocracia e da monarquia, pelo que o
autor acolhe a ideia de desenvolver nos homens democráticos um patriotismo mais
refletido, próprio da república, integrando-o em sua estratégia para preservar a moral
pública nos novos tempos (2010: 179):
Existe outro amor [à pátria] mais racional do que este; [...] nasce das luzes,
desenvolve-se com o auxílio das leis, cresce no exercício dos direitos e de
certo modo acaba por confundir-se com o interesse pessoal. Um homem
compreende a influência que o bem estar do país tem sobre o seu próprio;
sabe que a lei lhe permite contribuir para produzir esse bem-estar; interessa-
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se pela prosperidade de seu país, a princípio como uma coisa que lhe é útil,
depois como obra sua.

Embora acolha o patriotismo refletido republicano e democrático,
intimamente relacionado ao interesse bem compreendido, Tocqueville procura
harmoniza-lo

com ideias e instituições aristocráticas em origem em prol da

manutenção da saúde da democracia (GOLDSTEIN, 1964: 39-53). Mansfield e
Winthrop, comentando a noção de similares (semblables) como uma das inovações
da ciência política de Tocqueville, abordam o tema (2006: 100-101):
Sob a similaridade insistentemente afirmada dos cidadãos democráticos na
América está uma série de características que Tocqueville chama de
aristocráticas de origem, ainda que agora democratizadas em aparência e
função [...].

Uma série de costumes e instituições democráticas são

considerados aristocráticos, de uma forma ou de outra: a religião cristã, como
vimos, é uma herança aristocrática; os direitos devem ser aplicados com
“alguns dos interesses que fazem agir os nobres nas aristocracias ” (DAII
3.26); O gosto da América para o autogoverno local, o seu sistema de júri, a
imprensa livre, a sua ideia de direitos individuais são todos considerados com
tendo sido trazidos da Inglaterra aristocrática (DAII 4.4); as associações
democráticas são comparáveis a 'pessoas aristocráticas' (DAII 4.7); os
juristas constituem uma aristocracia americana (DAII 2.8); e a própria
Constituição foi obra dos federalistas, um partido inspirado por paixões
'aristocráticas' (DAI 2.2).

No âmago do conceito de cidadania de Tocqueville está a promoção de um
tipo de virtude cívica adequado aos homens, estruturas e costumes modernos. Os
alvos em direção aos quais as democracias dirigem suas energias coletivas são
determinados pelos gostos, amores e hábitos populares juntamente

com as

respectivas condições sociais. Para alcançar o fim de estimular e manter a cidadania
ativa, Tocqueville combina diversos instrumentos para formar tais gostos e direcionar
as energias populares, tais como interesse bem compreendido, cristianismo
organizado e participação em instituições. Esse processo político-educacional é
focado nas práticas voltadas à formação política da comunidade.
Uma das “reais vantagens” da democracia sobre a aristocracia é que “ela
faz propagar pelo corpo social uma atividade inquieta, uma força superabundante,
uma energia que jamais existe sem ela e que, ainda que as circunstâncias sejam
pouco favoráveis, podem produzir maravilhas” (2010: 185). A “democratização” da
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energia resulta em maior prosperidade global mas também em ambições mais baixas,
por causa dos gostos prosaicos da democracia. Não obstante, ainda que os alvos e
as realizações da democracia possam não ser impressionantes, Tocqueville louva a
democracia menos por seus resultados do que por seus processos, os quais ele
considera essenciais para sustentar a liberdade difundida no corpo social 106.
Se as energias coletivas são limitadas e canalizadas para instituições
representativas que lhes permitem expressão, elas podem ser aproveitadas para
projetos úteis e, algumas vezes, mesmo para grandes projetos. Assim como a
liberdade precisa ser delimitada para ser desfrutada a longo prazo, a energia coletiva
do povo precisa ser limitada, circunscrita e dirigida. Caso contrário, a energia coletiva
tenderá para a entropia (BERGER, 2011: 96). A energia que não é reunida e
direcionada pode estagnar ou esvair-se, assim como a energia que é reunida mas não
limitada pode sair do controle e resultar em anarquia 107. Tocqueville observa essas
condições na França antes da revolução (TOCQUEVILLE, 2009: 216-217):
O andamento da administração frequentemente se retarda e às vezes se
detém: a vida pública fica então como que suspensa [...] Outras vezes, é por
excesso de atividade e de confiança em si mesmas que essas novas
administrações pecam [...] terminam por confundir tudo ao tentar melhorar
tudo.

Destarte, a energia coletiva não apenas precisa ser canalizada para
projetos úteis mas também mantida dentro de limites apropriados. As mais
importantes dessas influências limitadoras incluem leis e instituições políticas, “hábitos
do coração” (costumes e hábitos), e uma das influências mais importantes, as ideias
e as práticas religiosas108.

106

As recompensas resultantes da energia da aristocracia são distribuídas desigualmente. A
aristocracia é menos justa que a democracia pois as leis aristocráticas tendem a “monopolizar nas
mãos de pequeno número a riqueza e o poder, porque a aristocracia sempre constitui, por sua natureza,
uma minoria (2010: 176).
107 Tocqueville usa a metáfora da água e das moléculas para realçar suas descrições das relações
humanas: “Parece que o povo francês é como esses pretensos corpos elementares nos quais a químic a
moderna, à medida que os olha mais de perto, vai descobrindo novas partículas separáveis ”
(TOCQUEVILLE, 2009: 105; BERGER: 95).
108 “Os antídotos para as imoderações da alma agostiniana e para as tendências secretas que emergem
em meio ao amor do mundo são, para Tocqueville, institucionais [...] Essas instituições servem para
instanciar ou redefinir os limites da alma democrática de tal forma que o seu movimento excessivo é
diminuído (família e religião fazem isso), ou o seu movimento insuficiente contrabalanceado (polític a
local, em especial, vida associativa em geral)” (MITCHELL, 1995: 85-86).
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3.4.

A RELIGIÃO COMO INSTITUIÇÃO POLÍTICA

A religião pode restringir as ações do povo dentro de uma ordem moral
abrangente e, conforme as palavras de Tocqueville, impor “um jugo salutar à
inteligência”. A possibilidade irrestrita e absoluta para investir energia e atenção pode
ser importuna ou mesmo perturbadora. Em matéria de religião e de política, “os
homens em breve se assustam com o aspecto dessa independência sem limites”
(2010: 302). Confrontado com uma profusão de possibilidades, sem as limitações
livremente aceitas ao pensamento e à ação, a energia do cidadão logo se dissiparia e
comprometendo a sua liberdade: “Semelhante estado não pode deixar de enfraquecer
as almas; relaxa os recursos da vontade e prepara os cidadãos para a servidão” (2010:
302). As paisagens moral e política da América, contudo, são marcadas tanto por
energias inquietas e produtivas como por ordem e limitações salutares (2010: 215):
Tudo é certo e decidido no mundo moral, embora o mundo político pareç a
abandonado à discussão e às tentativas dos homens. Dessa forma, o espírit o
humano nunca percebe diante de si um campo sem limites: seja qual for a
sua audácia, sente ele, de tempos em tempos, que deve deter-se diante de
barreiras inultrapassáveis. Antes de inovar, é forçado a aceitar certos dados
prévios e de sujeitar as suas mais ousadas concepções a certas formas que
o retardam e o detêm.

Os dirigentes das democracias terão de encontrar maneiras de fazer com
que elas sejam enérgicas e limitadas como a democracia americana. Mais adiante no
segundo volume, falando do sentimento de ambição, Tocqueville reitera: “É preciso
cuidar para de antemão lhe dar limites extremos, aos quais jamais será permitido que
ultrapasse; mas é preciso evitar embaraçar em demasia o seu impulso dentro de
limites precisos.” (2010: 431). Temperar energia e ambição com julgamento requer
não apenas respeito por padrões morais mas também uma perspectiva de longo
alcance acerca do bem-estar do indivíduo e da comunidade.
Para combater a tirania das paixões e a tirania da opinião majoritária, forma
em que reside a autoridade intelectual em democracia, é necessário o “bom uso da
liberdade”, o que na América é favorecido pela autoridade religiosa (2010: 295). Essa
afirmação, à primeira vista estranha para um autor liberal, encontra um surpreendente
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lastro no seu pensamento moral e político. Tocqueville relata com satisfação ter
descoberto que na América o cristianismo também funciona como uma fonte de
“ideias comuns” que mantém os cidadãos ligados entre si (2010: 293):
Nos Estados Unidos, as seitas cristãs variam ao infinito e se modificam
constantemente, mas o próprio cristianismo é um fato estabelecido e
irresistível, que nunca se fez necessário atacar nem defender. Tendo
admitido sem exame os principais dogmas da religião cristã, os americanos
são obrigados e receber da mesma maneira grande números de verdades
morais que daí decorrem e que por aí se explicam. Isso encerra em limites
estreitos a ação da análise individual e lhe subtrai muitas das mais
importantes opiniões humanas.

Ao aceitarem “sem exame os principais dogmas da religião cristã” os
americanos se submetem a uma forma salutar de autoridade moral que instila neles
um valioso senso de limites e de unidade. Quando a opinião pública se torna a “fonte
principal” da qual os cidadãos de uma sociedade democrática extraem os seus
pensamentos e as suas crenças ela se torna uma espécie de autoridade religiosa que
sujeita o indivíduo. O cristianismo institucional na América, com suas doutrinas e
práticas surge como autoridade intelectual alternativa que contrabalanceia a “religião
do Público” e dá aos cidadãos democráticos um salutar senso de limites (DANOFF:
21). A herança religiosa dos americanos, assim, os livra da crença potencialmente
destrutiva de que qualquer coisa é possível e que tudo é permitido (2010: 215):
Assim, pois, ao mesmo tempo que a lei permite ao povo americano tudo fazer,
a religião impede-a de tudo conceber e proíbe-lhe tudo ousar. A religião, que
entre os americanos nunca se mistura diretamente ao governo da sociedade,
deve pois ser considerada como a primeira das suas instituições políticas,
pois, se não lhes dá o gosto à liberdade, facilita-lhes singularmente o seu uso.

As democracias precisam de religião especialmente porque não contêm as
instituições ordenadoras que existiram nas sociedades aristocráticas. Uma vez livre
dos laços feudais, e em grande medida, livre do passado, o que impede o povo de
desprezar os direitos privados e o bem comum é a moralidade, a qual é melhor
incutida pela religião109 (2010: 45): “Não se pode estabelecer o reino da liberdade sem
o dos costumes, nem fundar os costumes sem possuir as crenças”. Para Tocqueville,
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Liberdade moral requer religião ou algum sentimento de temor sagrado diante de crenças que se
escolhe “sem as discutir” (TOCQUEVILLE, 2010: 295; KRAYNAK: 1184).
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uma das mais importantes formas de autoridade na América era a autoridade religiosa
e a criação de uma disciplina moral interior em cada homem é próprio de uma fé
religiosa. Dentre as várias religiões, é o cristianismo que melhor consagra a simples
noção de igualdade de todos os homens e do seu igual direito por nascimento à
liberdade (FRANCO: 72). A esse respeito, Tocqueville é explícito (2010: 298): “Foi
preciso que Jesus Cristo viesse à terra para fazer compreender que todos os membros
da espécie humana eram naturalmente semelhantes e iguais”. O efeito disso numa
comunidade política concreta é observado pelo jovem viajante francês que se
impressiona com o fato de que entre os praticantes de uma pluralidade de
denominações cristãs havia a comunhão de um mesmo código de conduta moral
(FRANCO, 2012: 73):
Da sua observação direta não demorou a concluir que tanto o elevado grau
de uniformidade nas práticas e nos valores dos cidadãos como a harmonia
entre os domínios privado e público resultavam da preponderância naquela
sociedade de um cristianismo de matriz democrática e republicana fundado
pelos pioneiros puritanos.

Segundo a análise de Tocqueville, as sociedades democráticas livres
precisam se fundamentar numa moral pública (FRANCO, 2009: 74). O francês
sublinha que os hábitos de restrição cultivados pelas práticas religiosas é que tornam
eficaz a função moderadora da religião cristã sobre a vida em sociedade (2010: 212):
Deixa-se que o espírito humano siga a sua tendência, e ele regerá de maneira
uniforme a sociedade política e as relações espirituais, procurando, se me é
permitido dizê-lo, harmonizar a terra com o céu.

Tocqueville acreditava que certas formas de autoridade podem ser capazes
de controlar as paixões do povo e permitir que este faça bom uso de sua liberdade. A
autoridade poderia moldar os hábitos e os costumes do povo para que a sua vida
fosse marcada por uma liberdade ordenada. Tocqueville sumarizou sua compreensão
da relação entre autoridade e liberdade n’A Democracia citando a “bela definição de
liberdade” moral de John Winthrop110. Como os antigos, Winthrop afirma que a
“Na verdade, há uma espécie de liberdade corrupta, cujo uso é comum aos animais tanto quanto ao
homem, e que consiste em fazer tudo aquilo que é seu desejo. Essa liberdade é inimiga de toda
autoridade; com impaciência tolera todas as regras; com ela tornamo-nos inferiores a nós mesmos; ela
é inimiga da verdade e da paz; e Deus achou que devia levantar-se contra ela! Mas há uma liberdade
civil e moral que encontra sua força na união e que o próprio poder tem a missão de proteger: é a
liberdade de fazer sem temor tudo o que é justo e bom. Essa santa liberdade, nós a devemos defender
em todas as emergências, e se preciso, expondo nossas vidas” (TOCQUEVILLE, 2010: 526, 560).
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autoridade é necessária para a verdadeira liberdade porque esta envolve a
moderação das paixões. Tocqueville abraçava um ideal aristocrático que sugeria que
grandes indivíduos exibiam um desprezo pelo mero prazer e empenhava-se pela boa
vida que deriva do autodomínio (BOESCHE, 1987: 160). As aristocracias, segundo o
autor, “mostram certo orgulhoso desdém pelos pequenos prazeres, mesmo quando
se entregam a eles” enquanto a maioria dos homens democráticos parece glorificar
prazeres mesquinhos e conforto material e, “muito ávida de prazeres materiais e
presentes [...], só pensa nos meios de modificar a sua fortuna e fazê-la crescer” (2010:
315).
Na visão do francês, independência sem autodomínio pode ser um peso
maior do que a própria escravidão pois aquela implica o indivíduo dominado por
desejos mesquinhos e em constante mutação (2010: 232). Tocqueville concordava
com os antigos de que se um povo deseja ser genuinamente livre, então, ele precisa
dominar seus próprios desejos: “Só resistindo a mil pequenas paixões particulares de
todos os dias pode-se chegar a satisfazer a paixão geral e atormentadora da
felicidade” (2010: 376). Se a tarefa da autoridade é facilitar esse autodomínio, a
religião desempenha a função de regular a obsessão do homem democrático com o
bem-estar material, desviando sua atenção para fins mais elevados, persuadindo-o a
seguir caminhos honestos e ampliando sua perspectiva temporal (2010: 305):
A principal função das religiões é purificar, regular e restringir o gosto
demasiado ardente e demasiado exclusivo pelo bem-estar, que os homens
sentem nos tempos de igualdade; creio, contudo, que errariam se tentasse
dominá-lo inteiramente e destruí-lo. Nunca conseguirão desviar os homens
do amor à riqueza, mas podem ainda persuadi-los a só enriquecerem por
meios honestos.

Os dirigentes democráticos deveriam cultivar na cidadania uma forma de
virtude pública que, de modo geral, aponta para além do interesse. Tocqueville estima
o “freio da religião” porque ela restringe os desejos do povo 111, além de inspirar e
“Esse uso que restringe a virtude humana a essa virtude particular, a continência, é estranho, para
não dizer perverso, pois pareceria indicar que a virtude consiste em lutar contra a própria natureza.
Ora, não é esse, de modo algum, o sentido geral do termo “virtude”: as virtudes de uma planta são, ao
contrário, suas qualidades naturais, das quais ela tira seus poderes benéficos; no mesmo sentido,
Platão observava que a virtude de uma faca é ser cortante, a virtude da terra é sua fertilidade; em
outras palavras, a virtude de uma coisa qualquer ou, melhor dizendo, sua “excelência”, não é aquilo
que refreia sua natureza, mas sim o que lhe permite realizá-la e, assim, exercer de modo mais perfeit o
possível sua função. A virtude de um homem deveria, pois, ser o que lhe permite, do melhor modo, ser
o que ele é e realizar da maneira mais excelente o bem do homem” (WOLFF, 2009: 43).
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elevar, guiando as nações democráticas rumo a ideais mais nobres de fraternidade e
compaixão pelos semelhantes numa era em que as pessoas tendem a ser conduzidas
por baixos valores do materialismo e do individualismo (2010: 373).
Por isso, é preciso que os legisladores das democracias e todos os homens
honestos e esclarecidos que nelas vivem se apliquem constantemente a
elevar as almas e mantê-las voltadas para o céu [...] para propagar no seio
das sociedades o gosto pelo infinito, o sentimento do grandioso e o amor aos
prazeres imateriais.

Tocqueville não nutria simpatia por teorias que, reconhecendo a utilidade
do código moral cristão, desejavam incorporá-lo a uma ética da cidadania. Ele não
defendia, por exemplo, a filosofia de Victor Cousin, que selecionou trechos úteis do
cristianismo e de várias outras religiões e filósofos. O próprio histórico religioso de
Tocqueville o levou a pensar especificamente em termos de cristianismo, e não
apenas em termos de valores emotivos que a religião em geral oferece e que poderiam
ser úteis para estimular o espírito público (GOLDSTEIN, 1964: 39-53). Contudo,
Tocqueville mescla o espiritualismo de Platão com a teoria estoica de lei natural
contribuindo para a formulação de um humanismo moderno que combinava
socratismo, estoicismo e cristianismo. De fato, o “espiritualismo” de Tocqueville foi
concebido à luz de suas leituras de Platão e de Victor Cousin (JAUME: 138, 172). E
embora rejeitasse a metafísica de Platão, Tocqueville se afasta da ortodoxia 112 ao
“platonizar” a doutrina cristã da imortalidade da alma (OSSEWAARDE, 2004: 76):
Tocqueville procura demonstrar, apelando para duas tradições filosóficas em
vez de ao cristianismo, que o indivíduo e cidadão são destinados a viver para
o bem da alma (como ensina o platonismo) e que o indivíduo e o cidadão
estão destinados a viver em uma civilização universal (como o estoicismo
ensina). A síntese das duas filosofias (que Tocqueville considera ser a
doutrina cristã da imortalidade da alma) mostra, para Tocqueville, que o

112

Para o platonismo e o estoicismo, o corpo é prisão da alma e as paixões são as correntes que a
escravizam. Platão “sustentava que o homem deve libertar-se da tirania das paixões, ultrapassar o
mundo material e entrar no reino do espírito. Considerava a liberdade como um meio de libertar-se da
realidade material”. Por outro lado, para o cristianismo, “corpo, tal como a alma, é uma criação de Deus,
e as paixões são uma expressão da natureza humana. Reprimir as paixões renunciando à realidade
material é um erro. O que se deve fazer é submeter as paixões à razão e desenvolver a virtude do
autodomínio” (HAVARD, 2011: 99). “Paulo fala em ‘acima’ e ‘abaixo’ em contexto moral e não adota o
dualismo ontológico (matéria = ruim, não-matéria = bom). Rejeitar o bom mundo criado é, na melhor
das hipóteses, paródia grosseira e distorção grave da virtude cristã” (WRIGHT, 2010; 146).
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desejo de imortalidade pessoal surge a partir das necessidades e aspirações
humanas, tanto no domínio público quanto no privado.

Tocqueville acreditava que a religião, como “extensão metafísica da lógica
da gratificação diferida”, era indispensável para que a democracia moderasse a si
mesma. A religião é socialmente útil na medida em que fornece ao homem
democrático uma dinâmica e um horizonte mais elevado que lhe permite resistir ao
isolamento e à obsessão exclusiva pelos prazeres materiais. Na sua relação com o
indivíduo, a religião opera dando-lhe esperança e encorajando-o contra a apatia e a
indiferença (FRANCO: 76, 77, 83). A crença na imortalidade da alma permite ao
homem democrático voltar as costas ao imediato e lidar com as suas inquietações.
(2010: 373):
As religiões, na sua maioria, não são senão modos gerais, simples e práticos,
de ensinar aos homens a imortalidade da alma. É essa a maior vantagem que
um povo democrático retira de tais crenças, e que as torna mais necessárias
a tal povo que a todos os outros.

Tocqueville acreditava, pois, que a religião opera no sentido de ampliar a
perspectiva dos indivíduos para o que está para além do interesse, mas ele advertia
os dirigentes governamentais contra a ideia de que seu papel é promover diretamente
a religião. Nos Estados Unidos, ele argumentou, a separação (sem oposição) entre
igreja e estado e a preservação do religioso na sociedade civil ensinava os cidadãos
a considerar os limites da atividade humana e a pensar no futuro, assim equilibrando
a tendência da democracia de viver apenas no presente (JAUME: 59). Tocqueville
combatia a junção entre as instituições políticas e as entidades religiosas por causa
do efeito prejudicial à religião: “Unindo-se aos diferentes poderes políticos, a religião
não poderia, destarte, contrair a não ser uma aliança onerosa. Não tem necessidade
do seu auxílio para viver, e, servindo-os pode morrer” (2010: 218). A poderosa
influência da religião realiza-se de modo indireto, através dos costumes. É a moral
religiosa que, através das convicções, chega aos cidadãos e que, por meio das
práticas e dos costumes, permeia a sociedade. A religião “reina soberanamente sobre
a alma da mulher e é a mulher que faz os costumes [...] e é regendo a família que
trabalha no sentido de reger o Estado” (2010: 214). Finalmente, Tocqueville afirma
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que a religião é benéfica à democracia, particularmente como um antídoto potencial
ao individualismo e ao materialismo 113.

3.5

A EDUCAÇÃO POLÍTICA ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES PARTICIPATIVAS

Tocqueville ensina que os dirigentes políticos deviam procurar construir e
manter instituições participativas que permitam que os cidadãos cultivem práticas e
comportamentos dirigidos ao bem comum. De fato, na visão de Tocqueville, criar e
nutrir instituições participativas é uma das tarefas fundamentais da liderança
democrática. Para o autor, os dirigentes democráticos devem visar não a dominação
e a manipulação dos cidadãos, mas a sua formação. Ao dirigente democrático cumpre
buscar meios de reforçar a dignidade e o poder dos cidadãos, o que deve ser feito,
em grande parte, encontrando meios de promover a participação direta do povo na
vida política da comunidade.
Tocqueville acreditava que era fundamental para os dirigentes criar
instituições participativas por uma série de razões. Primeiro, a experiência prática do
autogoverno é valiosa por causa dos efeitos que elevam os costumes do povo. A
participação ativa no governo instila hábitos de independência e autoconfiança
combatendo o individualismo e a apatia. Nas comunas americanas, paradigma de
autogoverno

descrito

na

primeira

Democracia,

Tocqueville

viu

cidadãos

autoconfiantes e independentes, imbuídos de espírito público porquanto altamente
envolvidos nos assuntos políticos. Em suma, ele encontrou “cidadãos” em vez de
“administrados” (2010: 78). A centralização administrativa 114, fenômeno onipresente
na França e criticado por Tocqueville, opera a favor do despotismo destruindo a virtude
cívica.
113

Todavia, porque

eram participantes

ativos em um sistema político

Tocqueville situava sua busca por um freio ao individualismo em algum lugar entre o cristianismo
como autoridade e a democracia como “autoridade social” (JAUME: 56-57).
114 Tocqueville distingue dois tipos de centralização. A centralização governamental ou política diz
respeito à concentração dos poderes que realizam os interesses gerais da nação, como o poder de
fazer leis e o poder de obrigar ao cumprimento dessas mesmas leis. É um tipo de centralização que
existe tanto nos EUA como em França, e que decorre diretamente da existência de executivos fortes.
A centralização administrativa corresponde à concentração numa única instância do poder de regular
e de realizar os interesses particulares de todas as regiões e localidades, isto é, os problemas
quotidianos da sociedade. Na opinião de Tocqueville, a centralização administrativa, inexistente na
América e comum na França, enfraquece os povos democráticos, retirando-lhes liberdade local e
espírito de cidadania, e dificultando a sua prosperidade (FRANCO: 94).

116

descentralizado, os americanos estavam aptos a manter uma medida considerável de
virtude cívica.
Enquanto nas eras aristocráticas se encontrava um “patriotismo instintivo”,
que era baseado em memórias antigas da terra e dos ancestrais, nas eras
democráticas poder-se-ia esperar apenas por um “patriotismo reflexivo” fomentado
pela participação local. Este tipo de patriotismo surge quando o cidadão entende a
influência que o bem-estar de seu país tem no seu próprio bem-estar. Uma vez que
compreende que o interesse público afeta seu interesse particular, o cidadão se
esforçará para promover o bem comum, uma vez que sabe que isso também o levará
a seu próprio bem privado. O único meio para que a cidadania possa alcançar essa
compreensão crescente, porém, é realmente dar a ela uma participação no governo
(2010: 179):
O meio mais eficaz e talvez o único que nos resta de interessar os homens
pela sorte da sua pátria é fazê-los participar de seu governo [...] como se
explica que todos se mostrem interessados pelos negócios de sua comuna,
de seu cantão e do Estado inteiro como se fossem deles próprios? É que
cada um, na sua esfera, toma parte ativa no governo da sociedade.

De início, os indivíduos engajados agem como patriotas porque sua
“cabeça” lhes diz que é de seu próprio interesse trabalhar para o bem comum. Mas
avançando no processo, o patriotismo será também uma matéria de coração e espírito
(2010: 352):
Seria injusto acreditar que o patriotismo dos americanos e o zelo que cada
um deles demonstra pelo bem-estar de seus concidadãos nada têm de real.
Embora o interesse privado dirija, nos Estados Unidos tanto como fora dele,
a maior parte das ações humanas, nem todas as ações humanas são
governadas por ele.

O patriotismo pode ser inspirado nas eras democráticas não apenas por
cálculos de interesse. O patriotismo pode começar como mero interesse pessoal em
larga escala, mas logo pode se transformar em algo mais nobre (2010: 352):
As instituições livres que os habitantes dos Estados Unidos possuem e os
direitos políticos de que tanto usam constantemente e de mil maneiras
recordam a cada cidadão que ele vive em sociedade. A todo momento, dirige
o seu espírito para a ideia de que o dever, tanto quanto o interesse dos
homens, é tornarem-se úteis aos seus semelhantes; e, como não vê nenhum
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motivo particular para odiá-los, pois que jamais é seu escravo nem seu
senhor, seu coração facilmente se inclina para a benevolência. A princípio,
ocupa-se do interesse geral por necessidade, e depois por escolha; o que era
cálculo passa a ser instinto; e, à força de trabalhar para o bem dos seus
concidadãos, adquire-se, afinal, o hábito e o gosto de servir-lhes.

Os americanos inicialmente trabalham para o bem comum a partir de um
senso de interesse bem compreendido; contudo, a participação política muda os
americanos, ao menos até certo grau, em cidadãos verdadeiramente atentos ao
domínio público. Como Rousseau, Tocqueville acreditava que a liberdade política
pode modificar os gostos e desejos do indivíduo e assim permitir que ele alcance suas
mais altas capacidades (DANOFF, 2010: 27). A interação entre os cidadãos é crucial
para a manutenção do virtuoso gosto pela liberdade dentro da comunidade política.
Perspectiva, energia e atenção dos cidadãos são empregadas em instituições,
estruturas concretas e duráveis que, sustentadas por ideias e costumes adequados,
podem bem servir a arte de cultivar o potencial da cidadania.
***
No entendimento de Tocqueville, a energia geralmente segue a atenção.
Se um assunto não captar a atenção do povo ele não atrairá a sua energia e a sua
atividade de um modo duradouro (BERGER: 101). Se a atenção do povo, e em
seguida sua energia e atividade, abandonarem a esfera política, esta será entregue a
um governo que “monopoliza o movimento da existência a tal ponto que se torna
necessário que tudo feneça ao redor dela, quando ela fenece (2010: 92). De modo
geral, a atenção segue os gostos e a energia segue a atenção. Os gostos podem ser
educados pela razão e moldados por valores morais, mas essas influências
educacionais têm seus limites. O gosto por liberdade pode dirigir a atenção e a energia
para o autogoverno, mas uma paixão por bem-estar material, lazer, ou ao isolamento
pode desviar os recursos da democracia em uma direção completamente diferente e
prejudicar a saúde política do regime. Em uma passagem d’A Democracia, Tocqueville
faz uma comparação entre os estados de Ohio e de Kentucky, respectivamente um
estado livre e um “estado escravo” em que o ideal do trabalho foi desvalorizado.
Enquanto Tocqueville considera os cidadãos de Ohio laboriosos e frugais, o cidadão
médio de Kentucky “tem os gostos dos homens ociosos; o dinheiro perdeu uma parte
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do valor aos olhos dele. Persegue menos a fortuna que a agitação e o prazer, e leva,
por esse lado, a energia que seu vizinho revela noutros” (2010: 246).
Tocqueville também sugere que o povo pode estar engajado em apenas
um número limitado de assuntos ou preocupações. Ele encontra os americanos tão
completamente consumidos por suas atividades que “não só estão muito ocupados,
mas que as suas ocupações os apaixonam. Vivem perpetuamente em ação e cada
uma de suas ações absorve a sua alma; o ardor com que se entregam aos negócios
os impede de inflamar-se pelas ideias” (2010: 438). Por causa de suas muitas
distrações eles nem mesmo prestam atenção a chefes e oficiais respeitados; “depois
que se adquiriu a confiança de um povo democrático, é ainda um grande problema
conquistar a sua atenção” (2010: 438).
O comércio representa um forte concorrente com a política pela limitada
atenção e energia dos cidadãos. O comércio apela não apenas ao gosto dos
americanos por bens materiais mas também para uma atividade apaixonada que às
vezes é relacionada à política: “Nas democracias, nada há de maior nem mais
brilhante que o comércio; é ele que atrai os olhares do público e enche a imaginação
da multidão; para ele se dirigem todas as paixões enérgicas” (2010: 379). Na América,
os assuntos políticos precisam competir com o comércio, com o entretenimento, e
com os prazeres da vida privada pelos escassos recursos de atenção e energia
(BERGER: 102). Para atrair atenção e energia eles precisam apelar aos gostos do
povo, condição que inclina a política para o espetáculo (2010: 334):
Quando tirado de si mesmo, pois, sempre espera que se lhe vá oferecer
algum objeto prodigioso ao olhar, e é somente por esse preço que consente
em desligar-se por um instante dos pequenos e complicados cuidados que
agitam e encantam a sua vida.

O francês reiteradamente afirma que condições da igualdade social
promovem o desengajamento político na forma de individualismo e de isolamento.
Quando os cidadãos desviam sua atenção e energia dos negócios públicos, eles
cortejam uma condição que Tocqueville chama isolamento, e essa condição pode
encorajar a perspectiva distorcida do individualismo (e em última instância, do
egoísmo). A igualização “tende a isolá-los uns dos outros, para levar cada um a
ocupar-se apenas de si mesmo” (2010: 302). A igualdade também “abre
desmesuradamente sua alma ao amor dos prazeres materiais” (2010: 302), e o
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materialismo é uma grande ameaça para o autogoverno sustentável porquanto
prejudica todas as três qualidades que a nova ciência política de Tocqueville procura
promover: perspectiva, energia e atenção (BERGER, 2011: 105).
Tocqueville observa que sob as condições de igualdade social a maioria
das pessoas nunca terá esperança de alcançar fama ou poder político. Mas riqueza e
prazeres materiais estão disponíveis a muitos, e assim as condições de igualdade
social encorajam intensamente a busca de bens “mundanos”: “As mesmas causas
que tornam os cidadãos independentes uns dos outros os impelem todos os dias para
novos e inquietos desejos e constantemente

os aferroam” (2010: 433). O

materialismo, por sua vez, pode aumentar o isolamento dos cidadãos 115. Os homens
buscam privacidade para gozar os frutos do seu trabalho, e a experiência do gozo
privado molda o seu desejo: “Tais finalidades são pequenas, mas a alma a elas se
apega: considera-as todos os dias e de muito perto elas acabam por ocultar-lhe o
resto do mundo e muitas vezes vêm colocar-se entre ela e Deus” (2010: 366).
* * *
Tocqueville aborda três diferentes tipos de participação que os estudiosos
contemporâneos agrupam sob a rubrica de “engajamento cívico”: administração
comunal, associações políticas e associações civis. Aos olhos de Tocqueville estes
são particularmente desejáveis porque atraem e incorporam a atenção e a energia
política coletiva dos cidadãos canalizando-as para atividades cooperativas e para o
autogoverno (BERGER, 2011: 106).
O parisiense elogia o sistema americano da comuna porque ele provê
incentivo para que indivíduos que servem a si mesmos, e assim acabam sendo
“administrados” pela opinião pública, se tornem cidadãos livres que servem ao bem
público. De fato, o engajamento político na administração da comuna não começa
como espírito público ou virtude propriamente ditos. O desejo e o gosto são as
atrações iniciais: “o desejo de apreço, a necessidade de interesses reais, o gosto do
poder e do ruído” “excitam vivamente o interesse dos homens” pelos amplos recursos
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Tocqueville mais tarde lamentaria na democracia americana e também na francesa o crescente
“desejo de enriquecer a qualquer custo, o gosto pelos negócios, o amor ao lucro, a busca do bem -estar
e dos prazeres materiais” (2009: XLVIII). Essas “paixões mais comuns”, ele afirmaria em O Antigo
Regime e a Revolução, muitas vezes “desviam e ocupam longe dos assuntos públicos a imaginação
dos homens” (2009: XLIX).
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da comuna (2010: 78). A comuna é “o princípio da administração pública” porque ela
é “o centro ao qual vão reunir-se os interesses e as afeições dos homens” (2010: 85).
Tocqueville observa que, para o cidadão americano, o governo da comuna “é do seu
gosto tanto quanto da sua preferência” (2010: 79); de fato, ele é da sua preferência
porque é adequado ao seu gosto.
Os recursos da comuna na América de Tocqueville, além de amplos, são
prontamente disponíveis. Os cidadãos veem a comuna como “uma corporação livre e
forte, da qual faz parte, e que merece os cuidados que se dispensam para dirigi-la”, e
assim “quantos homens exploram [...] com proveito seu, a força comunal, nisso
encontrando meios de atender aos próprios interesses!” (2010: 78). Na comuna, os
cidadãos percebem a eficácia de seu próprio potencial, e essa percepção pode
também moldar seus gostos para com o engajamento político local. Uma vez que as
“vantagens” da comuna “excitam vivamente o interesse dos homens” e excitam “as
paixões ambiciosas do coração humano”, o cidadão médio “situa nela a sua ambição
e o seu futuro”, investindo sua energia e sua atividade e envolvendo-se ali em
deliberações e serviços (2010: 78-79). Ao apelar aos gostos e atrair assim a atenção
e a energia dos indivíduos interessados, a comuna incorpora uma “vitalidade natural”
e imprime à sociedade “um movimento contínuo, mas ao mesmo tempo pacífico, que
a agita sem a perturbar” (2010: 79). O engajamento inicialmente egoísta apresenta
potencial transformador, porque os gostos podem ser moldados e a perspectiva pode
ser educada (2010:352).
A experiência do engajamento cooperativo alarga a perspectiva política dos
cidadãos ao retira-los de si mesmos e de suas preocupações estreitas. Aqueles que
buscam seus desejos de curto prazo passam a perceber que seu interesse de longo
prazo demanda engajamento político. Assim opera a virtude na democracia de
Tocqueville. Nesse mesmo sentido assevera Helena Reis (2002: 133):
Tocqueville deposita toda sua esperança na arte: é preciso arrancar os
homens da observação de si mesmos, força-los a se ocuparem dos negócios
públicos, obriga-los a se dedicarem ao bem de seus concidadãos, a fim de
que, pela força do hábito, desenvolva-se o gosto.

O engajamento político na administração comunal põe em movimento um
círculo virtuoso. À medida que os cidadãos experimentam o autogoverno e os
prazeres da liberdade local, eles desenvolvem um gosto mais forte por esta e
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desenvolvem a habilidade de discernir as usurpações dos poderes hostis 116 (2010:
177): “O povo, na democracia, ocupado como se acha, incessantemente, com os seus
negócios, e cioso dos seus direitos, impede que seus representantes se afastem de
certa linha geral traçada para ele pelo seu interesse”.
E à medida que os cidadãos tratam em comum problemas comuns, suas
perspectivas inicialmente auto centradas alargam-se para incluir noções de dever e
de responsabilidade recíproca. A experiência do autogoverno alarga a competência e
a perspectiva política. Assim como os júris são escolas de cidadania, “as instituições
comunais são para a liberdade aquilo que as escolas primárias são para a ciência;
pois a colocam ao alcance do povo, fazendo-o gozar do seu uso pacífico e habituarse a servir-se dela” (2010: 74). Para Tocqueville, a experiência prática pode ensinar
responsabilidade política e a necessidade do autogoverno de um modo singularmente
forte, assim como as comunas forneciam uma arena muito mais acessível que os
governos estaduais ou nacional. Deste modo “naquela esfera restrita que se acha ao
seu alcance” o cidadão engajado localmente “procura governar a sociedade” (2010:
79).
Enquanto a administração da comuna compõe o governo formal, as
associações políticas e as associações civis são de origem privada, estabelecida pela
iniciativa dos indivíduos. As associações políticas de Tocqueville consistem “na
adesão pública que certo número de indivíduos dá a tais ou quais doutrinas e no
compromisso que contrai de concorrer de certa maneira para fazê-los prevalecer”
(2010: 149).

Essas associações são amplamente instrumentais, pois facilitam a

proteção da liberdade como focos de resistência; elas são instituições “com auxílio
das quais os homens procuram defender-se contra a ação despótica de uma maioria
ou das usurpações do poder” (2010: 352).
Uma vez que um cidadão possa se juntar a qualquer associação política
particular para apoiar uma “doutrina específica”, as associações políticas formam um
dique para conter toda sorte de tirania do governo de um só ou de uma maioria
democrática opressiva (2010: 151). Em tempos de igualdade, elas agem como
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A experiência do engajamento político não apenas mantém a atenção dos cidadãos alertada quanto
às possíveis usurpações mas também quanto as desordens ocasionais da vida pública, “os pequenos
estremecimentos que a liberdade política imprime sem cessar às s ociedades mais bem assentadas”, e
“mantêm em alerta a prudência pública” contra ameaças de longo prazo ao autogoverno
(TOCQUEVILLE, 2009: 159).
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indivíduos poderosos em nações aristocráticas, criando obstáculos que deixaram de
existir entre o poder central e os particulares (2010: 475):
Uma associação política, industrial, comercial ou mesmo científica e literária
é um cidadão esclarecido e poderoso, que não se conseguiria curvar à
vontade nem oprimir às ocultas, e que, ao defender seus direitos particulares
contra as exigências do poder, salva as liberdades comuns.

Tocqueville também mostra como as associações civis podem alargar a
moral e a perspectiva política dos cidadãos ao reunir o povo, enfatizando sua
comunalidade e desmistificando suas diferenças. As associações civis são essenciais
porquanto “os sentimentos e as ideias não se renovam, o coração não cresce e o
espírito não se desenvolve a não ser pela ação recíproca dos homens uns sobre os
outros” (2010: 354).
As associações civis facilitam as associações políticas porquanto “à medida
que se torna individualmente mais frágil e consequentemente mais incapaz de
preservar isoladamente a sua liberdade”, o cidadão aprende “a arte de se reunir a
seus semelhantes para defende-la” (2010: 357, 352). Portanto, as associações civis
podem estabilizar a sociedade ao desenvolver a arte da associação pela qual
equilibram a agitação das associações políticas.
Enquanto as associações políticas desenvolvem a arte do autogoverno, o
amor da liberdade, e a habilidade de resistir a usurpações, as associações civis
promovem ainda mais a arte de se associar “mantendo a sociedade em movimento”
sem agitação política excessiva ou instabilidade. As instituições em geral, entre as
quais se encontra a religião, desempenham a função política de proteger a liberdade.
Além disso, como temos procurado destacar, as instituições têm um papel formativo
e moral: elas ensinam a ação comum e educam para a participação na vida pública.
Submetidas a reformas periódicas, tais instituições poderão utilizar e canalizar a
atenção e a energia políticas existentes de modo cada vez mais eficaz. Elas criarão
novas práticas que, repetidas ao longo do tempo, se tornarão habituais e, uma vez
transmitidas de geração em geração, se converterão em costumes favoráveis à
cidadania virtuosa.
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CONCLUSÃO

Educar a democracia, reanimar, se possível, as suas crenças, purificar
seus costumes, regular os seus movimentos, pouco a pouco substituir
a sua inexperiência pelo conhecimento dos negócios de Estado, os
seus instintos cegos pela consciência dos seus verdadeiros
interesses; adaptar o seu governo às condições de tempo e de lugar,
modifica-los conforme as circunstâncias e os homens – tal é o primeiro
dos deveres impostos hoje em dia àqueles que dirigem à sociedade.
Precisamos de uma nova ciência política, para um mundo inteiramente
novo.
(Alexis de Tocqueville, A Democracia na América, 2010: 42)

Após uma investigação do tema da virtude no pensamento de Alexis de
Tocqueville, e especialmente em sua principal obra, começamos a compreender que
o francês não era apenas um observador da democracia na América mas também um
teórico da democracia que queria criar “uma nova ciência política” adequada ao novo
mundo que estava começando a tomar forma naquele tempo. Em um ensaio publicado
em maio de 2014, Aurelian Craiatu117 argumenta que a nova ciência política de
Tocqueville é fundamentalmente interdisciplinar, na interseção de sociologia, ciência
política, antropologia, história e filosofia. Ele sustenta que as obras de Tocqueville
devem ser vistas como pertencentes a uma tradição francesa mais ampla de
engajamento político e retórica política no qual o escritor entra em um relacionamento
pedagógico sutil e complexo com sua audiência, procurando convencer e inspirar seus
leitores à ação política.
Passados dois séculos desde seu nascimento, os escritos de Tocqueville
tem sido redescobertos e se tornado uma rica fonte de inspiração para cientistas
políticos, sociólogos, filósofos, cientistas do direito e historiadores. Apenas nas últimas
duas décadas um grande número de novas interpretações das obras de Tocqueville
tem aparecido em várias línguas lançando nova luz a várias facetas da obra do autor.
As ideias de Tocqueville têm sido criativamente apropriadas por pensadores que se
situam em pontos diversos do espectro político-ideológico contemporâneo. Alguns
admiram o francês por suas ideias acerca da igualdade, cidadania democrática e a

CRAIUTU, Aurelian. Liberty Matters: Tocqueville’s New Science of Politics Revisited (Indianapolis :
Liberty Fund, 2014). 29/09/2014. <http://oll.libertyfund.org/titles/2619>
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arte da associação, enquanto

outros

louvam

sua defesa da religião, da

descentralização e do autogoverno juntamente com seu ceticismo para com uma
grande estrutura governamental. A despeito disso, Tocqueville desafia as categorias
e generalizações comumente empregadas para classificar os pensadores políticos.
Em algumas tentativas de esclarecimento da complexidade da visão política de
Tocqueville, alguns autores o descrevem como um “liberal conservador” ou um “liberal
aristocrata”. Outros referem-se ao francês como “um democrata pelo intelecto e
aristocrata no coração”. Craiutu o descreveu como “um não convencional moderado
eclético”. Todos esses rótulos são insuficientes mas sugerem que a grandeza de
Tocqueville não repousa em uma única doutrina que ele possa ter esposado mas nas
maneiras ambivalentes e críticas em que ele analisou as múltiplas facetas da
democracia como a nova condição social e nova forma de governo.
No início desse trabalho destacamos o impreciso uso do conceito de
democracia por Tocqueville, que em sua obra magistral designa coisas muito
diferentes: uma revolução que remonta ao século XII e um movimento incessante e
irresistível desejado por Deus, a igualização das condições, a soberania popular, o
governo da maioria, o reinado da classe média, a república participativa, o governo
representativo e um modo de vida. Sua distinção estratégica, todavia, permaneceu
sendo entre democracia como uma forma de sociedade (état social) e como uma
forma de governo. O ensaísta sustenta que Tocqueville absteve-se de usar uma
abordagem ideológica para a démocratie, razão pela qual evitou oferecer uma
definição técnica desse conceito fundamental.
Para Tocqueville, a verdadeira democracia realiza-se na harmonia entre a
liberdade e a igualdade e encontra-se ameaçada quando a tensão entre os seus dois
significados se intensifica aumentando o descompasso existente entre eles. O que
Tocqueville pretende é guiar os atores políticos, governantes e cidadãos, levando-os
a compreender as vantagens da democracia, enquanto ideal de realidade completa
em que os seus significados social e político convergem, e de preveni-los quanto às
suas piores tendências, isto é, de se degenerar na realidade incompleta em que a
igualdade tendencialmente sobrepuja a liberdade.
Acompanhando Daniel J. Mahoney, entendemos que a melhor introdução
à “nova ciência política” de Tocqueville encontra-se na distinção que ele faz n'A
Democracia na América entre a “natureza” da igualdade e a “arte” da liberdade
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(MAHONEY: 2014). A “ideia dos poderes intermediários” não se apresenta
naturalmente ao espírito do povo numa era igualitária 118. Desconfiando da autoridade
desses poderes, o homem democrático sucumbe à “ideia de um governo único,
uniforme e forte”. Tocqueville é insistente: “A centralização será o governo natural”
numa era democrática. Nos séculos democráticos, “a independência individual e as
liberdades locais serão sempre um produto da arte” (2010: 460). Há uma exigência de
esforço para a defesa da independência individual, das instituições intermedi árias e
das liberdades locais contra a tendência para a concentração e para a centralização.
Para Tocqueville, o esforço de “regulação” da democracia pressupõe a
educação da cidadania. Para educar e elevar moralmente os cidadãos, Tocqueville
entende que os dirigentes não poderiam deixar de “ligar a ideia de direitos ao interesse
pessoal que se oferece como o único ponto imóvel no coração humano” (2010: 181).
De fato, Tocqueville admite que a doutrina moral dos tempos aristocráticos, com raízes
na concepção republicana clássica de virtude já não é adequada às necessidades dos
fracos homens de seu tempo, pois não está ao alcance de todas as inteligências
(2010: 360-362). Ele reconhece que os “séculos das dedicações cegas e das virtudes
instintivas já ficou longe de nós” (2010, p. 362). Na sociedade democrática moderna
não há “patriotismo instintivo” e desinteressado da aristocracia e da monarquia, que
era baseado em memórias antigas da terra e dos ancestrais.
A doutrina do interesse bem compreendido tem o importante papel de
alargar o conceito de virtude para incluir o homem moderno mediano. Pois, nas
palavras de Marcelo Gantus Jasmin, numa era em que a virtude cívica instintiva dos
antigos não pode mais viger e onde só pelo assentimento os indivíduos se interessam
pelo público, “o ímpeto inicial que dispara o ciclo da pedagogia tocquevilliana só
poderia vir do cálculo e do interesse” (2000: 79). Para as eras democráticas o autor
acolhe a ideia de desenvolver nos homens democráticos um “patriotismo reflexivo”
próprio da república e que “nasce das luzes, desenvolve-se com o auxílio das leis,
cresce no exercício dos direitos e de certo modo acaba por confundir-se com o
interesse pessoal” (2010: 179). Esse tipo refletido de patriotismo surge quando o
cidadão entende a influência que o bem-estar de seu país tem no seu próprio bem118
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estar. Uma vez que compreende que o interesse público afeta seu interesse particular,
o cidadão se esforçará para promover o bem comum, uma vez que sabe que isso
também o levará a seu próprio bem-estar privado.
Tocqueville entende, porém, que a doutrina do interesse, ainda que bem
compreendido, era insuficiente a menos que fosse suplementada pelos recursos
formativos do republicanismo, do cristianismo e dos costumes e instituições livres de
origem aristocrática: a comuna, as associações civis e políticas, o júri e a imprensa,
dentre outras. Os meios para que a cidadania possa alcançar a compreensão
crescente de que o interesse particular está contido no interesse público, portanto,
não consiste apenas em instrução, desenvolvimento cognitivo e compromisso racional
(2010: 222):
Não se poderia ter dúvidas de que a instrução do povo, nos Estados Unidos,
serve poderosamente à manutenção da república democrática. Creio eu que
assim há de ser em toda parte onde não se separe a instrução que esclarece
o espírito da educação que regula os costumes. [...] Os verdadeiros
conhecimentos nascem principalmente da experiência, e se os americanos
não tivessem sido habituados pouco a pouco a governar-se por si mesmos,
os conhecimentos literários que possuem de modo algum lhes seria hoje um
grande auxílio para ter êxito neste particular.

A educação que regula os costumes compreende dar aos indivíduos uma
participação no governo fazendo deles verdadeiros cidadãos, pois “o meio mais eficaz
e talvez o único que nos resta de interessar os homens pela sorte da sua pátria é fazê los participar de seu governo” (2010: 179). O republicanismo desempenha uma função
central para os propósitos da nossa investigação, guiada pela hipótese de que a
conciliação entre igualdade e liberdade, necessária para uma democracia estável,
requer cidadania virtuosa forjada através da educação cívica. Uma das principais
características das posições republicanas, tanto históricas quanto contemporâneas, é
a ideia de que a participação dentro da comunidade política é fundamental para a
proteção e manutenção da liberdade e a ideia correlata de que tal participação política
ativa exige que os cidadãos desenvolvam e possuam certas atitudes e disposições,
isto é, a virtude cívica.
Para os republicanos, o cidadão é um agente interdependente equipado
com as habilidades e disposições necessárias para se envolver produtivamente na
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vida cívica. A tradição republicana cívica deixa claro, no entanto, que essas
capacidades exigidas pelos cidadãos não ocorrem naturalmente (PETERSON: 77,
87). A virtude cívica deve ser inculcada e desenvolvida nos cidadãos por meio da
educação em sentido amplo: um processo difuso que envolve não apenas educação
escolar, mas todo um sistema complexo de processos formativos que abrangem leis,
instituições e participação cívica dentro de uma comunidade política (BARBER, 2003:
233).
Tocqueville insta os dirigentes democráticos a construir e salvaguardar
instituições que promovam a participação na vida política. No círculo virtuoso da
liberdade, o engajamento político, entendido como uma combinação de atenção e
atividade, um investimento de energia e uma consciência de propósito, promove as
práticas e as práticas promovem o engajamento. De modo geral, a atenção segue os
gostos e a energia segue a atenção. A atenção é dirigida e moldada através da
habituação e dos costumes que afetam os gostos. Para tornar os gostos mais
políticos, eles devem ser educados pela razão e moldados por valores morais
(BERGER: 101). As instituições político-educacionais mais úteis aos cidadãos são
aquelas que são capazes de canalizar a atenção e a energia existentes de modo mais
eficiente.
Assim, a cidadania virtuosa pode ser inspirada nas eras democráticas não
apenas por cálculos de interesse. De início, os indivíduos que participam agirão como
cidadãos porque sua “cabeça” lhes diz que é de seu próprio interesse trabalhar para
o bem comum. Mas avançando no processo, a cidadania será também uma matéria
de coração e espírito; pode começar como mero interesse pessoal em larga escala,
mas logo pode se transformar em algo mais nobre (2010: 352):
A princípio, ocupa-se do interesse geral por necessidade, e depois por
escolha; o que era cálculo passa a ser instinto; e, à força de trabalhar para o
bem dos seus concidadãos, adquire-se, afinal, o hábito e o gosto e servirlhes.

Na América, Tocqueville também testemunhou o fenômeno pelo qual a
religião cristã, ao mesmo tempo em que era assimilada pela “religião panteísta” da
democracia, tinha a vantagem de “inspirar instintos muito contrários” (2010: 302),
cooperando de maneira eficaz com o interesse ao modera-lo e complementa-lo (2010:
362-363):
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Se a doutrina do interesse só tivesse em vista este mundo, estaria longe de
bastar, pois há grande número de sacrifícios que só no outro podem achar a
sua recompensa; e, ainda que se façam esforços de espírito para
experimentar a utilidade da virtude, será sempre difícil fazer bem viver um
homem que não deseja morrer. [...] Os americanos não só seguem a sua
religião por interesse, mas muitas vezes situam neste mundo o interesse que
se pode ter depois. [...] Os pregadores americanos [...] para melhor tocar os
seus ouvintes, fazem-nos ver todos os dias como as crenças religiosas
favorecem a liberdade e a ordem pública.

O autor sustenta que as tradições republicana e cristã cooperam a fim de
cultivar cidadãos que se preocupem com o bem comum. Isso porque, para
Tocqueville, elas são capazes de prover a uma comunidade política noções que
alarguem a perspectiva do que é benéfico para o povo e um senso salutar de
responsabilidade moral e de finalidade da sua liberdade. Com base nessas tradições,
portanto, Tocqueville acreditava que a internalização de normas que têm origem fora
do indivíduo era necessária a fim de contrabalancear a autoridade “religiosa” da
opinião pública, combater as paixões materialistas e reunir, limitar e canalizar a
energia dos indivíduos levando-os à ação política que os torna cidadãos.
Tocqueville insiste que devemos “esforçar-nos por alcançar a espécie de
grandeza e de felicidade que nos é própria” (2010: 480). Sua estratégia como um
moralista, cuja preocupação era reconstituir o interesse geral transformando os
costumes (moeurs) e tecendo uma moral pública numa era secular, parte do estado
social onde o indivíduo democrático mediano se encontra para, através de
“intermediários condutores” dispostos numa escala moral ascendente, conduzi-lo à
cidadania, à liberdade e à grandeza.
O francês reconhece a realidade de que, com o advento da nova
humanidade nascida da revolução democrática que abalou o mundo, “o século das
[...] virtudes instintivas já ficou longe de nós” (2010: 362). Como numa imagem da
sociedade após a Queda e a perda do Paraíso (JAUME, 157, 167; KRAYNAK: 1184),
os povos cuja situação social é democrática conservam um gosto instintivo pela
liberdade, embora esta não seja mais o objeto principal e contínuo de seu desejo. A
trágica realidade é o predomínio de um gosto natural depravado pela igualdade, que
leva os fracos a desejar atrair os fortes para o seu nível e que reduz os homens a
preferir a igualdade na servidão à desigualdade na liberdade (2010: 70).
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Para combater esse veneno, Tocqueville vislumbra um antídoto na paixão
masculina e legítima pela igualdade, “que introduz os homens a desejarem ser todos
fortes e respeitados” (2010: 70). Reunindo o gosto instintivo pela liberdade ao pendor
instintivo pela independência política que permanecem no grande coração do homem,
o propósito de Tocqueville é a recuperação do estado original através da arte (2010:
456). Além de acolher a doutrina do interesse bem compreendido a qual “se é verdade
que

não

conduz

insensivelmente

diretamente

pelos

hábitos”

à virtude,

pela

(2010: 361),

vontade,

Tocqueville

aproxima-se
recorre

a

dela
outros

intermediários para a virtude compatíveis com os hábitos e crenças democráticos,
como os direitos, a compaixão e a honra, as leis e as instituições civis e políticas.
Tocqueville também atribui grande importância à autoridade das ideias e das práticas
religiosas que cultivam hábitos de restrição e canalização de energia para resistir à
“religião do público” que permeia o estado social democrático.
O engajamento cívico no governo instila hábitos de independência e
autoconfiança combatendo o individualismo e a apatia. Assim, o moralista cumpre sua
estratégia de reconduzir o homem à virtude “instintiva”119. Como um moralista na
grande tradição francesa, Tocqueville estava preocupado com as chances de
sobrevivência de um regime genuinamente democrático em uma sociedade na qual a
maioria dos indivíduos apenas quer enriquecer e está disposta a abandonar os
negócios públicos pela busca de seus estreitos interesses privados. Com a intenção
de combater os temores dos franceses e atenuar as críticas habituais ali dirigidas à
democracia, Tocqueville sustentava uma visão sublime da tarefa dos dirigentes
políticos e legisladores nas sociedades modernas. Estes são responsáveis por
despertar e dirigir, por meio das leis, o “instinto vago da pátria, que jamais abandona
o coração do homem” (2010: 93). Sua missão, de acordo com Tocqueville, é propor e
promover um novo espírito cívico, formar cidadãos democráticos e educar a própria
democracia.

Uma das palavras usadas com mais frequência em A Democracia na América, “instinto” não
significa, na obra do autor, um comportamento bruto, mas uma “espontaneidade cultivada” pelo
costume (NICOLETE: 81). Afirmando a semelhança entre as ideias de Tocqueville e aquelas de Pascal
quanto a esse ponto, Arthur Goldhammer afirma: “A nova ciência política tinha a intenção de dirigir a
nova arte política, cujo propósito era moldar os instintos do homem, pois quando a luz da razão falha e
as circunstâncias são sem precedentes, o instinto é tudo que o homem possui para estabelecer-se no
caminho certo” (GOLDHAMMER, 2006: 152).
119
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A Democracia de Tocqueville, escrita num tempo de transição para um
novo mundo, contribui oferecendo uma perspectiva única para a elaboração teórica
da educação cívica, mesmo contemporaneamente no contexto das respostas
republicanas ao recente debate entre os proponentes do liberalismo e do
comunitarismo (PETERSON: 9). A noção tocquevilleana de virtude evidencia a
sobreposição de elementos dessas diversas tradições no pensamento político, social
e moral do autor. A virtude é a noção que melhor combina a gama de elementos
afirmados por Tocqueville em sua ciência política. Principal antídoto ao individualismo,
ao materialismo e à apatia na era democrática, que conduzem à servidão, a virtude
surge como uma síntese das virtudes heroica, aristocrática, cívica e cristã. Na
Democracia de Tocqueville, interesse, religião, instituições e engajamento cívico são
elementos que se entrelaçam em prol da imperativa formação dos atos e disposições
que constituem a virtude dos cidadãos. Esta traduz-se em condição necessária na
construção e manutenção de uma democracia estável, visto que “a livre escolha do
que é bom” promove os esforços necessários para a realização harmônica da igual
liberdade para todos.
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