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INTRODUÇÃO

importânciafundamentalquestão, deparece-nos, para a

do politico de Tocqueville, poiscompreensão pensamento
articula, larga medida, obra.toda Entretanto,em a sua
sabemos todos, Tocqueville não é um pensador sistemático;
não há um tratado sobre este tema, uma discussãonem mesmo
especifica dedicada a elucidar os aspectos formais de tal

maneira,poder. intérprete,Dessa há nãopara o apenas
múltiplos caminhos possiveis, também tais caminhoscomo
podem levar a conclusões diferentes.

A via escolhemos ponto de partida,toma,que como a
compreensão de Tocqueville da natureza do processoacerca
histórico desenvolvido no Antigo Regime, ápice écujo a
Revolução Francesa. esta compreensãoSegundo parece,nos

alicerce dois principios básicos: teoria dotem como a
democrático poder democrático.donaturezaprocesso e a

Pois a teoria do processo democrático concede a chave para
primeiro,a Revolução,oque como um

evento dotado de um conteúdo histórico definido, segundo,
registro da continuidade histórica, subvertendo, desseno

modo, as representações de ruptura, próprias às revoluções.
lado, poder democráticooutro doDe lheconcepçãosua

permite fazer um julgamento sobre o caráter da Revolução, e

0 tema deste trabalho é o poder democrático. Esta é uma

autor possa pensar



da obra que esta produziria, que revela,
própriademocraciasobre sobrepensamentoseu a que a

Revolução.

importância dois pilaresobstanteNão desses naa
interpretação, pudermos chamá-los assim, eles sãonãose
explicitados; Tocqueville não põe

lugar da teoria do processo democrático é muito claro na
pois é ela que faz do Antigo Regime a antecâmara daobra,

inserindo últimaRevolução, dentro da lógica deesta um
sentido éde longa duração, cujo desde logoprocesso

sabido, lado, envolvendo poderoutro questãopor oa
democrático é legitimidade ligaçãoobscura. Pois daa
teórica entre a centralização despótica estes termosse

daredundantes resultante do fenômenoforemnão
que surgiucentralização administrativa, democraciae a

grande medida,herança da Revolução, permanece, emcomo
como uma incógnita em O Antigo Regime Este
problema parecerá tanto maior lembrarmos que asse nos

"despótico",qualificações "centralizador", tornam-se um
democrático pós-atributo natural poderdeste

revolucionário.

sentido de equacionarpois,Pretendemos,
tal incógnita, o que exige uma exploração sobre a natureza
do poder democrático. Entretanto, isto não torna este texto

tentativa de interpretação de O Antigo Regimeuma e a
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e a Revolução.

se o

talvez, mais sobre

pressupostos de sua leitura da Revolução. Entretanto,
em questão osou seja,

trabalhar no



Revolução. Pois,

éposto nesta obra,democrático a partir desse problema,
iluminarele ajuda algunsconsideramos aporque que
democráticodo poderda compreensãoaspectos que

permaneceriam sob eclipse, se tal problema fosse ignorado.
caminho, descobrimosAfinal, não apenas asesse quepor

convicções de Tocqueville sobre a natureza da democracia,
América,estabelecidas democraciaA permanecemem na
tambémderradeira,firmes obra que nexoscomo os

teóricos que ele havia detectado entre o poder democrático
na experiênciadespotismo se verificam, efetivamente,

por assim dizer, dehistórica européia. Esta confirmação,
ajuda a precisarsua teoria

mais claramente esta mesma teoria.

leituraencontrará aqui, portanto,Não umase
América, desistemática de democracia 0A nemnem na

as
ao esclarecimento docondicionam-sereferências às obras

no primeiro capitulo procuramos expor
a maneira como a avaliação do caráter da Revolução Francesa

democrático,centralizadorsendo, tempo, ecomo
unindo peremptoriamente centralização e democracia, coloca
em relevo um julgamento implicito sobre a natureza do poder

precisa explicitado legitimadodemocrático eque ser
teoricamente.
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se procuramos discutir a questão do poder

Antigo Regime e a Revolução. Nosso recorte é temático e

e também de

e o

ao mesmo

tema. Neste sentido,

em sua

seus temores



No segundo capitulo, discussãorecuperar aprocuramos
permenorizada,

do poder elucidando vias pelasnatureza democrático, as
quais, para Tocqueville, a igualdade de condições conduz a
democracia para o despotismo.

terceiro capitulo, reunirNo buscamos fios doos
fimproblema, de estabelecer relações entrea as

centralização despotismo, democráticopodere e
despotismo.

leitura do poder democráticoEsta demonstrarprocura
a partir de um percurso que contemplaque,

mais importantes de Tocqueville, despotismoo aparece
intrinsecamente implicado noção de democracia que estena

nos legou.

Este trabalho foi financiado pela CAPES e pela FAPESP.
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autor, tão brilhantemente,

sobre afeita em A democracia na América,

as duas obras
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CAPÍTULO PRIMEIRO

O poder democrático e a leitura tocquevilliana
da Revolução

Francesas-estudo da empreendidoRevolução0 por
Tocqueville tem como tese a idéia de que não houve entre a

Antigo Regime abismoRevolução pensamentoe o que oo
revolucionário pretendia. 1789,fizeram"Os franceses em

qual povo algum jamaisdiz ele, seno
doisassim dizer,empenhou, cortar, seupara empor

atétinham sidodestino, abismoe separar por um o que
agora do que queriam ser doravante. Com este fim, tomaram
todo tipo de precauções para não levar nada do passado em

tipo decondição; impuseram-se todonovasua
constrangimento para moldar-se outra maneirade que seus

69) 2.pais" tal determinação,(AR, elesobstanteNãoP-
fracassaram: a Revolução não inaugurou um mundo de práticas

instituições inéditas. contrário, TocquevillePeloe se

T.

1 - Tocqueville faz questão de qualificar seu trabalho como um 
"estudo", analítico por certo, sobre a Revolução, por oposição 
a uma "história" desta. Provavelmente quer se distanciar dos 
trabalhos da historiografia francesa tradicional sobre o tema, 
evidenciando sua própria originalidade. Sobre a originalidade 
da interpretação de Tocqueville, e o impacto que sua obra teve 
sobre a historiografia da Revolução Francesa, ver MAYER, J.P., 
Histoire de L'Influence de L'Ancien Regime in 1'Ancien Régime 
et la Révolution, T.II, vol. I, Paris, Gallimard, 1952.
2 - A sigla AR refere-se a L'Ancien Régime et la Révolution, 
II, vol.I, 9a. Ed., Paris, Gallimard, 1952.

o maior esforço
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"convencido dedeclara [os franceses]sem sabê-lo,que,
retiveram do antigo regime maior parte dos sentimentos,a

dos hábitos, das próprias idéias ajuda das quaisacom
conduziram a Revolução que o destruiu, sem querer,e que,
serviram-se de destroços para construir o edificio daseus
nova sociedade" (AR, p. 69; grifos nossos)
leva-o a conceber uma Revolução devedora do Antigo Regime:
"À medida progredia [da Revolução],estudonesteque

os momentos da França dessa
França de hoje.

multidão sentimentosReencontrava deuma que pensava

ela são atribuídos, as raizese por toda parte encontrava

sociedadeda atual profundamente implantada velhonesse

Quanto maissolo. percebia maisaproximava de 1789,me
distintamente espirito que Revoluçãofez formar-se,o a

crescer. Via, desvendar-se aos meuspouco a pouco,
olhos toda a fisionomia desta Revolução. Já anunciava seu

seu gênio: ela própria. Lá encontrei nãotemperamento, era

só ia seu primeiro esforçoa que mas
talvez ainda mais, anúncio do devia fundaro que com o

3. Esta convicção

nascer e

3-0 fato de Tocqueville assinalar apenas os sentimentos, os 
hábitos e as idéias como signos da permanência de uma 
sociedade, negligenciando os aspectos económicos, por exemplo, 
revela muito acerca de sua compreensão do processo histórico. 
Pois, para ele, são os aspectos sociais e políticos, antes que 
os económicos que determinam não apenas a natureza das 
sociedade, mas também a lógica da transformação destas.

admirava-me ao rever em todos

nascidos da Revolução, uma multidão de idéias que até então
pensava oriundas exclusivamente dela, mil hábitos que só a

fazer no

época muitos traços que impressionam na

razão do
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maneiragrifos nossos) . Dessatempo" (AR, P.
significado daTocqueville, busca compreender oque

obra,deRevolução, desvendar alcance sua eo
futuroprincipalmente revelar herança desta para oa

que exclusivamente paraolhos quasevolta seus oeuropeu,
concebido como palco da preparação daquela.Antigo Regime,

A Revolução entrevista por Tocqueville, portanto, aparece
inteiramente iluminada pelo Antigo Regime: o abismo que os

elesqueriamrevolucionários entrefranceses e over
passado se desvanece completamente.

porém,está,desvanecimentoA importância de tal não
denunciarabandonardefato autor aeapenas ono

siestabeleçaRevolução inaugural,utopia de aqueuma

sentido édefato plenoprópria "Revolução" umcomoa
considerada em siTocqueville,abandonada. Pois, segundo
"trevas" (AR, P-mesma,

à idéiaentretanto,249) . A volta ao passado não se prende,
A necessidade debanal de que este condiciona o presente.

teoria doanalisar o Antigo Regime antes, naancora-se,
A Democraciadesenvolvimento democrático formulada naem

primeira obra^.América, concordemos,Uma vez quesua

(DA, 
en

da igualdade - outra 
"realidade providencial", 

é durável, 
como

I, p.

mesma como

4 -Para Tocqueville, o desenvolvimento 
forma de nomear a democracia - é uma 
A passagem é famosa: "é universal, 
à força humana; todos os acontecimentos, 
servem ao seu desenvolvimento" (DA, vol. 
refere-se a De la Démocratie en Amérique,

escapa dia a dia 
todos os homens 
4). (A sigla DA
T. I, Paris,

a Revolução nada mais seria que

centro de sua própria referência. De certo modo,
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que esta Revolução é democrática - e Tocquevilleportanto,
dúvidas sobre este ponto - seu sentido só poderátêmnão

desenvolvimentocompreendido à luz dodo processoser
o legado da

pois esteque devia fundar com o tempo""oRevolução
constituído Segundovinha desde longosendo tempo. as

a Revolução "foi apenas o complemento dopalavras do autor,
término repentino e violento de umatrabalho mais longo, o

96;qual dez gerações tinham trabalhado" (AR, P-
isto exige o deslocamento imediato dagrifos nossos). Ora,

análise do fato revolucionário (a Revolução mesma), para o
processo revolucionário que, coincide comem certo sentido,
o processo democrático.

escondeNaturalmente, tal deslocamento quase
cujointeiramente singularidade histórica da Revolução,a

perdendo grandedilui-sesentido e alonga-se tempo,no
inteligibilidade daespecificidade, poisparte de sua a

inscrever-se lógica doRevolução processopassa a na
histórico. Assim, se enquanto fato singular, ela permanece

capaz de suscitar julgamentosum grande enigma, oscomo
enquanto episódio,mais contraditórios (cf. AR, I),Cap.

importante que seja, de um processo antigo, transforma-se
que poderia sidomais convulsão, terque umaem pouco

evitada, pois desfecho de longa duraçãodoo processo
poderia prescindir dela (cf. AR, p. 96).

assinalaremos, citação,1961; cada volumeem oGallimard, 
referido).

nos interessa

obra na

democrático. Principalmente se
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especifico dodescobrirmos conteúdoPara processoo
revolucionário, precisamos é aquela obraqualsaber
antiga, adotada de tal modo pela Revolução tornou

na antigaque,
derivava instituiçõessociedade, das aristocráticas e

feudais, tudo o que
delas trazia uma fosseque que

se a obra oriunda do Antigo Regime ép. 96) .(cf. AR, Ora,
não é deesta,

"abolir as instituiçõesúnico "efeito" da Revolução:
dominaram totalmentepoliticas durante séculos aque

que se designam geralmentemaioria dos povos europeus, e
pelo nome
ordem social e politica mais uniforme e mais simples tendo
por base a igualdade de condições" (AR, p. 95) .

Para que possamos,
grande palco da construção dessa obra que a posteridadeo

é preciso enfocá-lo sob um ânguloatribuiria à Revolução,
muito especial. É preciso
ruina da aristocracia, ou,

Tocqueville não deixa dúvidas quanto à suada democracia.
européia, doconvicção de história desde meadosque a

tem um contéudo sócio-periodo conhecido como Idade Média,
politico-cultural determinado: substituição daa
aristocracia pela democracia vol.I,(cf. Introdução).DA,

lhe permite linha continuidadedetraçarIsso uma

com o

a destruição de tudo oseu legado. A obra:

se espantar que coincida tão perfeitamente

marca por pequena

entretanto, ver o Antigo Regime como

de instituições feudais, e substitui-las por uma

pelo reverso, do desenvolvimento
que sua crónica seja aquela da

tudo o
a estas se ligava de alguma maneira,

que se
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histórica, pois verdadeirodeixaRevolução de ser uma
divisor águas:de depois vêdelaantes apenase se o

desenvolvimento democracia desenvolvimentoda mundo;no

cujos episódios podem ser mais ou menos espetaculares.

Dessa maneira, podemos afirmar desde logo eloque o

entre o Antigo Regime Revolução está estabelecido. Ae a

história do desenvolvimentohistória européia, vista como

Revolução pólosda democracia, Antigo Regime e a

modo,referidos. de certomutuamente Tanto asque,

consequências atribuídas à Revolução já se manifestam em
pleno Antigo Regime^. Esta comunicação é tão grande, que

Furet6 afirmar daobrapermite François que amesmo a

já elaconcluídaRevolução antesestava mesmaque

dosestupefatosdespontasse olhos seuspara os

contemporâneos”?.

é

causou

"revoluções", 
e

in FURET, 
Rio

1989, 
argumento 
aparentemente

OZOUF, M.
Janeiro, 

dentro da
Tocqueville, esta

perfeitamente

6 - Cf. François Furet, "Tocqueville" in FURET, F &
in Dicionário Critico da Revolução Francesa, Rio de 
Nova Fronteira, 1989, p. 1072. É preciso dizer que, 
lógica do argumento desenvolvido por
afirmação, aparentemente extravagante,
legítima.
7 - A questão da surpresa que a Revolução causou entre seus 
contemporâneos, atordoando-os a todos, é discutida no Primeiro 
Livro de O Antigo Regime e a Revolução.

5 - Exemplo disso são as sucessivas "revoluções", ocorridas no 
Antigo Regime, que teriam precedido e anunciado, segundo 
Tocqueville, a Revolução. Tais revoluções seriam: 1) parte dos 
camponeses tornam-se proprietários (divisão maior da terra); 2) 
enfraquecimento dos laços recíprocos entre as classes e 
consequente separação entre nobres e plebeus; 3) venalidade dos 
cargos públicos; 4) centralização das atividades político- 
econômico-culturais em Paris; 5) reforma administrativa de 
1787.

torna o
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segundo Tocqueville,Sabemos portanto que,
revolucionários pretendiam ver entre o Antigo Regime e aos

possivel. da históriaé duas partesRevolução não As
solidariedadesi fundamental;francesa guardam entre uma

ainda,história. sabemosverdade Nãosão mesmaana
por quais meios ele pôde sustentar esta tese deentretanto,

adiantar estes sãocontinuidade. Podemos aque
consequênciasadministrativacentralização suase

eixo do poder político.políticas, pensadas
precisamos acompanhar a maneira pela qual tais meiosMas,

tornam a decadência da aristocracia tradicional a ocasião e
o alimento para a democracia desabrochar na Europa.

★ * ★

Para formular o painel sociológico das instituições do
Tocqueville lança mão um procedimentoAntigo Regime, de

comparativo entre a aristocracia decadente que divisa neste
funciona,periodo "aristocracia tradicional". Estae a

neste esquema conceituai, um modelo não-corrompidocomo
da aristocracia. Ainda que

de
As

8 - Sobre
Tocqueville,

uma espécie de "tipo ideal"^ -

a cisão que

do "tipo ideal" no pensamento 
Raymond, Alexis de Tocqueville in

a partir do

a questão 
ver Aron,
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elucidado^,tal modelo seja completamente um traçonunca
políticodele é destacado explorado: podere o

aristocrático. E será por tal poder, a partir deabordado
sua origem e distribuição social, que Tocqueville pensará a
evolução da aristocracia moderna, comparação ao modeloem
primitivo.

poder aristocrático tradicional, tal como concebido0
estápelo irmãosautor, sobre dupla deassentado uma

siameses: Pois ele nasce da posse daa
ligando-se invariavelmente determinadaterra, a uma

família, e é transmitido hereditariamente, tanto quanto os
caracteres genéticos, por exemplo. Como a posse fundiária,

também está ligada umbilicalmente à herançapor sua vez,
familiar, resta que este poder é exclusivo e exclusivista;

únicatem fonte critério de distribuiçãouma e um
É o único poder disponívelinvariável excludente.e see

liga necessariamente à aristocracia: é, o poderportanto,
desse exclusivo, é tambémNão podergrupo. apenas um
radicalmente descentralizado, famíliasespalhado entre as
mais antigas e tradicionais. sociedade
aristocrática constitua para si mesma um pólo agrutinador

Ela é,de poder. expressão de Tocqueville,antes, na um

Sérgio Bath, Brasília,Trad.

A 
esses 
não

Etapas do Pensamento Sociológico, 
Martins Fontes/Ed.UnB, 1987
9 - Os traços que caracterizam 
encontram-se dispersos ao longo 
América; entretanto, parece-nos, 
sistematicamente reunidos, 
definição muito clara.

Isto impede que a

o sangue.

a aristocracia tradicional 
de toda A democracia na 

mesmo que esses traços fossem 
ainda assim não comporiam uma

terra e
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conjunto de pátrias", autocentrados"pequenas grupos e
autogeridos. poder social é partilhadomodo, todoDesse
entre essas unidades bastante autónomas.

aristocracia assim designadaUma contudo,permanece,
um parâmetro teórico,

espécie de medida, situação postauma que a em
perspectiva pela obra é de degeneração, desde o principio,
de tal sistema ideal (o Antigo Regime "era uma corrupção do
principio aristocrático"10). Assim, é preciso salientar que

análiseelementos aristocráticos doos que aparecem na
Antigo Regime já estão corroidos relação ao modeloem
pela decadência do sistema, a degeneração
continua, até acelerado peladesaparecimento completo,o
Revolução.

Tocqueville
esboça um breve
principio aristocrático na Europa. Tal percurso

séculos,longo dos doao
situação originária e

ideal de Tocqueville descrevepoder concentrado, o
dispersão: primeiro lugar,de poderprocesso o queem

emanava unicamente da terra por consequência, se aderiae,
exclusivamente à também dedesta,posse passa a nascer

depoismananciais. Primeiro Igreja,da deoutros

10 Cf. Furet, 1069.op. cit., p.

e hipotético percurso desta decadência do

funciona como

e seu destino é

como um "tipo ideal";

Na Introdução de A Democracia na América,

tem como
nota dominante a transformação,
poder político. A partir de uma

uma vez
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competências específicas (talentos e saberes) finalmentee,
do enriquecimento Em segundo lugar,de plebeus. fatoo
mesmo de se multiplicarem as fontes de poder, conduzia um
número crescente de pessoas não-nobres à possibilidade de
desfrutá-lo. da históriaNa verdade, estaseo curso
for entendida civilizador" "progresso""processocomo ou
concorria constituição de poderes novospara a enovos
poderosos: sociedade mais"A torna-se tempocom o
civilizada e mais estável, diferentes relações entre osas
homens mais complicadas maistornam-se Anumerosas.e
necessidade de leis civis sentir.faz-se entãoNascem os
legisladores, saem do recinto obscuro dos tribunais (...)

para pontificar na corte do príncipe, lado dos barõesao
feudais (...) reis grandesarruínam-seOs nas suas
empreitadas; esgotam-se os nobres em guerras particulares;
enriquecem os plebeus no comércio. A influência do dinheiro
começa a se fazer sentir nos assuntos de Estado (...) pouco

0 espírito passa entãoa pouco as luzes propagam-se (...)
ciência é meioelemento de dea ser umum sucesso; a

a inteligência uma força social" vol.(DA, I,governar, P-
2) . constituindo-se espécie deesteOra, processo, numa

universal^1, instituiçõestelos histórico cria

11 - Evidentemente não nos esquecemos de que, em A democracia 
na América, este raciocínio se inscreve numa estratégia de 
legitimar politicamente o empreendimento intelectual de 
compreensão da democracia americana. Tal legitimidade adviria 
da "demonstração" de que a democracia não é um produto exótico 
engendrado nas terras misteriosas do novo mundo, pensamento que 
Tocqueville reputa corrente entre seus contemporâneos. Antes de
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incompatíveis tradicional,aristocracia amparadacom a
exatamente na rigidez hierárquica.

0 discurso da pluralização do poder, longo de umaao
Regime,história desemboca Antigo deve,nãoque no

iludir à dessaentretanto, naturezaquantonos
poder propriamente político"pluralização". Pois, se o

dilui-se mais ligardeixando deentre sepersonagens,
exclusivamente à aristocracia, é para democratizar-se,não

cidadãos,universalmentedividir-se todosentre os
constituindo um povo soberano12. Pelo contrário, ele apenas

Mais que se espalhar, o podermuda de lugar e de mãos.
sai da aristocraciamigra de um grupo social para outro:

(um entusiasta dessa migração12)reipara entregar-se ao
funcionários forma dele.de tornoe ao grupo que se em

nada prosaica.émudançaEntretanto, esta Não apenas
intercambiáveis, tambémtais não sãogrupos comoporque

destino deuma excentricidade americana, 
toda humanidade.
12 - Sabemos que Tocqueville localiza o início do processo 
democrático já antes do Antigo Regime. Neste sentido, 
evidentemente, as mudanças que ocorreram com o poder político 
neste primeiro período inscrevem-se também no mesmo processo. 
Entretanto, é preciso salientar que estes são apenas seus 
movimentos iniciais. O sentido do termo "pluralização" não se 
confunde, dessa maneira, com "democratização", utilizada aqui 
em seu sentido moderno. Apesar de isso ser uma pequena nuance, 
é preciso mantê-la para que se possa compreender o 
desenvolvimento de nosso argumento.
13 - "Na França, os reis se revelaram os niveladores mais 
ativos e mais constantes. Quando fortes e ambiciosos, 
trabalhavam para elevar o povo ao nível dos nobres; moderados e 
fracos, permitiam que o povo se colocasse acima deles próprios. 
Uns ajudaram a democracia pelos seus talentos, outros pelos 
seus vícios" (DA, vol.I, p. 02).

a democracia seria o
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constituição destes é, ela pequenamesma, umaporque a
revolução nada desprezível.

socialpoder feudal sobre estrutura0 umarepousa
imóvel, definida a priori. Consagrado pela duração e pela

este é percebido natural: "0promessa de duração, como
pudesse desejar privá-lonobre não pensou jamais que se

privilégios acreditava legítimos;de servooque
ordemconsiderava efeitoinferioridade daa sua como um

imutável da natureza" quando outrosvol. I, 6). Ora,(DA, P-
aristocracia,atores sociais passam esta

dá"natural" é definitivamente esfacelada,ordem queo
ensejo a pelo menos duas mudanças significativas.

àA primeira ocorrida é relaçãomudançagrande em
constituição do novo grupo de detentores de poder. Este não

pois o novo mecanismo de distribuição do poderé estático,
dizer.é aquele do assimmercado, Quem quer quepor
investir-se de algumapudesse, de modo de outro,um ou

elite.forma efetiva de poder entradafranqueava sua na
Tocqueville nadaAssim, "igualização" faladea nosque

socialmentemais é, a possibilidade,neste registro, que
"acessodada, de "indiscriminado" ao poder. E poracesso

havia maisindiscriminado" entenderdevemos não umaque
importância douniversal poderderegra acesso ao a

nascimento é desprestigiada, cedendo novosespaço para
valores, ou bens.

a concorrer com a
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à própriasegunda grande mudança é relaçãoA em
do poder,natureza transformaque se compasso comem a

inscreviasocial. poderestrutura ordem0 que se numa
natural isso obediênciadesaparece. perdePor a a
moralidade (cf. 61-62) poder transforma-seAR, PP- e o
quase que numa relação mercantil de custos

questão da constituição decolocada em outros parâmetros, a
legitimidade chega primeiro plano no exatouma nova ao

legitimidademomento poder feudal perdeem que suao
antiga.

transformação daEm O Antigo Regime a
sociedade feudal em sociedade pós-revolucionária-'-^ mantém a

perspectiva linhasbreves depresente Amesma nas
América.Democracia evoluçãoEntretanto, agora ana

continua politico, teórica daquelado poder chave
transformação, mais nitico,recebe perfil muitoum e,
principalmente, "centralizaçãoconceito devetor:um o

Éadministrativa". verdade das mudançasalgumasque
ocorridas com o poder politico, citadas acima, já estão bem
desenvolvidas quando centralização administrativa ganhaa

e benefícios^ :

14 - Veremos melhor isso um pouco mais adiante.
15 - "Pós-revolucionária" não é, na verdade, uma boa 
terminologia. Em 1848, quando escreve as Lembranças, 
Tocqueville afirma que a Revolução do século XVIII ainda não 
terminara, nem ele tinha esperança de vê-la terminada. 
Utilizamos o termo apenas para efeito de clareza, para separar 
a sociedade "revolucionária" daquela do Antigo Regime.

e a Revolução,
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fenômeno social importante. Isto significacorpo como um
que a espécie de poder sobre qual ela deve atuar não éo

distante aristocráticosenão parente do poderum
tradicional. Mas, de qualquer maneira, é pela centralização
administrativa aristocráticopoder remanescenteque o
desaparece, cedendo lugar revolucionáriopoderao e,
consequentemente, ao poder democrático.

o que é tal centralização?, como ela se manifesta?Mas,
Tocqueville,Segundo administrativa,centralizaçãoa

largamente descrita no Livro Segundo de O Antigo Regime e a
Revolução, pode ser apresentada em traços largos: "um corpo
único, colocado reino, que regulamentacentro dono a
administração pública ministropais;todo mesmoem o
dirigindo todos interiores;negócios cadaquase os em
provincia, único cuida rotina;de todaagenteum que
nenhum corpo administrativo secundário ou corpos que possam
agir sem autorização prévia; tribunais de exceção julgando
os negócios do interesse da administração e dando cobertura

seu agentes" 127) . A concentração das(AR, P-
atividades administrativas alguns "centros" algunsem e
agentes opera basicamente
da nobreza burocracia doforma tornopara a que se em

É justamente esta transferência de atribuições,Estado. o
motor da transformação das instituições feudais e do poder
próprio estas instituições. necessário,Será portanto,a
definir a maneira pela qual a centralização administrativa

a todos os

a transferência das atribuições
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configurando-se,desenvolve poder revolucionário, ipsoo
democrático interior doface dofacto, na noprocesso

Antigo Regime.

Para Tocqueville, o Antigo Regime é, por definição, um
periodo de crise: falêncianele podemos da velhaver a
sociedade sinais visiveis do nascimento da 0e os nova.
inicio bem maisdo falência, éde entretanto,processo

que o Antigo Regime - já se consegue distingui-loremoto
século XI16. impede, evidentemente,Isto não que ono

conhecidodeclinio da aristocracia periodoneste como
caracteristicas próprias. ele,Antigo Regime tenha Para

Tocqueville traça um retrato de linhas claras: a crise da
aristocracia no Antigo Regime deve-se ao descompasso entre

feudalismoesferas social politica. Afirma: "oas e
civisinstituiçõesmaior depermaneceu como a nossas

cessando de ser uma instituição politica" (AR, p. 106) .

éEm termos fenômeno demonstradoesteconcretos,
através do exemplo que Tocqueville reputa mais contundente:
a questão dos direitos e deveres da nobreza. Segundo ele, o

16 - "Se, a partir do século onze, examinar o leitor o que se 
passa na França de cinquenta em cinqtienta anos, não deixará, 
sem dúvida, de perceber, ao cabo de cada um desses períodos, 
que se operou uma dupla revolução no estado da sociedade. O 
nobre terá descido na escala social, e a ela terá subido o 
plebeu; um desce, outro eleva-se. Cada meio século os torna 
mais próximos, e em breve estarão se tocando. E isso não se 
aplica exclusivamente à França." (DA, vol.I, p. 3)
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século XVIII encontrou a maioria dos francesescamponeses
já proprietários das terras em que trabalhavam^ (uma das

mencionadas anteriormente)."revoluções" Isso, entretanto,
eximiu deveres senhornão de feudal;os seus com o ao

contrário, tornou-os responsáveis também pelos encargos que
sistema impunha à propriedade rural.feudal Em outraso

palavras, De outro lado, porém,onerou-os duplamente. este
camponês proprietário escapava rotineiramente ao governo de

senhor, pois maistal cadatornava-seseu governo vez
esvaziado. a parte politicaNas palavras de Tocqueville,

direitosdos da nobreza restandodesapareceu, apenas a
parte pecuniária seja,(cf. 103) . nobresAR, OuP- os
mantinham suas prerrogativas tributárias ao mesmo tempo em
que perdiam atribuições politicas. Issosuas causou uma
reviravolta no padrão das relações sociais cuja medida só
pôde percebida Revolução: "Quando nobrezaser com aa

também poderes, quando
governa e administra, seus direitos particulares podem ser
ao mesmo tempo maiores e menos visiveis. Nos tempos feudais
considerava-se nobreza mais consideramosa ou menos como
hoje o encargos que impunhaaguentava-segoverno: os em

17 - "É um erro comum crer que a divisão da propriedade data, 
na França, da Revolução: o fato é bem mais antigo. É verdade 
que a Revolução vendeu todas as terras do clero e uma grande 
parte da terra dos nobres; mas se quisermos consultar os 
registros (procès verbaux) dessas vendas, como tive, às vezes, 
paciência de fazer, se verá que a maior parte dessas terras foi 
comprada por gente que já possuía outras [...] Já havia na 
França uma imensidão (de proprietários), na expressão 
ambiciosa, mas desta vez justa, do Sr. Necker" (AR, pp. 101- 
102).

possui não somente privilégios mas
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vista das garantias que dava. Os nobres tinham privilégios
mas garantiampossuiam direitos onerosos,constrangedores,

faziam executar asdistribuíam a justiça,a ordem pública,
Àdirigiam os negóciosleis, socorriam fraco, comuns.o

medida que a nobreza deixa de fazer estas coisas, o peso de
existênciaprivilégios maiortorna-se mesmaseus e sua

acaba por não mais se compreender" 105-106; grifos(AR, P-
nossos).

Não há dúvida de que estamos diante de um argumento que
socialsistema funcional, cadasupõe grupoum queem

constituindodesempenharia funções inter-relacionadas, um
vista, quandoequilíbrio. demodelo de pontoDesse a

funções de grupo socialnobreza deixa de desempenhar suas
sistema entra emo

colapso. Este colapso conhece dois momentos distintos, um
positivo. primeiro é danegativo constataçãoOe um a

ilegitimidade do poder feudal, segundo a constituição deo
um novo poder social.

Tocqueville, conjuntoépoder nãoPara apenas umo
objetivo de privilégios e prerrogativas. Ele é também um

social de aceitação de sujeição. tal,fenômeno Ora, como
precisa revestir-se de legitimidade para se manter. Mas não

obediência voluntária, dapressupostose consegue
legitimidade,

"Um mínimo 
interesse

18- Vale lembrar o que Weber nos diz acerca disto: 
determinado de vontade de obediência, ou seja de

a não ser oferecendo-se algo aos homens18. 0

exerce o poder político,que detém e
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ônus do poder - a oferta necessária para o consentimento -
É dele.intrinseco àé contingente. naturezaantesnão

Ignorar a oferta - imaginar um poder gratuito19 - é deixar
assimpoder,parte do poder. Desde então,de exercer o

parecerá ilegitimo aos olhos dos homens,seccionado, que,

Tocqueville,análise apresentadaSegundo aa por
mecanismoignoradofrancesa ternobreza parece esse

razões pontuaisele não investigueprimário embora as
Assim, atribuições,fato. abrir mão dedesse asuasao

nobreza renunciava,
os privilégios sombraque manteve nada mais eram
demasiado pálida do seu poder primitivo. 0 autor descreve,

perdia alegrementenobrezaportanto, suasuma que
privilégiosatribuições, mantivesseconquanto seus

tributários e até os aumentasse (Cf. Livro II,AR,
procedimento é, olhos do autor,2) . Por um que aos

fim a isenção deinteiramente perverso,
imposto para se consolar de ter perdido o governo" (AR, P.
160) . Agia, assim, de modo inverso à aristocracia inglesa

da prerrogativa de 
mas é sempre um bem 

prestigio, segurança,

(externo ou interno) em obedecer, é essencial em toda relação 
autêntica de autoridade" Cf. Weber, Max. Economia y Sociedad - 
Esbozo de sociologia compreensiva.Fondo de Cultura Económica, 
México, 1944.
19 - Evidentemente o que se dá em troca 
exigir obediência é extremamente variado, 
caro aos homens. Pode ser riqueza, 
conforto espiritual etc.

mais cedo ou mais tarde, abandonarão tal senhor.

na verdade, ao exercicio do poder, pois

cap. 1 e

ela "reteve até o

que uma
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encargos públicos mais pesados,"tomou para si aque os
(AR, p. 160) .fim de que lhe permitissem governar"

existência da nobrezavias, torna-sePor essas a
que ela perde seu papel históricoincompreensível,

éfunção social. não apenasgovernoe sua
principalmente perder amas

influência sobre classes.controle Ooutrasase o
poder da aristocracia exercia, com efeito, sobrese

cadainterior económico-sociais dedas atividades
politico-comunidade, constituído pelossendo atos

administrativos cotidianos das comunidades^. Este, afinal,
basta issoé um poder essencialmente local e pessoal. Ora,

mantiverampercerbermos desde asque separa que,
instituições civis do feudalismo (principalmente a cobrança

instituiçõesdiferenciada impostos),dos não suasmas
(principalmente a condução política da nação pelapolíticas

será cadaaristocracianobreza), poder efetivo da vezo
privilégios, não crescessem,menor e seus mesmo que

necessáriapareceriam maiores, jácada avez que
contrapartida inexiste.

20 - A noção de Tocqueville sobre o poder exercido pela 
aristocracia agrária não é muito clara. Se é certo que ele opõe 

poder exercido capilarmente por toda a França ao poder 
de outro lado, a forma daquele 

ele chega mesmo a 
em cada comunidade.

uma vez

um 
centralizado do Estado Absoluto, 
primeiro poder é difusa. Em alguns momentos, 
sugerir uma espécie de democracia direta 
Cf. AR, Livro II, cap. III.

perder a influência na corte,
Pois perder o

e no
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privilégiosdestesEntretanto, manutenção mesmosa
garantia de quebeneficiários,olhos dos aera, aos seus

as coisas estivessem
nobreza perdiaestiveram. Dessa maneira, acomo sempre

insensivelmente poder politico, transformando-se aoseu
maiscuja funçãomembrolongo do morto,tempo em um

relevante será sancionar as investidas do Estado no sentido
colabora com ada concentração do poder. Ela, na verdade,

culminacrise sua proscrição tanto quantoque com
legitima a transferência das funçõespossivel. De um lado,

ao negligenciá-lasda administração pública para o Estado,
centralização administrativa. De outroque alavancao a

diferenciadolado, simples existência corposua como
uma

vez que seus privilégios não tinham mais legitimidade.

nossa questão: por qualPosto isso, precisamos retomar
mecanismo a transferência das atividades administrativas da

podernobreza burocracia desenvolvenascentepara uma
revolucionário?

centralização administrativa lentamenteA opera a
descentralizado organizaçãodestruição modelo dedo

"horizontal"social: do poderestrutura marcadamentea
partilhado pelas pátrias" aristocráticas, já"pequenas

sua 
um
(AR,

presença na 
bom governo 

p. 120)

seu poder continuava intacto - como se

21-0 senhor nobre "não mais governa, mas 
paróquia e seus privilégios impedem que 
paroquial possa se estabelecer no lugar do seu"

"destrói ou enfraquece o império de qualquer regra"21,
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singelademencionadas. trataEntretanto, não umase
administraçãoantigaadministrativa". Pois"reforma a

um conjunto de práticas sociaisimplicavadescentralizada
determinados hábitosoriundas deemboraque,

ganharam importância e significado que emadministrativos,
práticastaismuito excediam hábitos.aqueles Ora,

0 ponto que nos interessadesaparecem e são substituídas.
particularmente é a questão da vida politica no âmbito das

Pois, segundocomunidades, aldeias.pequenas as
esvaziaTocqueville, centralização não aapenasa

sobcomunidade das usualmente estavamtarefas suaque
consigojurisdição; esvaziamento leva suaesse mesmo

vitalidade politica.

raciocínio, devemoscompreendermos estePara nos
aristocracialembrar novamente do modelo de ancora aque

exemplodo Antigo Regime.análise tomarmosSe ocomo
capitulo três do Livro Segundo, encontraremos passagens que

apesar de não apresentarem maiores detalhes, umasugerem,
modelo feudalcomunidade urbana inspirada queno

Pois Tocquevillepoderíamos considerar quase democrática.
compreendidaliberdade politica, comoevoca uma

comunidade,públicosparticipação negócios danos
feudalliberdadegeneralizada: "Nabastante França, a

jásobreviveu feudalismo. Quando senhores nãoosao
cidades conservavam ainda oadministravam mais o campo, as

fim doatédireito de Ainda encontramos, ogovernar.se
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espécies decidades formarcontinuamséculo XVII, aque
cujos magistradosrepúblicas democráticas, sãopequenas

povo e responsáveis perantelivremente eleitos por todo o
vida municipal é pública ativa ondeondeele, a e e a

direitos demuito ciosa decidade mostra-se seus e sua
independência" 115) . quadro mudou(AR, EsteP.

abolidasradicalmente, eleições foramtão logo e asas
municipais Desdeoffices. então,funções postas oen

liberdadedireito vendido,de comandar ser e apassa a
atividade administrativapolitica desaparece, junto com a

estabelecercomunitária: "As cidades podemnão umnem
nem levantar uma contribuição, nem hipotecar,imposto, nem

em juizo, bens,vender, nem arrendarnem entrar nemseus
administrá-los, dedos excedentesfazer suasusonem

Conselho22receitas intervenha decreto dosem umque
trabalhosintendente.baseado relatório Todosdono seus

são executados conforme planos e orçamentos que o Conselho
intendente e seus subdelegadosaprovou por decreto. São o

e é geralmente o engenheiro ou o arquitetoque os aprovam,
Dessa maneira,do Estado os dirige" (AR, 118) . aque P-

comunidade que decidia publicamente seus negócios mesmo

22-0 conselho do rei, segundo Tocqueville, é um corpo 
administrativo com múltiplas funções: "É ao mesmo tempo supremo 
tribunal de justiça [...] e superior tribunal administrativo 
[...] exerce o poder legislativo [•••] resolve todos os 
negócios importantes e controla os poderes secundários" (AR, p. 
108). Tocqueville prossegue: "Este conselho não é, de modo 
algum, formado por grandes senhores, mas de personagens 
medíocres ou de nascimento plebeu, antigos intendentes e outras 
pessoas bem a par da prática dos negócios, todos revogáveis" 
(AR, p. 109).
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"cidadão"considerando importância relativa de cadaa

conjunto reduzido de "nacionais" que decidemfuncionários

às comunidades estratégia doapenas parte dasão Estado

(cf. 0 Antigo Regime verá,AR, III) . portanto,Cap. a
vitalidade politica das debilitar-se,comunidades feudais
na medida em que estas perdem o direito de se autogovernar.

selecionaelencoNo de Tocquevillerazões paraque
explicar por caminhajá feudaltãoFrançaque a pouco
resolutamente para a Revolução, desaparecimento da vidao
pública, considerávelpelo menos diminuição muitoou uma
desta, importância primeira grandeza. Segundotem de
Tocqueville, teve múltiplasRevolução Francesa causas;a

democrática é tambémentretanto, revoluçãoestase
despótica, isto centralização administrativa,àdevese
cujo efeito politico mais importante é exatamente tornar a
vida pública fenomêno "A administração do Antigoescasso:
Regime tirara de antemão aos franceses a possibilidade ou o

desejo ajudar grifosde 246;mutuamente" (AR, P-se

énossos). fecundoEsta terrenoescassez para a
23 A despoli tização é mais"despolitização" sociedade.da

23 - Tocqueville não usa este termo, mas, segundo nos parece, 
a idéia que desenvolve adequa-se perfeitamente a ele.

Absoluto de, não podendo manter a liberdade efetiva, manter

centralizada e solitariamente; pois as eventuais consultas

nessas decisões -, perde essa prerrogativa em favor de um

suas "aparências", as "vãs aparências" da liberdade comunal
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logo não mais puderampelos assuntos tãoter comuns,a
decidir e agir sobre eles. A despolitização aparece como a

da perda da experiência politica.social Estaexpressão
expressão conhece duas faces distintas.

às contradiçãocisãoéUma que osvezesa
interesses e o interesseindividuos passam a ver entre seus

é107-113).vol. Outrapúblico (cf. II,DA, aPP-
da ação politica;limiteseliminação dos parâmetros, dos

afastam da vida pública, portanto
que o mundo real interpõe àdas dificuldades e obstáculos

açõeseles pensamentoação, pautar e porpassam a seu
lhes parecerá pedramundoabstrações. entãoO como uma

bruta que poderá aceitar qualquer lapidação. Compreendemos
então como a constituição de um poder revolucionário emana
da centralização administrativa: "Quando veio a Revolução,
ter-se-ia procurado em vão, na maior parte da França, dez

de maneira regular,homens habituados a agir em comum,
cuidar eles mesmos de sua própria defesa. O poder central

pois,devia, encarregar-se disso, de modo que, tendo este
poder central caido das mãos da administração real para o

assembléia irresponsáveldominio de deuma e,
nada encontrou à suabenevolente que era torna-se terrivel,

frente que pudesse pará-la freá-la Aum pouco.
que com tanta facilidade derrubou a monarquia

tudo possibilitou após queda" (AR, grifos24 6;sua P-

nem mesmo

e a

que o sentimento de desinteresse que os franceses passaram

mesma causa

desde que os homens se

e soberana
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"Sendonossos). França um dos países da Europaa
mais tempo e mais completamente apagara qualquer vestígio
de vida política e onde os particulares mais tinham perdido
o manejo dos negócios, o hábito de interpretar os fatos, a
experiência dos movimentos populares própriae quase a

énoção de povo, fácil imaginar todos francesescomo os
puderam cair numa terrível revolução sem avistá-la" (AR, p.
245) .

Evidentemente a Revolução não pode ser explicada apenas
por essas razões. Na verdade, segundo Tocqueville, esta se

combinadasdeve estruturais de longocausas aa prazo
causas conjunturais, 193). Taise mais recentes (cf. AR, P.

incluem desde classesseparação entre ocausas ea as
desaparecimento liberdade política, demasiadada até a
influência intelectuais teriam sobre assuntosque os os
públicos na França.

Nosso intuito não é, porém, acompanhar a maneira como
Tocqueville explica Revolução nósFrancesa. Aa nos
interessa maneira distingue,elea processocomo no
revolucionário, formação, já poderdoatuação,a e a
democrático. sentido, podemos dizerNesse aque
centralização administrativa, consequências nelaase

criam o poder revolucionário,implicadas,
é elas antigas aristocráticasestruturaspor que as

na medida em que

que há
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instituições aristocráticasPoisdesaparecem. assem que
tivessem sido abaladas,
aplicada a todos, o primeiro principio da centralização - e

democracia seria (cf.da DA,não

radicais que ela opera na estrutura social, desorganizando
que abrem a possibilidade decostumes e hábitos seculares,

tudo possa possaque se

sociedade. seja, Revoluçãomundo deOu auma nova que
Francesa seja possivel.

maiorescompreenderpodemosEntretanto, semse
carátersidocentralização tenhadificuldades umque a

iria precipitar anecessário da formação de um poder que
se compreendelado,queda da aristocracia, nãooutropor

por qual razão esta devesse transformar-se na herança mais
importante do Antigo Regime à sociedade pós-revolucionária.

dúvidasalimentaobstante, Tocqueville não quantoNão a
"Se me perguntarem como esta porção do Antigo Regimeisso:

para a nova sociedade epôde ser assim transferida inteira
centralização nãonela incorporar, respondereise que a

pereceu com a Revolução porque
acrescentarei que quando um povoRevolução e seu sinal, e

direção àaristocraciadestruiu seio corre emem seu a

Então é mais fácilmesmo.

precipitá-lo neste declive que freá-lo. Em seu seio, todos
os poderes tendem naturalmente à unidade, e é preciso muita

a própria idéia de uma lei geral,

era o próprio começo desta

II/ P-

centralização como atrás de si

Prefácio, e Vol.
nem mesmo pensável

ser alterado, fundar node que

12-16). Além disso, são as mudanças
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arte para separá-los. A revolução democrática que destruiu
tantas instituições do Antigo Regime tinha, portanto, que
consolidar esta unidade, centralização encontrava com
tanta naturalidade lugar sociedade formada pelaseu na
Revolução que é fácil tomá-la como obra desta" (AR, p. 129;
grifos nossos). Vê-se, pois, quão naturalmente Tocqueville
insere a centralização, que pensávamos própria ao Antigo
Regime, na Democracia.

Mas não podemos aceitar o veredito de que a Democracia
é centralizadora conclusão óbvia desse procedimento !

baseados aristocracia sucumbiu.fato deapenas no que a
Afinal, tal veredito balizasobre
avaliação sobre a Revolução e sobre o poder democrático. É
por ele que nosso autor verá uma Revolução cuja herança não
é a triade consagrada; Liberdade, Fraternidade.Igualdade,
A Revolução de Tocqueville, eleaquela que descrevenão

cujos resultados desastrosos são de certo
modo derazão de obra, é Revoluçãoa ser sua a
centralizadora, cujo fogo não se apagou setenta anos depois
da faisca original. a
sombra do despotismo sobre gerações que viram a luz doas
século XIX.

Suspeitamos muito sólidossomente pressupostosque
poderiam autorizar Tocqueville ter visão tãoa uma
pessimista da Revolução - não nos esqueçamos, uma revolução
democrática. Precisamos pois descobriu quais são estes e

e a

diretamente, mas

a democracia

E que manteve por todo esse tempo

toda a
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afinal, questão permanece:onde estão; aqueporuma
o poder centralizadordemocracia adotou,

parido no apagar das luzes da aristocracia tradicional?
como se fora seu,



CAPÍTULO SEGUNDO

A natureza do poder democrático em A democracia
na América

0 problema do qual partimos foi a compreensão da noção
de poder democrático, noção esta que permite a Tocqueville
articular Revoluçãodiscurso sobre Francesaum a

continuidadehaveriafundamentado seguinte tese: nona
curso histórico entre o Antigo Regime e a Revolução; ambos

democrático.estariam inscritos âmbito do processono
contemplaanáliseAssim, do ponto de vista de queuma

periodos de longa duração, ocupando-se do processo e não do
episódio, continuidadeé de Tocqueville,como acasoo
estaria garantida não apenas pelo fato de que na passagem

democráticoAntigo Regime àdo Revolução o processo
ininterrupto, Revoluçãotambémmanteve-se como porque a

acelerou tal processo, mantendo integralmentesomente seu
curso. Ou seja, esta é uma Revolução democrática, herdeira
do Antigo Regime^-.

Assim, Tocqueville pode sustentar detese que asua
Revolução é apenas apaixonado que seja,um episódio, do

democrático élongo lado,Por outroprocesso europeu.

porque

1 - Esta ênfase em ligar o caráter democrático da Revolução ao 
Antigo Regime é proposital. Pois, de acordo com Tocqueville, 
ela é democrática porque é herdeira do Antigo Regime.
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teoriaestá munido sobredestaapenas oporque
desenvolvimento histórico europeu em O Antigo Regimeque,

atenção do autor poderá estar toda elaa
democrático, seja, maiscentrada naquele processo ou no

Antigo Regime Revolução. isso Revolução,Porque na a
histórico singular, interessafenômenoenquanto a

Tocqueville medida contribuiunaapenas que paraem
realizar a democracia.

teleológica"processualista" daEsta concepção e
história, Tocqueville a possuia desde muito cedo. Como j á
lembramos no primeiro capitulo, ela aparece já no prefácio
de América.DemocraciaA deveEntretanto, autorna o

exatidão de fatos
que constituem este periodo do Antigo Regime. Assim, para
ligar o Antigo Regime à Revolução, elege um fenômeno sócio-
politico instrumento sociológico continuidadedacomo
histórica: a centralização administrativa. A centralização
administrativa, ocorrida em toda a fase pré-revolucionária,
conduz o processo de dissolução das instituições feudais e,
como contrapartida deste, da formação do poder democrático

certo momento histórico é poder revolucionário^.que em

democrático 
adiante.

2 - A relação entre o poder democrático e o poder 
revolucionário será discutida mais adiante. Por ora, podemos 
considerar os termos intercambiáveis, garantindo-lhes 
indiferentemente dois sentidos: a) o poder próprio à Revolução 
Francesa; b) o poder que destrói as estruturas aristocráticas.

e a Revolução,

demonstrar a sua tese pela análise dos
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poder democrático0 poder revolucionário exercemoe
de Tocqueville,conceituaifundamentalpapel no esquema

separação deles, que
podemos compreender a lógica do argumento que faz daquele

formas aristocráticas processoprocesso de dissolução das
democrático. Afinal, afirmar que
poder revolucionário, seria vão para a tese de nosso autor

este poder não se identificasse, em dado momento, com ose
seriademocrático. depoder centralização nãoA capaz

poder que aniquila as instituições aristocráticas e aquele
que erige a nova ordem social.

jogo se faz pela identificação

e separação entre os poderes.

não é apenas o poder própriopoder revolucionário0
mais nada,da Revolução; ele é, poder que,deantes o

catalisando forças históricas, deenterra uma vez oas
aristocrático,modelo libertando formasas novas

antigasdemocráticas das oriundas do daspesoamarras
instituições. Foi limpeza revela, sobuma que acomo
aparência oxidada, issoreluzente. homensPor oso ouro

havia nascido daimaginar mundopuderam que novoo
quando ela apenas o tornou cristalino.Revolução,

que plausível,Esta interpretação, ainda contém um
problema inequívoco. Pois Tocqueville não chega à concepção

a centralização fomenta o

estabelecer a houvesse um hiato entre ocontinuidade se

pois é pelo jogo de identificação e

Mas, como já dissemos, o
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do poder revolucionário por meio de raciocínios abstratos.
Ele faz uma análise histórica da administração francesa no

de suas consequênciasAntigo Regime, de seus procedimentos,
Ésócio-politicas.

sociaismudanças acompanharam evolução, semque sua
contudo estabelecer relações necessárias de causa e efeito

duasentre estas esferas, vai buscarautor asoque
determinações do taispoder forma. Entreque se
determinações, Tocqueville hesita destacarnão uma,em
especialmente: caráter Pois écentralizador.seu
principalmente caráter estabeleceestepor aque se
antinomia entre as formas aristocráticas e as democráticas.
Aqui começa o problema.

poder administraçãocentralizado da real,0 que
substitui as instituições aristocráticas, é necessariamente
centralizador, mais centralizador: écada esta avez
condição para aristocracia, deque possa superar a que,
outra maneira, apenas se reformaria -

Inglaterra^.acontecido A centralização destróina
completamente organização social sustentavaa que a
aristocracia é função históricaesta sua no processo
democrático. Entretanto, por esse caminho, parece claro que

3 Para Tocqueville, o segredo do fenômeno de manutenção dos 
nobres como aristocracia, ou seja, como classe política 
dominante, ocorrido na Inglaterra, está na descentralização 
política, própria do modelo aristocrata, aliada à 
incorporação de segmentos da burguesia a esta elite política: 
sábia adaptação às exigências do processo democrático.

na história desta administração e nas

como, de fato, teria
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podercentralização,pelapoder engendrado oo
revolucionário^, é contingente à democracia. Ele serve para

de sua trilha os entulhos daabrir-lhe os caminhos, varrer
eventualidade, assimsociedade aristocrática, é umamas

confere-lhecomo
outro estatuto. Pois o jogo de reciprocidade que estabelece
entre a obra do Antigo Regime e os efeitos da Revolução -

compreendemencionado capitulo primeiro só seno se
járevolucionário é poderpoder osupomos que o

ordemdemocrático, pois dadatrata-se construção nova
democrática, tanto a obra do Antigo Regime quanto aquela da
Revolução.

identificação significariatalOra, que as
caracteristicas doconfundem outro,de ouasum se com

implicariaseja, ambos são um e o mesmo. entretanto,Isto,
consequência espinhosa: poderbastante se ouma

há meio derevolucionário é o poder democrático, não se
compreender nem o Antigo Regime nem a Revolução.
periodo que Revolução só é Antigo Regime porantecede a

4 não

do Antigo Regime, Tocqueville afirma: 
surgido a Revolução, o 
toda parte, aqui mais cedo, 
peça por peça, 
resolveu repentinamente, 
sem transição, sem precauções, 
realizado sozinho, pouco a 
portanto, a obra da Revolução"

a própria Revolução^. Tocqueville, porém,

Este poder será considerado revolucionário, não apenas 
porque é o poder que fez a Revolução, como também porque dá 
ensejo a muitas das tantas pequenas revoluções que precederam - 
e tornaram possível - esta.
5 - Sobre o papel da Revolução no desfecho do processo oriundo 

"Mesmo que não tivesse 
velho edifício social teria ruído por 

acolá mais tarde, mas teria caído, 
em vez de desmoronar-se de uma vez. A Revolução 

por um esforço convulsivo e doloroso, 
sem deferências, o que ter-se-ia 

pouco, com o tempo. Esta foi, 
(AR, p. 68).

Afinal, o
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tempos pós-"Novo Regime",espécie de os
revolucionários. O processo de mudanças que justifica estes

o próprioconceitos cria revolucionário éfatoe o
processo democrático: evidentemente
prescindir desta história.

quiséssemos ilustrarmetáforaSe ousar uma para
pensamento de Tocqueville a esse respeito, poderiamos dizer

Antigo Regime foi periodo de gestação,oque e ao
Revolução o momento do nascimento da democracia européia.
Se esta imagem é exata, a democracia que nasce na Revolução

evidentemente confundidapodeFrancesa não com asser
condições um tanto democráticas que o autor já vislumbra no
Antigo Regime;
próxima simultaneamente, preparação. Doe, sua mesmo

o poder democrático "contém" o poder revolucionário,modo,
ele.

dadogma soberania espinha do poderdo dorsalpovo,
democrático, não aparece na análise do Antigo Regime.

dúvida caráterEntretanto, há denão que o
centralizador do poder revolucionário umapermanece como
herança poder propriamente democrático. Segundono
Tocqueville, centralizadaadministração domodelo deo
Antigo Regime é não apenas mantido mas também aperfeiçoado^

pela sociedade pós-revolucionária: a centralização aparece

6 - Os capítulos II ao VII, do Segundo Livro, que tratam da 
centralização administrativa, dão numerosos exemplos disto.

Prova exemplar disso é que omas não se restringe a

a democracia não pode

oposição a uma

estas eram antes os sinais de sua chegada
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democraciacaracteristica tal.da Aenquantocomo uma
centralização própria revolucionário é,poder nãoao

como parecia contigente à democracia.portanto, ser antes,
Ela lhe é própria.

ligação entreSe poder revolucionário o podera o e
democrático é desta natureza, então não há como negar que a
tendência à centralização sej a segundaespécie deuma

donatureza poder democrático. Entretanto, mesmo se
adotarmos a compreensão histórica proposta por Tocqueville,
isto é, avaliarmos histórico ponto dedose o processo
vista da transformação continua teleológica dase
instituições, ainda assim a questão da natureza do poder

tais transformações resolve de modoque surge em se
exterior. Pois, é segundocerto, autor,se o que a
constituição de um poder centralizador seja condição sine

a realização de uma Revolução com o perfilqua non para e
as proporções que esta teve, por outro lado, ainda não se
pode compreender por qual razão essencial tendênciaesta
centralizadora seja, digamos, parte do poder democrático.

modo,De outro poder democrático inclinapor que o se
inevitavelmente centralização, tutela dopara a para a
Estado sobre a sociedade?

Não é certo
encontrada em O Antigo Regime Pois, ainda

democrática,questão teórico,problemaenquantoque a
esteja presente no texto, não passa de um pano de fundo.

e a Revolução.
que a resposta a essa pergunta possa ser
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Na verdade, surge como uma questão já previamente abordada
e razoavelmente resolvida:

democraciae como mas
"evidência" empirica.como

tanto
desobstruir caminhos, esvaziamentopelo daspor seus

instituições aristocráticas, constituirquanto elapor
mesma as instituições democráticas, é evidente que aquele
poder que realizouprecedeu deveria tera ae a mesma
natureza do "poder democrático", estemesmo que se
cristalize, sociedadesuposto, pospor apenas na
revolucionária. Assim, pergunta pela natureza do podera
democrático jamais é colocada poisdiretamente, indolea
centralizadora cola-se ele já dissemos,a como, uma
segunda natureza.

Entretanto, devemos relação entreromper com a
centralização e poder democrático estabelecida a partir da
"evidência empirica". Pois se quisermos compreender tanto a
análise da Revolução papelFrancesa, quanto estao que

teoria tocquevilliana do democrático,ocupa na processo
meandros do poder democrático. Já

que esta discussão está ausente em O Antigo
Regime Regime e a Revolução. Assim, não podemos nos furtar

buscá-la lá onde ela primeira obra deencontra:a se a

7 - Esta terminologia "revolução democrática" é utilizada em A 
Democracia na América. Cf., por exemplo, a Introdução.

Francesa era colaborar com a revolução democrática^,

precisamos desvendar os
sabemos, porém,

as relações entre centralização
aparecem não um problema teórico,

Pois, se o destino da Revolução
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Tocqueville, A Democracia na América. Precisamos portanto
partir desta perspectiva, estudo dorecuperar, casoa o

americano, análiseextrairmos conclusão,dapara a
pressuposto da leitura tocquevilliana da Revolução, que o
poder democrático é, centralizador.em sua natureza,

* ★ ★

"Os origem.deressentem Aspovos se sempre sua
circunstâncias que acompanharam seu nascimento servirame

seu desenvolvimento, influem sobre todo resto deao o sua
existência" (DA, Com estas palavras,vol. p. 26).I,
Tocqueville assinala a importância do fato de a origem da
civilização americana Afinal,conhecida. eleser como
reitera mais adiante, "depois de termos estudado a história
da América, seu estado politico e
social, sentimo-nos convencidosprofundamente desta

háverdade: opinião, hábito,não umsequer uma sequer
lei, poderíamos dizersequer uma sequermesmo um

acontecimento, que não possa ser explicado sem dificuldade
28) 8.pela origem do povo" vol.(DA, I, E, parece,P- na

origem americana não há névoa: está noaurora da naçãoa

8 - Evidentemente, isso coloca o problema da contradição de 
buscar a democracia - genericamente - , para além da América, e 
ao mesmo tempo afirmar que todas as caracteristicas desta 
última dependem de sua origem, singular, por suposto.

examinando com cuidado o
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conjunto quase homogéneo de emigrantes ingleses puritanos
que vieram se estabelecer no além-mar.

qual a caracteristica desse conjunto de emigrantesMas,
tão firmemente esta origem, a ponto de termosque marca

que referir a ela o caráter mesmo da civilização americana?
Tocqueville começa a desvendar este segredo ao assinalar a
"educação politica" dos ingleses exilados. Educação tal que

independentecomunalos preparou para o governo e,
dogma da soberaniaconseqiient emente, para

do povo vol.(DA, 1/
aristocraciada inglesa portadoresfossem doegressos

"germe de completa democracia". Issouma se expressa
basicamente no fato da igualdade existente entre os colonos
ingleses; afinal, segundo Tocqueville, "de um modo geral,

partirem de pátria, tinhamemigrantes nãoao sua os
qualquer idéia de superioridade uns sobre os outros." (DA,
vol. p. 29) com efeito,I, Porque,
poderosos exilam, assimpobrezaque se e a como a
infelicidade são melhores garantias de igualdade entreas
os homens que se conhece." p. 29)(DA, vol.I,

é politicaEntretanto, à ànão educaçãoapenas e
circunstância da emigração creditardeveque se o
florescimento da democracia nos Estados Unidos. A própria

parecia destinada àterra democracia. lembraComo
Tocqueville, colossal território,extensão doa novo
aliada às dificuldades cultivo,de "repeliamseu

não é estranho que os

"não são os felizes e

o exercicio do
p. 28) . Assim,
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aristocracia territorial". "é àcategoricamente a Pois,

liga. [...] Uma nação pode apresentar fortunas imensas e
grandes misérias; porém, fortunas não chegamse, essas a
ser territoriais, vêem-se no seio dela pobres e ricos; não

vol. p. 29) .(DA, 1/ A
aristocracia, portanto, não poderia, de modo algum, ter

Inglaterra9.lugar maneira,Nova todasDessana as
inglesas,colónias "desde principio, pareciamseu

destinadas a propiciar o desenvolvimento da liberdade, não
liberdade aristocrática de sua pátria, liberdadea mas a

burguesa e democrática, história do mundode nãoque a
apresentara ainda o modelo completo." vol. p. 29;(DA, 1/
grifos nossos)

Estabelecida assim origem da América,a começamos a
à primeiraassistir reviravolta deargumentono

Tocqueville: não obstante sua observação de que não são os
felizes que emigram, capitulo ("Dosequência dona mesmo
ponto de partida e de sua importância para futuro doso
anglo-americanos") , afirma,Tocqueville sobre os
emigrantes estabeleceram foi"NãoNorte:que se ao
absolutamente a necessidade forçou a abandonar seu
pais; deixaram trás posição social cuja perdapara uma

em "dois ramos", um ao
caráter democrático

a
9 -Tocqueville distingue os emigrantes 
sul e outro ao norte. Suas afirmações do 
deste inicio da colonização se referem às colónias do Norte, 
Nova Inglaterra (DA, vol. I, p. 30).

que os

terra que se prende a aristocracia,

existe a bem dizer, a aristocracia"

é ao solo que ela se
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seria lamentável vida garantidos;meios de tampoucoe
passaram ao Novo Mundo

aumentar suas riquezas;ou
pátria obedecer necessidade puramentepara umaa
intelectual; expondo-se às misérias inevitáveis do exilio,
eles queriam fazer triunfar uma idéia."

grifos do "idéia" é puritanismo.autor) Esta E oo
puritanismo, "não religiosa;doutrinaera apenas uma
confundia-se teoriasainda, vários aspectos,em ascom
democráticas republicanas mais "eraabsolutas"; umae
teoria politica quase tanto quanto uma doutrina religiosa"
(DA, vol. 1/ 31 e 34) .PP-

Prosseguindo este afirma "asargumento, autoro que
colónias inglesas [...] sempre gozaram de maior liberdade

de maior independência politica que outrasas
nações"
hábitos politicos da Inglaterra: intervenção do"aNova
povo nos negócios públicos, a livre votação dos impostos, a
responsabilidade liberdadedos do poder,agentes a
individual o julgamento júri,pelo acham-se nelese
estabelecidos positivamente sem discussão" vol.(DA, I,e

38) . idéia conjugação daE daautor estaP- o resume
religião ideais de democracia politica na seguintecom os
fórmula: espírito religião" "espírito"o de dee o
liberdade" produziram a América democrática.

arrancaram-se às doçuras de sua
a fim de ali melhorar sua situação

I, P-(DA, vol.

(DA, vol.

35). Em outra passagem, descreve os

I, p. 31;

interior e
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afirmações de Tocqueville,
este capitulo segundo muitotornam

politica1®.teoriadiscussão igualdadeda em sua
Principalmente porque nos permite entrever as contradições

idéialimites de igualdade condiçõesda de obra.e na
isso,desenhar linhas da questão.Vamos, então, Paraas

teremos antes que examinar o capitulo III.

terceiro capitulo social"Situação dosda0 trata
anglo-americanos". E Tocqueville pondera sobre o que chama
"état social": situação"A social é ordinariamente o

freqiientemente destas
duas causas reunidas; mas
considerá-la em si mesma

das leis, dos costumes e das idéias que regem a conduta das

aquilo que não produz, modifica. "nações; vol.ela (DA,
p. 45; grifos nossos)I, Logo depois afirma: "A situação

social americanosdos é eminentemente democrática. Teve
esse caráter já no nascimento da colónia; tem-no mais ainda
hoje em dia." (DA, vol. I, p. 45)

lembramos capitulo,Ora, do segundo talvezse nos
diriamos caracteristicas próprias dos emigrantesque as
puritanos já continham o instinto democrático, "fato" que
poderia produzir portanto tal situação social, segundo os

uma vez que ela existe, pode-se

a causa primeira da maior parte

10 - O próprio Tocqueville afirma que, reconhecida a 
importância da origem para o entendimento dos caminhos seguidos 
pelos povos, o capitulo II contém "o germe do que se deve 
seguir e a chave de quase toda a obra" (DA, vol. I, p. 27).

interessante para a

produto de um fato, às vezes de leis,

A incoerência presente nas
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do próprio Tocquevilletermos Entretanto,autor. agora,
prefere assinalar dois outros
para explicar a situação democrática americana.

independência das colónias:luta pela em nome do"o povo
tinha combatido,qual transformarase que emo povo se

potência, desejo de agir por si [...]mesmo;
o jugo da metrópole, aspirava à independência sobrompendo
forma" (DA, vol. lei dequalquer 46) .I, Segundo,P- a
de partilha igual. Para Tocqueville,sucessão

igual bensdos herdeiros, ligaçãoentre "destróios a
intima existia espirito familiaentre deque ao e
propriedade da terra" (DA, vol. 48) .I, Desaparecem asP-

familias tradicionaisgrandes grandes fortunas. Ae as
terra fragmenta-se. Ora, a
aristocracia fundiária, destrói-se qualquer forma de

estável,fortuna garantida pela continuidade familiar. A
da riqueza vigilânciamanutenção passa a requerer

Por vias paralelas, isso leva a que a influênciaconstante.
individual também tenda a desaparecer, porque o cultivo da
inteligência ócio de americanos nãorequer o que os
dispõem, preocupados que estão com a produção do bem-estar

situação social democrática americana,A portanto,
deriva: lo.) da vontade politica de autodeterminação, em

estritosentido (que democracia politicagarante daa
soberania do povo); 2o.) de uma certa igualdade económica

(DA, vol.

"fatos", politicos por certo,

I, p. 51).

a base parauma vez destruida

Primeiro, a

concebeu o

a partilha
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(advinda menos da igualdade efetiva das fortunas e mais da
possibilidade de adquiri-las perdê-las); 3o.) deou uma
certa igualização intelectual de um povo que não dispõe do
ócio essencial à formação dos sábios. Assim, a democracia
desenhada por essa situação social é politica, económica e
cultural.

realizada capitulosexposição breveUma dosvez a
segundo e terceiro, vislumbrar melhor opodemos começar a
quadro. primeiropeloComecemos capitulo segundo. Em

descobrimoslugar, ingleses, modo,de certoque os
emigraram voluntariamente para fundar a democracia. Fugiam

intolerância religiosa sociedadeda construirpara uma
política livre. Este projeto parece muito bem esboçado,
segundo a perspectiva que Tocqueville adota, no modo como
se organizam politicamente. Por outro lado, já erameles
iguais quando chegaram; esta caracteristica fugia a seue
controle: igualmente àstodos exilados sujeitoseram
dificuldades da terra estrangeira. é inicio daEste o
república americana, mais isso, é fundaçãoestaque a
efetiva da democracia moderna, que não conheceu outra que a
americana^.

os 
sobre 

teorias

11 - No primeiro capitulo, depois de fazer a descrição 
geográfica do território americano, Tocqueville afirma: "Era 
ali que os homens civilizados deviam procurar erigir a 
sociedade sobre fundamentos novos e, aplicando pela primeira 
vez teorias até então desconhecidas ou consideradas
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projeto político dede lado,Vemos, então, umaoum
sociedade livre mais(lembremos, vez, que ouma

democráticaspuritanismo se confundia "teoriascom as e
a igualdaderepublicanas mais absolutas"). De outro lado,

recíproca dos empreendedores daquele projeto. Mas, que
Éigualdade deé ausência estruturasesta? a

aristocráticas poderososde poder: "não são queos
pilaresemigram". isto assinalarmosBasta ospara

originários da democracia liberdadeamericana: e aa
igualdade.

bem analisada dupla determinação daOra, estase
origem pólos estãodas colónias, ambosveremos que os

intimamente entrelaçados. lado,Pormesmo o governoum
dogma da soberania do povo nada mais sãocomunal que

liberdade política mais radical: da"Na Novaa comuna
Inglaterra, a lei de representação jamais é admitida.

seio da assembléia geral dos cidadãos
dizemdebatem, Atenas, assuntosque se quecomo em os

respeito ao interesse de todos" 39-40).vol.(DA, I, PP-

verdadeira liberdade política - não podem ancorar-se senão
no princípio de que todos são iguais, igualmente capazes de

Isso já estabelece a relação de

inaplicáveis, iriam dar 
história do passado não

É em

e o

ao mundo um espetáculo para o qual a 
os havia preparado" (DA, vol. I, p. 25)

praça pública e no

Por outro lado, o governo comunal e a soberania do povo - a

gerir os assuntos comuns.
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interdependência entre o principioliberdade politicaa e
politico da igualdade.

Acontece América entrevista Tocquevilleque na por a
ligação entre liberdade igualdade é ainda maisa e a
profunda, pois igualdade não um principioa era apenas

os americanos;entre fatoera o
inaugural da democracia. Mais ainda, ela não era uma
contingência superável desenvolvimentopelo futuro dos
individuos: impossibilidadeestava garantida dapela
instauração de aristocracia verdadeira terrasuma nas
americanas. impossibilidade criouEsta outra, a
impossibilidade de uma "gradação hierárquica" vol.(DA, I,

29) . Iguais senhores, eis condição dosP- seme a
americanos.

conclusão Tocqueville destinoA de sobre daso
colónias, análise americana,amparada da origem éna
portanto colónias destinadascoerente: estavamas a
desenvolver liberdade democrática (DA, vol. 29) .I,a P.

examinada cuidado,Mas, só podeconclusãoestacom se
fazer entender admitirmos igualdade, fatose que a
fundador da democracia, é condiçãoapenas paraa a
liberdade. seja, igualdade liberdadeOu sãoe
interdepentes. Afinal, soberania do podenãoa povo
prosperar em meio à aristocracia. esta éEla supõe, e a
condição de existência, cidadãos iguais: igualmentesua
dotados de direitos discernimento. tais cidadãosOra,e

"juridico" também "fato",
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livres. comunalnão podem senão 0ser governo apenas
maximiza prerrogativa liberdadetrazendodoa apovo,
politica para perto dos cidadãos; tornando a liberdade cada

efetivamais fortalecida. Assim, de certo modo,vez e
aquela igualdade já é quase liberdade. Ora, isto nos conduz
diretamente a conceber que esta origem histórica da
democracia americana revelaria essência, dauma agora
democracia geral, de plena istoliberdade. éMasem o
capitulo segundo. No terceiro questão aparece de outraa
maneira.

capitulo, jáNesse mais buscarnão detratase as
origens, assim dizer, naturais democraciadapor
americana. Nele, análise explicitamentetorna-sea
sociológica. Tocqueville está então procurando o "fato
gerador" da sociedade democrática; não tarda a encontrá-lo

"situação social" americana. situaçãoestaOra,na que
social seja democrática é fato indiscutível (DA, vol. I, P-
45) . Porém, não é simplesmente à origem das colónias que
Tocqueville deve creditá-la. vai buscarEle fatos
politicos, se não para explicá-la propriamente, pelo menos

conferir-lhe inteligibilidade através disso,para e,
estabelecer o sentido desse novo registro. Como já sabemos,

fatosestes de independênciasão lei dea guerra e a
sucessão. Entretanto, além dessa mudança de perspectiva
analitica, surge uma proposição de todo inesperada.
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inscritaTocqueville, é igualdadePara certo que a
nesta situação social, mais cedo ou mais tarde,acabará,

"Não se poderia conceber
homens eternamente desiguais entre si num único ponto,os

iguais nos outros; eles chegarão pois, em um dado tempo, a
ser iguais (DA, 52)vol. Mas,I, como aP-
igualdade se manifesta politicamente? "Eu conheço, diz ele,
apenas duas maneiras de fazer reinar
politico: é preciso dar os direitos
dá-los a ninguém" vol.(DA, 52; grifos nossos). EmI, P-

palavras, eleoutras autor apresenta aquiloo que mesmo
nomeia " duas grandes consequências politicas do mesmo
estado social": "soberania "poderdo povo "a ou o
absoluto de um só"1^. Apenas com essa observação, autoro
já cinde uma ligação, que supúnhamos visceral, entre as
esferas social politica. igualdade conduznãoAe

prolongamento natural liberdadeigualdade socialentre e
politica. Assim, esta igualdade não é, pareceracomo ser

condição da liberdade.outrora, Pelo contrário,
ela também pode encarnar o papel oposto.

assinalada 
ao pacto 
instaura 
tempo,

instalando-se no "mundo politico":

a cada cidadão ou não

a igualdade no mundo

em todos."

apenas a

12 - A alternativa despótica assinalada por Tocqueville se 
assemelha, de certo modo, ao pacto hobbesiano, em que o 
contrato entre os súditos instaura entre eles a igualdade 
politica, mas, ao mesmo tempo, mantém alguém fora dessa 
igualdade pactuai, que adquire o status de soberano. No caso de 
Tocqueville, esse soberano é o déspota.

necessariamente à soberania do povo, sem mais. Não existe o
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Esta possibilidade da igualdade politica se expressar
só não é remota;sob a um a

despotismoigualdade pode conduzir àtanto quantoao
soberania do Estados Unidos: "Não épovo.
preciso, de forma alguma, dissimular que a situação social

acabo de descrever tãoprestaque quase que se

outra dessas duas consequências."

É preciso assinalar o espanto do leitor. A democracia
americana, tal como descrita no segundo capitulo, pareceria

livre essencialmentede tambémnão fato,apenas como
destinada à liberdade. Afinal, a constituição politica das
instituições puritanos resultouconceberam nãoque os
somente do voluntarismo "libertário" de um povo que queria

"triunfar uma idéia",ver
confundia idéia politica democrática. Ela resultoucom a

impossibilidadedatambém total de outraquase
constituição. Lembremos que a terra americana repelia, por
si despeito disposição dos emigrantes,damesma, a a
aristocracia. Além disso, ausênciaigualdade (da dea
superioridades) que reinava entre os imigrantes conspirava
para a sociedade livre. A democracia americana portanto

ter outra alternativa politica que
aquela adotada, democracia esfera públicaa na se se
quiser, democracia liberal. isto,Mais própriaa que a

(DA, vol. I, p. 52; grifos nossos)

não pareceria, de fato,

religiosa por certo, mas que se

Inclusive nos

facilmente a uma como a

forma do poder absoluto de
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idéia de outra solução política pareceria descabida.uma
Tocqueville vê ainda uma distinção a ser feita.Entretanto,

não há comoSe prestarmos atenção às palavras do autor,
ocultar nosso engano: origem da democracia americanaesta

aristocracia.descartou tão-somente A igualdade,a e a
ânsia de igualdade dos emigrantes, a experiência política
dos egressos da monarquia inglesa, a vastidão e hostilidade
do solo: democraciaestas raízes americana. Daídaas a
impossibilidade da aristocracia florescer: faltavamelaa

solo homens dispostos cultivá-lagenerosoum e ou aa
deixar que outros a cultivassem. Desses elementos primários
surgiram outros para consolidar aquela impossibilidade. 0
nivelamento cultural é exemplo disso. Dessaapenas um
forma, pensávamos destinação límpidaàqueo ser a

inscritaliberdade, origem das colónias,na aera apenas
ausência e a impossibilidade da aristocracia.

Desde sabemos igualdadeentão que a mesmo essa
igualdade quase americanossem passado dos assegura o
banimento da aristocracia mas não garante a liberdade. 0
fato é que a situação social dos americanos pode aceitar o
despotismo. podemos, alimentarNão ilusões:portanto, a
alternativa política despótica inelutavelmentepermanece

horizonte não democrático, inclusiveposta no apenas mas

americano. A liberdade encontra na América não éque se
mais originária. americanosOs também foram submetidos
"àquela alternativa temível". Eles foram apenas felizes em
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"As53) .poder absoluto (DA, vol. 1/escapar ao P-
circunstâncias, inteligência sobretudoorigem, osa ea

soberania dolhes permitiram fundarcostumes mantere a
povo " 53) . Assim, a liberdade politica que(DA, vol. I, P-

americanos experimentam é conjuntofruto de deos um
contingências favoráveis. Ela é circunstancial.

Esta ênfase em situar a democracia liberal americana no
circunstânciasdasterreno é muito importantegenerosas,

compreendermos democraciadanaturezapara a que
Tocqueville Pois,tem isso,mente. atentarmosem se a
perceberemos mais claramente que o despotismo não é apenas

"alternativa" possivel, é antes o destino mais naturaluma
da democracia.

esclarecermos filigranasPara deste argumento,as a
primeira coisa observada éa ser que, procurarmosse o
"fato gerador" democracia, maisda encontraremos que

"igualdade de condições".meramente outro aspectoUma
Tocqueville afirma: origem,entra "desdeem cena. oa

princípio da soberania do povo foi o princípio gerador da

maior parte das colónias inglesas da América” vol.(DA, I,
54; grifos nossos) . "dogma da soberania do povo "0P-

"nos nossos dias o principio da
soberania do Unidos,Estados todostomou,povo nos os
desenvolvimentos práticos que a imaginação possa conceber"

tornou-se a "lei das leis":



57

I, P-
Talvez pudéssemosdois princípios geradores.há um, mas

socialsimplificar,dizer, é outro,e opara que um
que a igualdadepolítico. Mas isso não é exato: lembremos

cria opiniõesTocqueville,de condições, segundo e
faz nascer sentimentospráticas, e modifica tudo o que não

sociedade civil sociedadecriou; sobre sobreatua a ae

política (DA, grifos nossos). A soberania dovol. 1;I, P-
instituiçõestambém conduz as aspovo, vez, epor sua

o dogma da soberania"Nos Estados Unidos,ações dos homens:
do povo não é de forma alguma uma doutrina isolada que não

conjunto da idéias dominantes; pode-hábitos eafeta os o
últimodistingui-la elo decontrário, umaose, comoao

anglo-americanode opiniões mundocadeia envolvemque o
cada indivíduo, qualquerinteiramente. A Providência deu a

necessárioseja, de razão para que possaque grauo

interessamlhesi coisasdirigir nas quemesmo,a

grande máxima qual,sobreexclusivamente. Tal é nosaa

repousa a sociedade civil e política: o paiEstados Unidos,

senhoraplica sobre filhos,de família a seusoseusa
administradores,comunidadeservidores, aseusa a

às províncias, a União aosprovíncia às comunas, o Estados
elaEstendida ao conjunto da nação, tornaEstados. se o

Estados Unidos,dogma da soberania do povo. Assim, onos
princípio gerador da república é o mesmo que regula a maior

414; grifoshumanas" vol.parte das (DA, I,ações P.
que o dogma da soberania do povo e anossos) . Vê-se, pois,

(DA, vol. 55). Diante disso, temos de admitir que não
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condiçõesigualdade complementares dode facessão as
postulado democrático: os homens são todos iguais e, porque
são iguais, têm a prerrogativa comum de dirigir a si mesmos
e à sociedade politica que constituírem. Assim, a soberania
do povo nada mais é que a expressão politica do principio
de igualdade fundamental de todos os homens.

isso é verdade, soberania doSe não podea povo
desprender-se do principio da igualdade. efetivamente,E,
não dogma da soberania do povo senãoprosperar
entre homens iguais. éesta relação doEntretanto, se a
dogma da soberania do povo principio da igualdade,

Tocqueville insiste que esta não é uma viapor outro lado,
a democracia social pode ter outra

expressão politica que não seja a soberania do povo; ela
não é necessariamente liberal. E mesmo não sendo liberal, a

"democracia"designação democracia é,Apermanece.
mais igualdade de condições e menos soberania doportanto,

os homens podem ser iguais e tutelados, e isto aindapovo:
é "democracia"13

deter- 
de 
a 

ou 
A

com o

13 - Apesar de Tocqueville jamais, ao longo de sua obra, 
se um momento para exprimir claramente qual o conceito 
democracia que utilizava, podemos saber, ao menos, que 
democracia se distingue pela situação social igualitária; 
seja, a democracia é definida pela igualdade de condições, 
esse respeito, Pierre Manent diz: "compreendemos porque 
Tocqueville abre sua apresentação da democracia americana 
definindo-a pela situação social (état social), definição que 
nos parece menos precisa, menos completa que a definição pela 
soberania do povo. É bem verdade que esta difinição pela 
situação social é menos precisa e menos completa, mas ela nos 
conduz diretamente a isto que distingue a sociedade democrática 
de todas as outras sociedades, à sua diferença especifica". Cf.

se viu o

de mão dupla. Ou seja,
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análise fossetermos deEntretanto, queumaem
democracia,formal, permanência dameramente esta mesmo

despida de liberal, se poderia compreender.face nãosua
Afinal, da democracia americanaresta sem aso que suas
institutuições livres? Resta,
da desprovida dasdemocracia: democracia enquanto tal,a

particulares,condições favoráveis, contingenciaismas e
fizeram especificidade Assim,América.daque a se

quisermos conhecer do fenômeno democrático,naturezaa
temos divisar quais forças primitivassãoque suas e a
maneira como elas operam. já sabemos,Forças que, arrastam
a democracia para o despotismo.

* k *

publicadaAdvertência, introduçãoNa segundoaocomo
tomo de A Democracia na América, Tocqueville afirma: "Os
americanos democráticasituação social lhestêm queuma
sugeriu leisnaturalmente certas certos costumese
políticos. Este mesmo estado social fez nascer entre eles,
além disso, uma multidão de sentimentos e de opiniões, que
eram desconhecidas nas velhas sociedades aristocráticas da

7). A situação social democráticaEuropa" (DA, vol. II, p.

la démocratie,Tocqueville et la nature de 
1982; pp. 25-26.

Manent, Pierre 
Paris, Julliard,

segundo Tocqueville, o núcleo
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forjou, instituições politicasportanto, sociaisas e
americanas. Mas não apenas isso. Ela também age diretamente
sobre os homens, sobre suas opiniões e sentimentos. Eseus
é nesse sentido que podemos falar em um novo homem, o homem

democrático. Assim, não é à toa que o autor procura, neste
segundo volume da obra, inventariar todas as manifestações
do espirito, detectando nelas doaçãoe apresençaa
elemento democrático^.

Começa essa tarefa pela exposição do "método filosófico
dos americanos". Qual seria Tocquevilletal método?
descreve: espirito jugo"Escapar de sistema, dosao ao
hábitos, às máximas de familia, às opiniões de classe, e
até certo ponto, aos preconceitos de nação; não tomar a
tradição como uma informação,senão fatos presentes
senão lição paraútil fazer de modooutrocomo uma e
melhor; sozinho si razão dasprocurar e em apenas a
coisas, tender para o resultado sem se deixar prender aos
meios, visar fundo através taisda forma: sãoe ao os
principais traços que caracterizam isto que eu chamarei de
método filosófico dos americanos." vol.(DA, 7)II/ 0P-
núcleo desse método pode resumido pela seguinteser
caracteristica: "na maior parte das operações do espirito,

D 
nos 
os

e os

14-0 segundo tomo está dividido nas seguintes partes: 
Influência da democracia sobre o movimento intelectual 
Estados Unidos; 2) Influência da democracia sobre 
sentimentos dos americanos; 3) Influência da democracia sobre 
os costumes propriamente ditos; 4) Influência que as idéias e 
os sentimentos democráticos exercem sobre a sociedade politica.
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individual deamericano só apela esforçocada suaao
razão".

descrito primeiro momentoéTal método, comoque no
logoamericano, qualificação;abandonarácedo esta o

democrático. Pois ele nãodescobriremos simplesmente se
é o ápice deprende às especificidades da América; antes,

evolução cultural que teria origens em Lutero euma suas
não podemosvol. 13) .(DA, Evolução que,Descartes II, P-

intelectual daédeixar de notar, expressãoa
é natural que

democraciamais experimentamhomens de perto aos que
não há mais condiçõesNatural,adotem tal método. porque

"No meio doobjetivas que lhes permitam agir de outro modo:
sociedadereina seiomovimento continuo de umaque no

gerações entre si relaxa oudemocrática,
idéias dequebra; todos perdem facilmente o traço dasse

incomodam com elas. Osseus antepassados quase nãoou se
homens que vivem em semelhante sociedade não poderiam mais

à qualopiniõesbuscar classedanassuas crenças
não mais existem classes,pertencem, pois, por assim dizer,

existem, elementos tãoainda desão compostase as que
alimóveis jamais poderia exercer umque corpoo

Quanto à ação queverdadeiro poder sobre os seus membros.
inteligência de um homem sobre do outro, épode ter aa

necessariamente demasiado pais onderestrita osnum
cidadãos, iguais,tendo-se tornado mais vêem-seou menos

o laço que une as

democratização em curso da sociedade. Assim,
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eles sinais superioridadede grandeza deos uma umae
incontestáveis, são constantemente levados de volta à sua
própria razão, fonte mais visivelfosse elacomo se a e
mais próxima da verdade. cada qual encerra-se[. . . ] Assim,
estreitamente em si mesmo e dali pretende julgar o mundo."

antigas fontes de opinião. A tradição desaparece ou énas
menosprezada; a classe perde sua realidade e força efetivas

um mero conceito sociológico;tornar-separa
pessoal cai em desgraça. Nada resta, portanto,

seu próprio julgamento, convencidos estão daque
legitimidade preceitosdos ditados pela razão. Asua
democracia os fez iguais entre si livres uns dos outros;e

"independência de espirito" é fatoportantoa e regra:
Tocqueville descreve um homem fundamentalmente abandonado a
si mesmo.

Mas, bem da verdade,a
vida longa. Já no capitulo segundo desta Primeira Parte, o
autor lembra mais completa democracia,mesmoque na a
independência intelectual conhece e limites

as sociedades se fundam sobre crenças

todos de demasiado perto e, não percebendo em nenhum dentre

seus limites
necessários. Afinal,

aos homens

(DA, vol. II, p. 12)

a autoridade

senão o

Este longo trecho mostra que não há mais legitimidade

este abandono não poderia ter
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e,
verdadeisoladamenteopiniões a eme procuraras suas

é provávelelecaminhos abertos não que umpor apenas,
grande número de homens viesse algum dia se reunir em torno

16). Além disso,a alguma crença comum" (DA, vol. II, P- as
dogmáticas" necessárias"crenças não são menos aos

indivíduos sociedades:às homem"Um tratasse dequeque
examinar tudo sozinho só poderia dar pouco tempo e atenção

seu espiritocada coisa; trabalho manteriaa esse
agitação perpétua que o impediria de penetrar profundamente

solidezqualquer verdade fixar em qualquerem e se com
vol. II, p. 17) .certeza" (DA,

isoladamentetomadotanto do lado do individuoAssim,
não há dúvida sobrequanto da sociedade todo, acomo um

independênciaautoridade intelectual: "Anecessidade da
individual pode ser mais, ou menos grande; não poderia ser

existeAssim,limites. questão não é saber se umasem a
autoridade intelectual nos séculos democráticos, mas apenas

medida." (DA,acha depositada qual seráonde suaaese
encontrá-lajá sabemos que não vamosvol. 17) Ora,II, P-

pessoal declasse, autoridadetradição, umna na na
achá-laesclarecido. podemos tambémNão em nopensar

poder da razão individualsobrenatural; no

sem ação
(DA, vol.

15 — "[...] sem idéias comuns, 
comum, existem ainda homens, mas
II, p. 16)

comuns15

não há ação comum, e, 
não um corpo social"

"se cada um tomasse a seu cargo formular todas

a mesma crença

em uma
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desacreditou-o (cf. 13) : "Os homensVol.DA, II, P- que
dificilmentevivem igualdadetempos de sãonestes

situar intelectual à qualconduzidos autoridadea a se
submetem fora e acima da humanidade" vol.(DA, p. 17) .II,

instâncias incapazes de sediartodas sãoSe essas a
autoridade intelectual, homens poderiam depositá-onde os
la? Tocqueville responde: mesmos e nos seus

viasemelhantes de fontes daque, regra, procuram as
vol.verdade" (DA, rigor,II, 17) . nãoMas, estaP- a

verdadeiramente uma resposta. Afinal, os dogmasparece ser
de que os homens precisam não podem ser produzidos por cada

uso particular. Terão pois que acreditarum, para seu em
Éalguém. justamente mistérioaqui dacomeça oque

sociedadeautoridade democrática: "Nos detemposna
igualdade, os homens não têm nenhuma fé uns nos outros, por
causa de sua similitude; similitude lhes dá

confiança quase ilimitada julgamento do público;uma no

lhes verossimil tendo todos luzesporque não parece que,
parecidas, verdade do lado do maiornão encontrea se
número" "A disposiçãovol.(DA, p. 18; grifos nossos).II,

acreditar mais,cada éaumentapara na massa veze, a

opinião que conduz o mundo." vol. 18; grifos(DA, II, P-
nossos)

autoridade intelectual, democracia,Ora, se a na
opinião pública,lugarencontra pergunta maisseu na a

óbvia impõe: por que individuo que desdenhase o mesmo a

"É neles

mas esta mesma
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alguémopinião deignoratradição, classe e aa
inteiramenteassimesclarecido, entrega-se tão aos

caprichos da opinião pública? Vejamos o que Tocqueville nos
disso: vive paisesdiz homem"Quando que nosacerca o

democráticos compara-se individualmente a todos aqueles que
que é igual a cada um deles;

quando vem a encarar o conjunto dos seus semelhantes emas,
ele próprio lado dessecolocar-se grande corpo,a ao
é esmagado pela própria insignificânciaimediatamente e

pela própria fragilidade. igualdade queAquela omesma

independente cidadãosde doscadatorna emum seus

particular, isolado à dodefesa,entrega-o, açãoe sem

o público,maior isso,número. Por entretem povosos

democráticos, singular do qualpoder naçõesum as

aristocráticas sequer poderiam fazer idéia. Ele nãonem

persuade das suas crenças; impõe-nas as faz penetrar nase

espécie de pressão imensa espirito dedouma

todos sobre a inteligência de cada um. " vol.(DA, II, P-
18; grifos nossos)

maneira, iguaisindividuos nãomutuamenteDessa aos
resta senão o conjunto deles próprios. A igualdade que os
tornou independentes, antigosinalcançáveis portanto aos
poderes, dotou-os, fragilidadelado, deoutropor uma
inerente: universalmentetornou-os fracos. Fracos porque

distinçãodespidos da Poisdada pelo poder. podero
espalhou-se por todos: não importa o poder que cada homem

almas por

o rodeiam, sente, com orgulho,
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igualmente fortes, indiferentemente.ou igualmente fracos,

do ponto de vista de um individuo isolado, éeste poder
esmagador, ele. 0 que

individuo não possaevidentemente,
eventualmente opinião pública,à formase que aopor

2 63) ; mas ele não poderá deixar de
reconhecer opinião é opinião legitima.esta Nossaque

portanto,
parcialmente respondida:
antigas fontes de autoridade intelectual, ela também elege
outra fonte e a torna única.

homens entregam à opinião públicaMas ànãoos se
maioria, lhes impõepor suposto esta se
pela onipotência. disso, império é doceAntes seu e
justificado. Justificado duas desde logorazõespor
amplamente aceitas: a primeira deve-se ao principio de que
haveria mais luz e sabedoria em muitos homens que
só; a segunda, ao principio de que os interesses do maior
número devam ser preferidos aos do menor (DA, vol. 258) .1/

lado,outroPor paradoxalmente, de sua
dedureza, caráter implacável. Pois sónãoseu apenas

restou a maioria para sediar o poder, como também ela se
tornou um valor Eles sabem

em um

a igualdade não apenas destrói as

maioria (DA, vol.

tão esmagador que não pode fugir a

1/ p.

pergunta sobre o novo lugar da autoridade está,

para os homens democráticos.

sua doçura advém,

que onão quer dizer,

apenas porque

possua; se todos têm um poder igual, podemos considerá-los

Juntos, porém, eles têm todo o poder disponível. Por isso,
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republicanas nada alémdemocracias há danãoque nas
maioria (DA, vol. p. 257).I,

Sabemos agora que o império da maioria, por intermédio
de sua forma politica de manifestação,
uma das forças constitutivas da democracia. Entretanto, ela

governo livre, quanto um coadjuvante do despotismo. Mas, de
que maneira um mecanismo aliado tão óbvio da democracia
liberal pode ser, pelo contrário, aliado do despotismo?

maisviasUma das férteis abordagem dessepara a
problema, é o individualismo fenômeno que, como ressalta

origemé deautor, democrática. dissemosJáo que a
igualdade de condições destruiu as antigas fontes de poder

de social: tradição,coesão autoridadeclasse,e a aa
o significado mais profundo dessa destruiçãopessoal. Ora,

é a instauração de uma era em que esses laços
"permanentes" entre os homens desapareceram. Cada individuo
torna-se tão independente quanto possivel.

nem a inserção definitiva
a

independência é, em principio, fundaabsolutatão que a
impossibilidade existência "naturais"da laços maisde

e

"naturais"16,

aqui tem o sentido de "naturalizados", 
estabelecidos tão universalmente, 

aqueles que os comungam como 
não como antigas criações humanas.

laços de 
que são 

próprios da
16 - "Naturais" 
tão longa duração 
percebidos por 
natureza, e

em uma classe, nem a submissão
nem as gerações que se sucedem,

Nada o prende:

instrumento de participação popular num

a outro. Mais que isso,

a opinião pública, é

pode ser tanto o
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maneira,abrangentes entre Dessa oas
individualismo torna-se um sentimento óbvio para os homens

assimdemocráticos: ninguémnada devem"Estes pore,a
habituam-sedizer, nada pessoa alguma;de a seesperam

considerar sempre isoladamente, imaginam de bom grado que
(DA, vol.seu destino está inteiro entre suas mãos." II, P.

106; grifos nossos) O individualismo é pois "um sentimento
refletido isolar-see pacifico, que dispõe cada cidadão a
da massa de um ladosemelhantesseus e

seus amigos,com sua familia após terde tal sorte que,e
criado para si, uma pequena sociedade para seudessa forma,

abandona de boa própria grande sociedade"vontadeuso, a

(DA, vol. p. 105; grifos nossos) .II,

Pelo individualismo viadesvendar a quecomeçamos a
conduz argumento do império da opinião pública sobreo
indivíduos teoriapoliticamente enfraquecidos à do
despotismo democrático. Lembremos que a igualdade destruirá

relações "naturais" existentesoutrora nãoas e as
substituirá insistêncianenhumas outras. Estapor em
denominar as relações tradicionais como "naturais" não é de
modo algum gratuita. Pois o fenômeno que está em questão é
exatamente a criação de um outro tipo de vinculo entre as

políticos.vinculos são,Estespessoas: paraos
Tocqueville, por definição, artificiais.

pessoas^^

17 - Excetuando-se, é claro, os laços familiares e as relações 
íntimas de amizade. Trata-se, na verdade, das relações sociais 
que se dão no âmbito da cidade; relações entre cidadãos.

a retirar-se para
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porém, dizer que os vínculos políticosO que significa,
são artificiais, por oposição a antigas relações naturais?
Significa basicamente que, ao contrário destas últimas, as
relações no âmbito da democracia dependem diretamente do
esforço e da vigilância dos indivíduos. Em outras palavras,

das políticas.ações humanas: propriamentesão Ora,
sabemos igualdade, neste ponto preciso,que exercea um
papel inteiramente negativo, suprime as relaçõessej a,ou
tradicionais colabora constituiçãonão dasmas para a
"relações políticas"; individualismo,contrário, peloao
esgarça as condições de possibilidade destas relações, uma

o primeiro dos efeitos deste é "secar a fonte dasvez que
virtudes públicas". Ou seja, o individualismo é um fenômeno
político; mais precisamente, o fenômeno do abandono da vida
pública. A elevação da esfera privada à categoria de bem

nas sociedades democráticas modernas, é um sintomasupremo,
inequívoco disso: "Como homens vivem paísesnosos que
democráticos inferiores,têm superioresnão nem nem nem
associados habituais de bom gradoeles se

[...]
Por isso, somente com esforço
afazeres particulares para cuidar dos assuntos comuns: a

tendência natural é cuidadoabandonarsua esse
exclusivamente visívelrepresentante permanente deao e
todos que é o Estado. Não só não possui o gosto natural de

público, têm temponãovezes

volvem para si mesmos

elas não existem por si mesmas; não existem no mundo antes

e se consideram isoladamente.

mas muitas

e necessários,

esses homens se afastam dos

se ocupar com o
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fazê-lo. vida é ativaprivada tão temposApara nos
democráticos, agitada, cheia de desejos, detão tão

resta mais energiatrabalhos, nãoquase aque
cada homem para a vida politica" II, p. 300).

O recolhimento à vida privada,
negação da vida pública, é o solo fecundo que a igualdade,
pelo individualismo, prepara para o despotismo,
sociedade opinião pública faça parte jogodoaem que

político18. Pois individuos experiênciadestituídos de
pública são incapazes tanto de agir coletivamente de modo

únicacoordenado força politicaforma dea numa
democracia quanto inclusive de vislumbrar conciliação

interesses particulares interesse público.e o
maneira, maislhes parecerá confortávelDessa e

conveniente que outro - o Estado - se ocupe das tarefas que
lhes roubariam as doçuras da vida, digamos, doméstica. Esta
omissão abre um vácuo que é bálsamo para o desenvolvimento
do despotismo. Segundo Tocqueville, "o despotismo que, em

é medroso isolamento dos(craintif) ,
homens a medida mais certa de sua própria duração e dedica

cuidados para isolá-los" (DA,
vol. 109) ; "Os viciosII, p. nascer
são precisamente aqueles que igualdade favorece. Estasa

se ajudam mutuamente, de um

mesmo numa

ordinariamente todos os seus

18 - Discutimos as relações entre isolamento sócio-político e 
despotismo nas últimas páginas do capítulo primeiro.

que o despotismo faz

nem vagar
(DA, vol.

duas coisas se complementam e

sua natureza,

entre seus

vê no

que neste sentido é a
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modo funesto. A igualdade coloca os homens uns ao lado dos
despotismo elevalaçooutros, mantê-los. 0comumsem a

barreiras entre eles e os separa."

A igualdade conduz ao despotismo ainda por outra razão.
Segundo Tocqueville, "à medida que tornam
iguais indivíduosnum povo, os parecem menores e a
sociedade maior; ou melhor, cada cidadão, tendo-se tornado
semelhante a todos os demais, e não
se percebe mais senão a imagem vasta e magnifica do próprio

dá naturalmente homens dosIsso tempospovo. aos
democráticos uma opinião muito elevada dos privilégios da
sociedade idéia direitosmuito humilde dos doumae
indivíduo. Admitem facilmente que o interesse de um é tudo

concordam que
o poder que representa a sociedade possui muito mais luzes

e sabedoria que qualquer dos homens que a compõem, e que o

é tomar cada cidadão

pela mão e conduzi-lo" p 298; grifos nossos).II,
que a opinão pública,pois, a maior força politicaVemos,

numa democracia, é favorável à constituição de um poder
politico "único,
II, p. 299). "Os homens que vivem nos séculos de igualdade

de bom grado aumentame
privilégios; poderseus mas se esse mesmoocorre que

fielmente interessesrepresenta reproduzos seus e
instintos,exatamente confiança nele têmos seus quea

perde-se na multidão,

amam naturalmente o poder central

simples, providencial e criador"

e o do outro é nada. Com grande boa vontade,

as condições se

(DA, vol.

(DA, vol.

(DA,—vol. II, p. 109).

seu dever, tanto quanto o seu direito,
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quase não conhece limites,
si mesmos tudo aquilo que a ele entregam" (DA, vol. II. p.
308) . O despotismo será pois tão mais bem sucedido, quanto
mais próximo estiver da opinão pública^. esclareceIsto

império da pública é,opinião portanto,nãoque o
inconciliável com o despotismo; pelo contrário, eles podem
formar "comunidade sentimentos",demesmo uma que oem

o que amam os cidadãos, e odeia naturalmente o
que eles odeiam" (DA, vol. p. 302) .II,

★ * ★

Diante desses vê-se naturalmentequãoargumentos, a
igualdade, abandonada aos seus caprichos, leva a democracia

o despotismo. autoriza concluirOpara que nos a que a
própria democracia designadaé por mesmaque essa
igualdade contém despotismo.doo germeem seu ser
Afinal, contrário liberdade,da necessita deao que
condições especiais artificiais vicejar,parae o
despotismo dosuavemente, parteaparece como
desenvolvimento democrático: "A primeira e, de certo modo,
a única condição necessária para se chegar a centralizar o
poder público numa sociedade democrática é amar a igualdade

19-0 termo "despotismo" tem para Tocqueville um significado 
peculiar, que será discutido no próximo capitulo.

governo "ama

e acreditam estar atribuindo a
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despotismo, outrora tão complicada, se simplifica, ficando
por assim dizer, reduzida a um principio único"
II, p. 307).

A partir desta análise,
consigo, em seu interior, o germe do despotismo. Lembremos
que o problema que originou toda essa discussão foi
legitimidade da aproximação democráticopoderentre e
centralização, verificada na leitura da Revolução Francesa.

que o poder democrático pode

ser despótico. Mas, de restaria questão:uma
qual é parentesco do despotismo centralização,o com a
assinalada Antigo Regime? Afinal, équal naturezano a
deste despotismo?

Poderiamos concluir, portanto,

o da

a democracia traz

a ciência doe fazer com que se creia nesse amor. Assim,

todo modo,

sabemos que

(DA, vol.



CAPÍTULO TERCEIRO

O poder social e o despotismo democrático

Todo LivroSegundo de Democracia América,Ao na
apresenta se no
primeiro livro Tocqueville âmbitomanteve-se dano
dissecção das instituições sócio-politicas americanas, no
segundo, parte para a análise da influência cultural, por
assim dizer, da democracia. Desse modo, ele traça um painel
bastante amplo das culturaiscaracteristicas dos
americanos, examinando, maneiras,exemplo,por as as
ambições, profissões, lingua,mudançasas as na a
constituição das familias, a educação das moças, o espirito
anti-revolucionário Afinal,dos americanos etc. como o
próprio assinala, desejou abarcarautor "étemao que
imenso, pois compreende a maior parte dos sentimentos e das
idéias que o novo estado do mundo faz nascer" II/

8) . As primeiras três partes do livro são consagradas aP-

impõe-se outra tarefa.

Na brevíssima introdução à quarta parte, ele afirma:
"estaria cumprindo mal (II) se,
depois de ter mostrado idéias sentimentosas que a
igualdade sugere, terminar,não mostrasse, qual éao a

um caráter diferenciado do Primeiro. Pois,

(DA, vol.

explorar tais idéias e sentimentos; uma vez definidos umas
e outros, o autor

e os
a finalidade deste livro
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influência sentimentosgeral estes e essasque mesmos

governo das sociedades

humanas" (DA, grifos nossos).vol. 293;II, ParaP-
Tocqueville, portanto,
examinasse os efeitos que a constituição democrática produz
na sociedade politica.

A natureza desses efeitos já conhecemos. A igualdade de
condições que beneficiam o"sugere sentimentos e idéias"
despotismo. Quais são, porém, tais efeitos? primeiro0

édeles gosto por instituições livres.produção do Osa
homens descobriram autónomos relaçãoque se a seusem
antigos senhores, e iguais entre si, têm naturalmente amor
pela liberdade politica.

análise Tocqueville,Na de entretanto, este gosto
caracteristica, dizer,assimpermanece como uma por

latente; remédio possivelo
salvar constituição democráticada doençapara que a

desencadeia. é uma espécieSe quisermos manter a metáfora,
antidotode democracia próprioproduzque a para seu

gosto natural pelas instituiçõesDessa maneira,veneno. o
livres aparece como um efeito passivo da igualdade. Pois o

simplesmente, si produzirgosto podenãopor mesmo,
consequências politicas; é preciso que ele traduzase em

em intervenção, manifestar-seação, efetivamentepara e,

mesmas idéias podem exercer sobre o

como uma esperança escondida,

sua obra estaria inconclusa se não

dessa maneira, ter eficácia politica.
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primeiroeste efeitoSe umaaparece menos como
realidade pelomais segundo,e esperança,como uma o

eficaz.contrário, é inequívoco principalmente,real, e,
Pois idéiastanto sentimentos dosquantoas povosos
democráticos levam poderes.concentrar Devemosos a os

acompanhar portanto os passos do autor.

Segundo Tocqueville, constituição sócio-politicase a
da sociedade aristocrática garantia que a idéia de poderes
secundários, "colocados súditos",soberanoentre o e os

naturalmente razão análogaocorresse aos povos,seus por
tais idéias democracianão máximosurgem na que seo

é introduzi-las ai artificialmente vol.(cf. DA,consegue
297) . lado, porém,II, democratasPor outroP- os

"concebem, a idéia de umpor assim dizer, sem pensar nisso,
poder único e central cidadãos apenasque conduz todos os

Ési mesmo". "em politica, filosofiapor que em ecomo
religião, a inteligência dos povos democráticos recebe com
prazer as idéias simples e gerais [. . . ] ela se compraz em
imaginar uma grande nação cujos cidadãos
só modelo e são dirigidos por um só poder" (DA, vol. II, P-
297) . E Tocqueville arremata: concepção do governo sob aa
imagem de "único, simples, providencialpoderum e
criador" não é "um capricho do espirito humano, umamas
condição natural do estado atual dos homens" vol.(DA, II,
p. 299; grifos nossos).

se assemelham a um
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idéias dos povos democráticos que
tambémà centralização de poderes,conduzem seusos

isso. Tocquevillesentimentos procuraconcorrem para
individualismoidéiada defato atravésdemonstrar esse

discutida, doisdemocrático, anteriormente de seuse
indivíduosisolamento doscorrelatos, o governoo e

séculos de igualdade,centralizador. Diz ele: "como, nos
ninguém é obrigado a emprestar sua força a seu semelhante,

ninguém tem direito de do semelhante umo esperar seue
independente egrande apoio, é,cada tempo,mesmoum ao

que não devem ser consideradosfrágil. Esses dois estados,
só, cidadão daconfundidosisoladamente dãonem num ao

Sua independência odemocracia instintos muito contrários.
seio de seus iguais,enche de confiança e de orgulho eno

quando,debilidade sentir, defaz avez emsua o
que não pode esperar denecessidade de um socorro estranho,

frios.pois são impotentesdeles, Nessetodosnenhum e
olharesvolta naturalmenteextremo, esse serparaseus

abatimentoúnico meioimenso, doeleva noo que se

É para ele que necessidades e sobretudo osuniversal. suas
é ele que acabadesejos constantemente o impelem, eseus

necessário dasustentáculo únicoconsiderar ecomo opor
p. 301; grifos nossos).fraqueza individual" vol.(DA, II/

O poder soberano possui, portanto, qualidades que faltam ao
lhesem algum momento,circulo dos homens comuns, mas que,

durabilidade.estabilidade,indispensáveis: força,são
Dessa maneira, concebemhomens não governoos apenas um

Mas não são apenas as
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único "A inclinaçãoforte, também têm gosto ele:e por
do conduznatural seu espirito do seu coração parae os

ele, basta cheguem talnão contereme para ase que
governo” (DA, 303) . Não é preciso pois grandevol. II, P.
esforço para que a centralização seja bem sucedida; segundo

"um governo democrático aumenta suas atribuições
pelo único fato de que ele dura. O tempo trabalha para ele;
todos os acidentes lhe beneficiam, as paixões individuais o
ajudam a despeito de si dizere pode-semesmas, que se

maistorna étanto centralizado mais velhaquanto a
sociedade democrática" (DA, vol. nota 1, p. 301).II,

Os sentimentos idéias sugeridas pela constituição
democrática favoráveis àsão, francamenteportanto,
centralização dos Aindapoderes. tambémque gerem,
contraditoriamente, amor pelas instituições livres. Esteo
conjunto de sentimentos idéias atuam de tal forma sobre ae
sociedade politica influência,sob sua nasce umque,
despotismo inédito: "Penso que a espécie de opressão de que
os povos democráticos estão ameaçados não se parece em nada

contemporâneos nãono mundo;com nossos
imagem dela lembranças. Eu

mesmo procuro em vão uma expressão que reproduza exatamente
idéia antigas palavras detenhoa que e encerre; asa

despotismo e de tirania não convêm de modo algum" (DA, vol.
II, p. 324; grifos nossos).

em suas
o que a precedeu

e as

poderiam encontrar a

o autor,
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novidade desta última parte de A Democracia naOra, a
América, está justamente precisar qual é esteem
despotismo; afinal, é certo que despotismos houve muitos.

originalidade deste despotismo cujo
conceito não à palavra, jáadequa demasiadoestase
contaminada por idéias e imagens do passado?

Para respondermos a isso, precisamos analisar por quais

da comunhão inseparável democracia.deste Estacom a
necessidade afinal,coloca frente éum problema;nos a
preciso saber o que sustenta aquela convicção.

É impossivel deixar de efeitosreconhecer osque
politicos dos sentimentos idéias sugeridas pelae
igualdade meramente hipotéticos,são permanecemos nase
perspectiva da análise histórica instituiçõesdas
americanas. Pois os sentimentos e as idéias dos americanos,
examinados Tocqueville, não produziram, de fato,por a
centralização dos contrário,poderes. Pelo a
descentralização administrativa é caracteristicasdasuma
mais importantes da sociedade americana; na verdade, uma
virtude que o autor não deixa de admirar. eleEntretanto,
não tem nenhum escrúpulo deduzir centralizaçãoem a e,
conseqúentemente o despotismo, da democracia.

De onde então viria a

caminhos Tocqueville chegou a tal despotismo, e à convicção
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precisaremosprocedimento,compreendermosPara esse
considerar duas variáveis presentes
teoria: abordado aqui em

sua
imagem é construida a partir de um exemplo histórico que
não é a América^-. Vejamos.

Tocqueville busca tendências gerais daver as
democracia, procura desnudar o espirito que a anima - para
além da conformação especifica que ela adquiriu na América.

vimos no capitulo anterior que a própria dinâmica daOra,
igualdade sociedades democráticas àconduz as
centralização, despotismo é, portanto,estaao uma
tendência inerente democrática.sociedadetoda Se aa

centralização administrativa realizou
americanas, é apenas em razão das caracteristicas próprias
aos Estados Unidos, que conseguiram desviar a democracia de

digamos, natural. Em outras palavras,
realizou sua natureza em seu próprio berço. Dessa maneira,

fato de havia América,despotismonão nãoo que na
desautoriza democracia,descoberta teórica dea que a

desagua no despotismo2.abandonada ao seu próprio curso,

1 - Para se compreender a necessidade de um "exemplo histórico" 
para a construção desta teoria, é preciso considerar que o 
pensamento de Tocqueville jamais é inteiramente especulativo; 
seu método é comparativo, exigindo um pólo de referência.
2-0 exemplo americano apenas aponta uma saida possível para o 
dilema democrático: "Penso que, nos séculos democráticos que 
vão se abrir, a independência individual e as liberdades locais 
serão sempre um produto da arte. A centralização será o governo

termos de "tendência" da democracia; em segundo lugar,

nas terras

em primeiro lugar, o despotismo é

não se

esta nãosua rota,

na constituição dessa
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vista de possível história geral daDo ponto de uma
democracia, a América ocupa uma posição muito diferenciada.
Pois, investigação fundação,se começassea em sua a
democracia apareceria aí quase como

tivesse história, poisnão grandeapresenta,se emse
medida, desde o início. Mas isto não é verdadeiro,"pronta"

um

democracia americana tem uma mãe inglesa; ela é o resultado
de deugestação solo Nestauma seque europeu.em

os Estados Unidos teriam sido apenas um berçoperspectiva,
generoso onde ela pôde se desenvolver de modo a apresentar
sua melhor face.

americano é único.Mas não Na Europa,o ramo o o
desenvolvimento da democracia continuou naturalmente seu

sua história não foi seccionado, tal como ocorreu àcurso:
congénere americana. Dessa maneira, é na Europa que se pode
acompanhar melhor os detalhes de sua origem - talveze,
por isso, conhecer seu gênio mais profundamente. jáOra,
sabemos continente, da igualdadevelhoque, no avançoo
está tão amalgamado ao avanço da centralização que é mesmo
impossível separá-los. Tocqueville dedica capítuloum
desta quarta parte exclusivamente à centralização que se

medida
natural” 
o autor 
efetiva 
ausente.

(DA, vol. II, p. 303; grifos nossos). O despotismo que 
descreve na quarta parte é, portanto, aquele que se 
na medida em que a arte falha, ou simplesmente está

que pensa em função de "processos" históricos. Ocorre que a
nem tampouco tem sentido para

como fato consumado:

autor como Tocqueville,
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principalmenteverificaria nos paises casoaoeuropeus
Diz ele: "As naçõesparadigmático deste processo.francês,
tendências geraisdemocráticas Europa têm todasda eas

centralizaçãoamericanospermanentes que para a
dos poderes, e,

americanossecundáriasde acidentais nemoscausas e que
cada passo

310;igualdade as aproxima do despotismo” vol.(DA, II, P-
grifos nossos). Na Europa, portanto,

aparecimento do despotismo
écerto modo,se mostra particularmente explicito. De a

menos permite,própria centralização que produz, aou ao
democraciaigualização. Nisto percebemos quanto ao

americana se distancia da européia.

Unidos, democracia encontrounãoEstadosNos a
principio daAssim,obstáculos oao

cedo, forçaigualdade de condições desdetornou-se, uma
positiva, passandofato pautarplenamente gerador, aa

natureza das instituiçõesdireção do processo histórico, a
os sentimentos e as idéias humanas. Nasociais e políticas,

mundocontrário, elapelo encontrouEuropa, um a ser
principiomundo regidosuperado; que era apor umum

teriaantítese igualdade. igualdade não portantoda A
nenhuma chance de êxito, que tal mundo sofressea não ser

centralizaçãoda doscolapso. papelgrande Ora,um o
poderes é dentro estruturasexatamente ascorroer por

desenvolvimento da igualdade e o
a vinculação entre o

levam os

sequer conhecem.

seu desenvolvimento.

que dão para a

ainda mais, estão submetidas a uma multidão

Dir-se-ia que
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aristocráticas, igualdade possível.tornando Nessea
igualdadede corrosão, entretanto,processo ocupa uma

negativo:lugar subordinado, espécie detorna-se uma
subproduto, resultado possivel deo um processo que
aniquila, pela destituição de poder, hierarquia sociala
existente.

A igualdade começa pois pelo fato de que eventualmente
todos possam alcançar o poder continua fato deno quee
ninguém tem poder efetivo Estado. Masapenas o
dominante, do desenvolvimentovetor da democracia,o na

é centralização:Europa, lado, mais"Demesmo a um as
firmes dinastias são abaladas ou destruídas; por toda parte

escapam violentamente império de leis,os povos ao suas
destruindo ou limitando a autoridade de seus senhores ou de

príncipes; todas não encontramnaçõesseus as que se em
revolução inquietas frementes;parecem, ao menos, e um

espirito de revolta anima. de outro,E, nestesmesmo as
mesmos tempos de anarquia, entre estes mesmos povos tãoe
indóceis, suas prerrogativasaumenta sem

torna-se mais centralizado, mais empreendedor, maiscessar;

absolutof mais amplo. Os cidadãos caem a cada instante sob
controle da administração pública; arrastadossãoo

dias,todos alguma parte independênciadeos suanova
individual,
derrubam espezinham reis,trono maisum e curvam-se e

e estes mesmos homens que de tempos em tempos

insensivelmente e como que sem o saber, a sacrificar a ele,

o poder social

a nota
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mais, resistência, às vontades desem menores um
funcionário" p. 319; grifos nossos) .II,

Assim centralização sejacompreendese que a
eminentemente a força positiva da democracia européia, pois

arranjo da nova configuração politico-social é conduzidoo
ela desempenhando papel análogo àquele dapor um

igualdade de condições na América. Este novo arranjo possui
caracteristicasduas conferidas pelo daavanço

centralização: o desaparecimento dos "poderes secundários"
e a ampliação da esfera de atuação do "poder social".

Tocqueville, centralização é despóticaPara nãoa
porque destrua os antigos poderes secundários, mas porque,
usurpando-os, não estabelece outros: "A Europa experimenta,
há meio século, muitas revolução e contra-revoluções, que a
agitam em sentido contrário. Mas todos esses movimentos se

destruídotêm abaladotodos ou os

poderes secundários [...] direitosdiversosos
sucessivamente dias, classes,arrancados, a aem nossos

serviramhomens, de modo algum paracorporações, nãoa
edificar democráticasobre maisbase poderesuma novos

secundários, toda parte nas mãos dose concentrarammas em

II, p. 311; grifos nossos).

a centralização avança não apenas porque o poderPorém,
concentra no soberano; este mesmo soberano passa tambémse

"É evidente que a maior partea ocupar-se de tarefas novas:

soberano” (DA, vol.

(DA, vol.

assemelham num ponto:
que foram
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príncipes desejade dirigirnãonossos povoapenas o
inteiro; dir-se-ia que se julgam responsáveis pelas ações e
pelo destino individual de seus súditos, que se decidiram a
conduzir e esclarecer cada um deles, nos diferentes atos de
sua vida se necessário, torná-lo feliz a despeito delee,

vol. Assim, a centralizaçãomesmo" (DA, II, 312-313).PP-
destrói pela destruiçãoantigo ordenamento,não apenas o

dos poderes secundários, nova organização,como
o poder público imiscui maisonde de forma cada vezse

insidiosa e sistemática em todos os negócios - públicos ou
privados: "Afirmo há país ondenão Europaque na a
administração pública só maistenha tornado nãose
centralizada, mas também mais inquisitiva e mais detalhada;
por toda parte ela penetra mais além do que
negócios privados; maneiraregula à maissua menorese
ações" II, p. 313).

A centralização, descrita assim em retrato de tão vivas
implementa a democracia européia, pois ela arruinacores,

tanto o princípio da desigualdade social quanto o próprio
da desigualdade,fato nobres perdemuma vez que os sua

riqueza simultaneamente à perda de seu poder. Desde então
democracia européia intrinsecamente unida àviu-sea

centralização.

é refencialdemocraciaesta TocquevilleOra, o que
utiliza para descrever o despotismo democrático.

(DA, vol.

outrora nos

cria uma
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Ainda que saibamos, que o exemplo americanoentretanto,
não poderia cumprir plenamente não deixa defunção,essa

espanto a introdução de um elemento tão estranho àcausar
análise-^; afinal busca pela Democraciadanaturezaa se

atédava, pela pesquisa da americana.então, democracia
porém, insuficiente,Agora, modeloeste parece ou

simplesmente inadequado. Pois, é éverdade dase que
democracia americana extraidoautor terque o pensa as
tendências gerais da Democracia, inclusive tendência aoa
despotismo, também é verdade vivoexemplo daque o
"realização" desta tendência verificounão senãose em
outra seara.

a democracia européia
nos coloca novamente, ainda que por outra via, em face do
problema de como sustentar que o despotismo é inseparável

democracia.da Pois, despotismo Tocquevillese o que
derivadesenha da experiência histórica européia, então

temos um dilema. a democracia européia,De fato, apesar de
é incipiente; está

estágio de muitodesenvolvimento aquém daqueleumem
alcançado pela americana. Nesse sentido, poderiamos pensar
que está mais distante daquilo que essência,seria a por

sempre

ao longo de todo o 
recurso da comparação

Europa, privilegiando ora a 
democracia européia. Entretanto, 

sobre a democracia, 
a partir do caso americano.

livro, Tocqueville lançou 
entre a democracia 

ora a aristocracia 
as afirmações 
foram feitas,

3 - É verdade que 
mão largamente do 
americana e a 
européia, ora a 
e conclusões gerais 
via de regra,

como modelo

ser a verdadeira matriz da Democracia,

Esta opção por usar
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assim dizer, da democracia. Afinal, história européiaa
que Tocqueville focaliza é aquela da luta da democracia, no
esforço de efetivar-se, contra as forças aristocráticas da
antiga sociedade^. no interior mesmo do pontoOu seja, de
vista do autor, a democracia européia ainda não se revelou
inteiramente, ela está tanto misturada nãoum apenas a
instituições remanescentes da aristocracia,
incidentes do próprio esforço de efetivação^.

de si dois tipos de democracia; desenvolveuum que se
suavemente nas terras virgens da América, de matrizoutro,
revolucionária. Não obstante ser este último tipo tão pouco
"democrático", comparadoquando americano, seráao o
fornecedor do modelo do despotismo democrático; é para ele

volta quando precisaautor revelar vocaçãoque o se a
politica da democracia. Assim, o despotismo que Tocqueville
descreve não se inspira apenas nas inequívocas "tendências
gerais", democracia Inspira-seamericana.presentes na
também naquilo históricovê fatoautorque o como o

ainda não 
final

5 - 
meio 
mais suave, 
país onde 
chegado, 
revolução

a democracia européia 
Na América,

mas também aos

4 - Esta luta é revolucionária; por isso a revolução 
encontrou seu termo, segundo Tocqueville escreveu já no 
de sua vida, em meados do século XIX. Cf. nota acima.

Para Tocqueville, a democracia européia desenvolveu-se em 
a uma revolução. Na América, o processo além de ter sido 

chegou mais próximo do seu termo: "Há no mundo um 
a grande revolução social de que falo parece ter 

pouco a pouco, aos seus limites naturais: ali, a 
se realizou de modo simples e fácil; ou melhor, 

poder-se-ia dizer que aquele país vê os resultados da revolução 
democrática que se realiza entre nós sem ter passado pela 
própria revolução" (DA, vol. I, p. 19).

Não há dúvida, portanto, de que Tocqueville teve diante
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Pois,europeu.

realidade.

Esse modelo europeu também explica por que a descrição
do despotismo se parece tanto com aquela da centralização.
Pois centralização é despotismo esferaa o na
administrativa, rapidamente contamina esferaque a
politica; "com efeito, homens que

renunciaram inteiramente dirigirem a side se

conseguiriam escolher bem aqueles devemmesmos, que os
conduzir; e nada fará crer que um governo liberal, enérgico

sábio, jamais sair sufrágio de dedoe um povopossa
pois,servos" 327; grifos nossos). Vê-se,II, P-

que a centralização é o primeiro passo do despotismo: é por
cidadãos tornam-se servos. 0 despotismo é feito daela que

matéria da centralização; isso, empresta-lheela seupor
caráter: democrático impõedespotismo nãoo nem sese
mantém pelo emprego da força (mesmo que por vezes surja em
meio a uma revolução) . esvaziamento daSua estratégia é o
vontade politica, convencimento pela brandura, açãoao
regular continuada, estabilidade conforto. Aoa e
centralização conforma portanto situação que coloca,uma
de um lado, súditos isolados, desinteressados nos negócios
públicos, destituídos de uma vontade vigorosa de outro,e,
um governo todo-poderoso mas brando, regular e regulador. A
descrição de Tocqueville dos "traços novos" do despotismo é

é dificil conceber como

uma possibilidade, na Europa ele já é, em larga medida, uma
se na América o

ao hábito

despotismo permanece como

(DA, vol.
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célebre, reproduzi-la: "vejo multidãocustanãomas uma
inumerável de homens semelhantes e iguais, que sem descanso
se voltam sobre si mesmos, à procura de pequenos e vulgares

quais enchem alma. Cada deles,prazeres, com os a um
afastado dos demais, é destinoestranho decomo que ao
todos filhos amigos particularesoutros:os seus e seus
formam para ele toda a espécie humana [...] Acima destes,
eleva-se imensopoder tutelar,um e se encarregaque
sozinho de garantir seu prazer e velar sobre a sua sorte. É
absoluto, minucioso, regular, previdente doce. [...]e
Trabalha de bom grado para a sua felicidade, mas deseja ser

único árbitro exclusivo; provêagenteo seu e a sua
prevê e assegura facilitasegurança,

conduz seus principais negócios, dirige aos seus prazeres,
indústria, regula as suas sucessões, divide as heranças; o
que lhe falta tirar-lhes inteiramente, senão o incómodo de
pensar e a angústia de viver?" (DA, vol. II, p. 324)

Este retrato esboçado do despotismo, e de seus vinculos
centralização, deve, desviarnão contudo, docom a nos

problema colocado pelo procedimento Tocqueville,de ou
sej a, buscar a imagem do despotismo a partir da democracia
européia. Afinal, a democracia européia está ainda tãose
emaranhada despojos aristocracia, é,da portanto,nos se
tão cristalina, "realidade"fazer destapouco como
particular modelo do democracia produziráo que a

as suas necessidades,
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necessariamente intervenhamundo,no a menos que
decididamente a arte, ou se se quiser, a ação politica?

Não há como negar a existência de do
vistaponto de americano,do até então anteparoocaso

empirico das afirmações do autor, as considerações sobre o
despotismo feitas última Democraciadeparte A nana
América, são meros vaticinios. Mas Tocqueville não escreve

profeta, reconhecido talentodecomo apesar paraseu
futuro®."prever" despotismoafirmações sobreSuaso o

muito mais do que possa parecer à primeira vista,estão,
profundamente enraizadas em seu método.

consideraçõescompreender dePara natureza dasse a
Tocqueville, principalmente nesta parte da obra, é preciso
jamais perder de vista que o objetivo final do autor não
era conhecer apenas a democracia americana. Seu desejo era
ver além da América; "democracia mesma".
Nesse sentido, desde o início, ele busca, deve buscar, um
nivel de abstração cada vez maior. Sua finalidade o leva a

distanciar naturalmente do exemplo empirico, à medidase
que a figura do modelo ganha contornos mais claros. Pois o
modelo lhe permite Assim,deduções. é defazer não se
estranhar que, especialmente na última parte, as menções à

6 Tocqueville grangeou parte de sua 
função de algumas afirmações famosas, 
maneira, 
Rússia,

notoriedade póstuma em 
confirmadas de alguma 

a respeito do destino político dos Estados Unidos e da 
da explosiva questão racial nos EUA etc.

era vislumbrar a

um salto. Afinal,
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América tenham o sabor de confirmação de juizos, antes que
de fontes destes.

lado, construção do paradigma democráticooutroDe a
j amais prescindiu Pois,da recorrência à Europa. para

jáTocqueville, democrática,maisesta era ou menos
especialmente da Revolução,desdeFrança, antesa o que
contabiliza mais de cem anos de revolução democrática^. Era

poderia ser desprezada. Na verdade, contraponto entre ao
América e a Europa é uma constante no livro; de certo modo,

democracia tocquevilliana do embate entre estesa nasce
dois fenômenos históricos. na América,Com efeito, se, o
autor precisava excluir o que pertencia às especificidades
americanas, a tarefana Europa,
à democracia daquilo que seria resultado da lutamesma
desta contra a aristocracia.

Assim, é verdade despotismo, talse que o como
Tocqueville o desenha, advém de suas abservações sobre a

também é verdade que o principio segundo o qualEuropa, a
democracia traz consigo do despotismo, elesementea o
retirou América.da do poderdaA compreensão natureza
democrático é, oriunda de um paradigma forjadoportanto, a
partir da análise de duas situações democráticas concretas
muito distintas. 0 que elas têm em comum é a dinâmica que

7 Cf. nota 5.

era separar o que se devia

portanto uma democracia ainda um tanto obscura, mas que não
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a lógica da implementação, do desenvolvimento e
Édo funcionamento da Democracia. exatamente porque

Tocqueville tem um modelo que dá conta desta dinâmica, que
ele pôde deduzir o despotismo da democracia, tanto partindo
da americana quanto da européia. Pois o despotismo não é um
acidente história européia,democrática ele éda um
elemento imanente da dinâmica da Democracia.

* *

análise apresentada Antigo RegimeNa Oem ae
a centralização de certa maneira se confunde comRevolução,

o despotismo, não apenas porque
também porque este se materializa,no despotismo, como por

assim dizer, através dela. A centralização administrativa,
que era uma instituição do Antigo Regime que no primeiroe

foi banidada Revolução todomomento resto,com o
incorporar-se organicamente à sociedadereapareceu para

democrática saida da Revolução: "Tiraram a centralização de
suas ruinas para restaurá-la, ao mesmo tempo em quecomo,e
ela ressurgia, tudo que pudera limitá-la outrora continuava
destruido, viu-se surgir das próprias entranhas de uma
nação acabava de derrubar realeza,que a
extenso, mais detalhado, mais absoluto que o de qualquer um

rei s "dos (AR, grifos248; nossos). Paranossos P-

as move

os efeitos desta resultam

um poder mais
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Tocqueville, o poder que sai da Revolução, todo ele forjado
pela centralização, é despótico.

Em A Democracia na América, o despotismovez,
através do inscritofenômeno, lógica doaparece na

desenvolvimento da igualdade de condições, do isolamento
indivíduos,dos politico,resulta, planoque no em

ampliação da esfera de atuação do soberano. Uma ampliação
horizontal e vertical, conforme já vimos. Ou seja, o poder
soberano tanto se ocupa de funções que outrora escapavam a

quanto torna mais refinado
inclusive a vida privada do súdito. 0controle, alcançando

poder soberano amplia-se paradoxalmente,portanto, na
ou inversamente, estendendo as

teias da regulamentação à medida que se fortalece.

como no outro, a centralização é onipresente no processo de
realização da democracia.

Esta mesma centralização, nada mais é queentretanto,
um meio, por assim dizer; pois, se é verdade que a lógica
do desenvolvimento da democracia é dada pela centralização,

lado, desenvolvimento constituiesteoutro um poderpor
politico que possui realidade própria. coisa diversaEste,

centralização,da é democrático.poder Parao
maiscompreendermos profundamente poder democráticoo

talvez convenha, portanto,

medida em que se concentra,

nos afastarmos da centralização

por sua

seu controle,

Estas análises têm um ponto comum óbvio: tanto num caso

e profundo este
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fixarmos descobrindonele suae nos um pouco mesmo,
especificidade. Deste ponto de vista poderemos conhecê-lo
"por dentro", chamá-lo pelo outroe começar mesmo a seu

- poder social^. Esta via é um outro e fecundo caminhonome
desvendarmos relação conceituai históricapara a e que o

poder democrático mantém com o despotismo.

O Antigo Regime e a RevoluçãoEm
uma categoria de "homens de letras", os economistas, que,
segundo Tocqueville, que deve o papel doprescrevem o ser

Estado"oEstado: deve unicamentenão comandar nação,a
deve também formá-la de uma certa maneira; cabe-lhe moldar
o espirito dos cidadãos em acordo com um determinado modelo

propôs de antemão realidade[. ..] existemNa nãoque se
limites a seus direitos nem ao que pode fazer; não reforma

212)9.simplesmente os homens, quer transformá-los" (AR, P-
poder de atribuições háEstado tais0 um com que ser,

necessariamente, radicalmente imenso poder"Estenovo:
social que os economistas imaginam, além de ser maior que

équalquer outro eles sob tambémtenham olhos,que os
diferente pela origem e o caráter. Não emana diretamente de
Deus; não se liga à tradição; é impessoal: já não se chama

foram9 - Segundo Tocqueville essas teorias dos economistas 
percursoras do socialismo (Cf. AR, pp. 213-214).

8 - Esta expressão,
de A democracia na América, 
no segundo, para designar 
democráticas.

somos apresentados a

empregada economicamente na primeiro livro 
passa a ser usada sistematicamente 

o poder próprio às sociedade
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rei mas Estado; não é herança de uma família; é o produto e
o representante de todos e deve dobrar o direito de cada um
sob a vontade de todos" (AR, p. 213; grifos nossos) .

idéias economistas desenvolveram sobreAs que os o
poder político são o projeto do poder do Estado moderno, o

do democrático.dever-ser Estado Apesar de Tocqueville
considerar que economistas tenham errado o alvo quandoos

inspiraçãobuscaram despotismos orientaisnos para
prescrever esse Estado uma
democracia ocidental dúvidahá denão parteque umar

considerável desta teoria se realizou, segundo sua própria
análise: fisiocratas franceses lograram traçaros um
retrato bastante fiel do que viria
democrático10. Aliás, é pornão outra razão autorque o
pode afirmar economistas pode-seobras destesque nas

"estudarmelhor verdadeira da Revolução";naturezaa
ainda,considerar, que nestas obras encontramos tudo o que

há de mais substancial na Revolução (Cf. AR, p. 209).

Evidentemente, isto economistas prescrevem é o
que Tocqueville abomina, pois é, para ele, nada menos que
o próprio despotismo. além disso, é precisoMas, para
reconhecer economistasdos docompreensãoque a acerca
poder democrático é muito justa; o Estado preconizado por

a ser o poder do Estado

retrato que 
própria análise do 
de A democracia na

vez que a filiação deste é a

10 - Não há mesmo como negar o parentesco deste 
Tocqueville atribui aos economistas e sua 
poder social apresentada na última parte 
América.

que os
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autor descreve como próprio à natureza

cisão que estabelece campos contrários?

economistas partidáriosagitadores,Os não são ou
voluntários do despótico; contrário, "sãogoverno ao
geralmente homens de costumes doces e tranquilos, gente de

magistrados honestos, hábeis administradores"bem, (AR, P-
210) . ácidotom irónico do deO textopor vezese
Tocqueville, sua repulsa indisfarçável pelas teorias desses
pré-revolucionários, aquilo que osnão ocultam, entretanto,
colocam, ele demais, partidos adversários. Ose os em

homogéneo e, um soberano em perfeitaa partir deste corpo,
simbiose ele. soberano pode tudo fazer,Ocom vezuma
legitimamente constituído, espelha, pontoporque por

não há tirania,ponto, Dessa maneira,seus representados.
pois, está claro, é ninguém menos que o próprio povo quem
governa.

Tocqueville, é sereiasPara daseste cantoo que
seduziu bem-intencionados causou-lhes perdição.os e a
Pois, a identificação entre o soberano e os súditos, não é,

imaginaram economistas, inofensivacomo os para as
liberdades individuais. Pelo contrário, ela pode tornar o
poder ainda mais despótico, medida este nãona em que

limite de diversa,o por

eles é aquele que o

encontra nem mesmo

da democracia. Onde estaria, pois, exatamente a cisão; esta

uma vontade

economistas imaginam os cidadãos formando um corpo social
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cidadão-*-1.rebelde, do autor,Para osvezes o
acontecimentos validade dehistóricos suacomprovam a
consideração, pois, se o Estado revolucionário pôde fazer o

fez, incendiáriasrealizando teorias deem parteque as
homens pacatos, foi justamente em detrimento da liberdade.

A breve análise de Tocqueville teorias dossobre as
economistas coloca um problema que ajudafranceses nos a
iluminar, Poiscomo nenhum outro, a questão do despotismo.

então apresentados ao poder do Estado democráticosomos
designado poder social12 - tal modo configurado que, àde
primeira vista, é dificil discerni-lo do despotismo. Somos
mesmo tentados

foi discutido páginas finais de segundotema nas

seja 
a 
do

11 - Este 
capitulo.
12 
um 
focaliza 
maioria",

- Pierre Manent 
tanto

Claude Lefort, apresentam interpretações 
que seja este poder social. Manent 

sob a ótica da "onipotência da 
constrangimento intelectual 
Lefort, por sua vez, toma o

a ver entre eles apenas diferentes graus de

e 
diferentes do < 

o poder social 
a partir da questão 

que a democracia impõe aos homens, 
poder social a partir da análise de Tocqueville sobre discurso 
dos economistas franceses. Para ele, o poder social designa um 
"tipo inédito de dominação" - o próprio despotismo democrático 
- em que "o projeto de um poder absoluto combina-se com um 
projeto de conhecimento e de produção, tanto do conjunto social 
quanto dos individuos". Do nosso ponto de vista, a análise de 
Lefort é mais fecunda; e é a ela que nos filiamos. Cf. Lefort, 
Claude, "Reversibilidade: Liberdade Política e Liberdade do 
Indivíduo" in Pensando o Político - Ensaios sobre Democracia, 
Revolução e Liberdade, trad. Eliana M. Souza, Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1991; Manent, Pierre, Tocqueville et la Nature de 
la Démocratie, Paris, Julliard, 1982.

intensidade, por assim dizer.
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de um poder visível, cujanoção de um poder localizável,
ação depende dos que dele se encarregam,
Démocratie en Amérique a substitui pela noção de um poder

difuso , invisível, interior exteriorigualmente e aos

indivíduos , igualmente gerado experimentado por eles,e

um só tempo

na administração "Separado dano governo,

pessoa do príncipe, emancipado da instância transcendente
que fazia deste último
do corpo político, extraído da nutrienteduração que o

natural,tornava esse poder sendoquase aparece como o

sociedade sipoder sobre Torna-seque a exerce mesma.

ilimitado sociedade desconhece tudouma vez que a que

esteja fora de sua própria órbita. Produto da sociedade,

esse poder tem simultaneamente a vocação de produzi-la; as
fronteiras das experiências pessoais lhe são desconhecidas,

. Se esta é a
do poder democrático,do poder social,natureza éentão

inútil esperar um despotismo que venha de fora, por assim
dizer: arbitrariedade"ao [Tocqueville]combater a
percebe mais vincula àprofundauma ameaça que se

sociedade"15.direitorepresentação de absoluto da 0um
poder impessoal, o poder que se origina no povo erigido em

op.
op.
op.

cit., 
cit. , 
cit. ,

p-
p-

p. 206; grifos nossos.
199; grifos nossos.
206.

13 - Lefort,
14 - Lefort,
15 - Lefort,

pois apresenta-se como o agente de todos."14

o autor de De la

e na opinião. 13

Vejamos o que nos diz Lefort sobre o poder social: "À

o fiador da ordem e da permanência

igualmente imaginário e real, imprimindo-se a
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político, é, concepçãoportanto, mesma,corpo em sua
absoluto, esta organização social concedeque ao
poder soberano uma autoridade intrinsecamente ilimitada.

via, vê-se característicasPor do poderessa que as
social instalam despotismosombra do dentro daa
democracia. Pois, se esta análise tem procedência, não há
dúvida de que o poder político democrático não precisa de
um longo processo para tornar-se despótico, pois o projeto
político democrático é que ultrapassapoder total, ao

barreira das instituições formais e instala inclusive nose
âmbito da formação das consciências: "não existem limites a

direitos reformapode fazer; nãoseus nem ao que

mecanismo ligaclaramentePara percebermos o que um
poder conceitualmente absoluto ao despotismo propriamente
dito, vale a pena recuperarmos uma passagem de A democracia

já citada capítulo anterior. Tocquevilleno
afirma: tornam iguais"à medida condiçõesque as numse

os indivíduos parecem menorespovo, e a
melhor, cada cidadão, tendo-se tornado semelhante

demais, multidão, percebe maisperde-se nãoos na e se
senão a imagem vasta e magnífica do próprio povo. Isso dá
naturalmente aos homens dos tempos democráticos uma opinião
muito elevada dos privilégios idéiasociedadeda e uma
muito humilde dos direitos do indivíduo. Admitem facilmente

interesse de é étudo do outro nada. Comque o um e o

sociedade maior; ou

simplesmente os homens, quer transformá-los".

uma vez

na América,

a todos
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grande boa vontade, concordam que o poder que representa a
sociedade possui muito mais luzes e sabedoria que qualquer
dos homens que a compõem, que o seu dever, tanto quanto oe
seu direito, é tomar cada cidadão pela mão

(DA, évol. 298; grifos trechoII, nossos). EsteP
diretamente,especificamente esclarecedor porque vincula,

da à consequênciapercepção natureza do poder sociala
histórica desta natureza, O poder social,o despotismo. ao

"imagem vastaconstruir única apagando asa e
identidades pessoais, impõe aos homens
poder que representa conduzirdeve nãoesse povo apenas

sociedade, cidadãostoda também cada doscomoa emum
particular. Para o autor, é como a democracia possuissese

capacidade realizar despotismode contradição:a ouma
legitimo.

significaria despotismotalvezIsto o queque
Tocqueville, seu modo, evitar seria inevitável?tentoua

despotismo for bem entendido,Parece-nos esteque, se a
resposta não é simples.

fácilSeria considerar "absoluto"termosos eque
pois trata-se de

teórica outrauma
histórica. A partir dai poderíamos dizer que ainda

seránão
necessariamente despótico, pois o despotismo é um fenômeno
histórico, contigencial.portanto éEntretanto preciso

a evidência de que o

"despótico" não se recobrem inteiramente,

e conduzi-lo"

que o

do povo",

conceitos que operam esferas distintas,

poder democrático seja necessariamente absoluto,
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perguntar se esta diferenciação, do ponto detão rigorosa
vista análista circunspecto, sentidodo tem e,
principalmente, ajuda maisobter retratose nos uma
honesto e exato do pensamento de Tocqueville.

Em primeiro admitirlugar, é dificilnão que essa
possivel e mesmo legitima, é estérilseparação,
avaliação Poisda teoria Tocqueville.depara uma seu

pensamento é político não apenas tratano
das instituições políticas, também no sentido demas que

issopara
lançou mão dos recursos de que dispunha, como homem público
e como escritor. Uma distinção formal entre o "conceito" de

configuração histórica deste não é,
muito fecunda compreenderportanto, autor tãopara um

profundamente preocupado com a história e a política.

Além disso, alencando ordem,outra o

ilimitado,quiser, é sem consequências.não Aou se se
constituição sistemado politico é tal homensosque
"naturalmente" concedem prerrogativasao governo que o

do despotismo. À fraqueza intrínseca
dos indivíduos, exuberânciacorresponde do podera
soberano: "todos concebem imagem desobo governo a um
poder único, simples, providencial criador. Todase as
idéias secundárias em matéria de política instáveis,são

poder democrático e a

um tanto

aspira a um lugar na arena politica; o autor não dissimula

fato de que o poder social seja intrinsecamente absoluto,

seu desejo de agir sobre seus contemporâneos

aproxima, sem esforço,

um argumento de

sentido de que
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persegui-lagovernantes de acordoestão mesmoem com o
ardor." (DA, Dessa maneira,vol. 299) .II/ P.

socialrealização histórica poderda natureza do não
o despotismo propriamente dito,alcance seu paroxismo, não

há este poder social buscarárazão duvidar depara que
incessantemente diminuir distância entre seu ser e oa
real, a história. E
meramente formalista.

consideraçõesEstas água paraduvida,trazem, sem o
moinho do está,de democraciaargumento que paraa
Tocqueville, intrinsecamente ligada despotismo.ao
Poderíamos mesmo ir ainda mais longe, pois o autor admite

o despotismo se integra tão
perfeitamente ao funcionamento da sociedade democrática que

dificilé discerni-lo. Afinal, despotismo "poderiao
combinar-se melhor do que imaginamos com algumas das formas
exteriores liberdade, impossívelda serialhenãoe
estabelecer-se à própria sombra da soberania do povo" (DA,
vol. 325). Em O Antigo Regime e a Revolução, por sua

Tocqueville desenha imagem nomeia,vez, uma e a
literalmente, despotismo hádemocrático: mais"Não
hierarquia na sociedade, nem regras fixas.nem classes, Um

indivíduosdecomposto semelhantespovo quase e
completamente iguais, reconhecidaconfusa,uma massa por
único soberano legitimo, porém,. cuidadosamente privada de

e os

mesmo que a

II, P-

conceito e a distinção restaentre o

que, em determinadas situações,

aquela continua fixa e inalterável [...]. Os governos
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faculdades que poderiam lhe permitir dirigirtodas as e

vigiar , si Acima dela,por seumesma, governo. um

mandatário único, encarregado de fazer tudo em

consultá-la" 213; grifos(AR, nossos). Ora,sem P- a
primeira do quadro caracteristicasparte apresenta
universais sociedadesdas democráticas, segundo o que

próprioaprendemos autor; não são portantocom
exclusividade do despotismo. Dessa maneira, é na segunda
parte que o despotismo revela seus caracteres particulares.

seja, indivíduosreconhecerOu dosmassaa quase
semelhantes como único poder soberano legitimo, não exclui

possibilidade do despotismo, desde de este podera que
soberano não possua as qualidades que lhe permitam dirigir

vista,outro ponto deDe portanto,e governo.
desde que aquele possua estas qualidades, o governo passa a

Precisamos, convir que,entretanto,
povo não é salvaguarda suficiente para garantir um governo
livre, pode estabelecer compromissoelase comum o
despotismo administrativo1^, então é muito dificil fixar um

16

se a soberania do

vigiar o

Na verdade, este compromisso não pode manter-se, pois é 
contraditório e resultará em despotismo: "em vão
encarregaríamos aqueles mesmos cidadãos que tornamos tão 
dependentes do poder central de escolher de vez em quando os 
representantes desse poder; "esse uso tão importante, mas tão 
curto e tão raro, do seu livre arbítrio, não impedirá que 
percam pouco a pouco a faculdade de pensar, de sentir e de agir 
por si mesmos, e que não venham a cair assim, gradualmente, 
abaixo do nivel da humanidade" (DA, vol. II, p. 326)

ser dirigido pelo poder soberano, e a sociedade é livre.

seu nome,
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democrática é despótica ou não.

isso, seja,lado, aceitarmosPor outro se ou se a
óbvia vinculação entre democracia e despotismo estabelecida
por Tocqueville, de possibilidadeperder o forstatus e

então veremos
autor conduzir-se para um beco sem saida aparente.

despotismo fosse destino inexorável democraciadao o a
obra perderia o lugar politico que o autor procurou dar-lhe

desse ponto de vista, perderia seu sentido. Pois, qual oe,
sentido de conclamar os homens lutarem pela liberdade sea

sabe de antemão de que esta é uma luta inglória;se se se
sabe que a liberdade não é possivel num mundo condenado ao
despotismo?

de vista, Tocqueville enfrentouDo pontonosso o
outra

seus postulados o
conduziam à conclusão de que o despotismo era mais que uma
tendência, um caminho possivel, ele jamais se abandonoumas

hesitoudescoberta:esta de modo, lugarcertoa oe
politico que aspirou para éobra negação desua a sua
própria Poisconclusão. possibilidade de homensa os
transformarem esta vocação da democracia, conservando suas
conquistas, pareceu-lhe, maneira,de qualquer uma

Pois se

familiar à democracia que poderia mesmo tornar-se seu modo

critério universal que dê conta de medir se uma sociedade
O despotismo torna-se tão

ou por

o pensamento de nosso

de ser, sua feição própria.

despótica de democracia. Suas pesquisas,

entendida como fato,

inferno de optar por uma concepção liberal
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possiblidade real, tão real
seu esforço e seu talento.

que valia a pena dedicar-lhe



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tocqueville jamais escondeu um profundo desalento com o

parecia forjar uma sociedade mediana sua
mediania. América,democracia da antesEm A que os

ainda maisvida politicapercalços de tornassemsua o
desconfiado virtudes da democracia,das encontramos a
seguinte passagem: exigimos da sociedade"Que dee seu
governo? É preciso que isto fique claro.
espirito humano elevação, maneira decerta generosauma
encarar as coisas deste mundo? Queremos inspirar aos homens

espécie de desprezo pelos bens materiais? Desejamosuma
e preparar
polirgrandes devotamentos? nós deTrata-se para os

modos, brilharcostumes, elevar fazer artes?os as
Desejamos poesia, ruido, glória? Pretendemos organizar um

agir fortemente sobre todos
Destinamo-lo a tentar grandes empreendimentos e, seja qual
for o resultado de seus esforços, a deixar um traço imenso
na história? Se tal é, para nós, o principal objetivo que

homens devem sociedade, adotemosnãoos propor-se em o
governo da democracia;

nos parece útil encaminhar a atividadeMas, se
moral do homem para as necessidades da vidaintelectual e

e satisfeita com

nosso fim.

fazer nascer ou conservar convicções profundas

mundo que nascia da revolução democrática; a democracia lhe

povo de maneira a

seguramente ele não nos levaria ao

Queremos dar ao

os outros?
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parece mais proveitosa o gênio;homensnos oaos que se
objetivo de modo nenhum é criar virtudes heroicas,nosso

hábitos pacificos; ver viciosantesmas queremos quese
crimes,
ações com a condição de encontrar menos ofensas; em vezse,

sociedade próspera; afinal, o objetivo principalnuma se,
de modo é darnenhum, a

todo da glóriamaior força maiornaçãocorpo oua a
possivel, fornecer indivíduoscada dosmas um que aa
compõem a maior parcela maiorevitar-lhede bem-estar e
miséria; igualemos condições constituamosentão, oas e

democracia"da vol. 255-256). Neste(DA, 1/governo PP-
eximio exercício retórica,de podemos ler claramente a
avaliação "moral" da democracia; e,
preferências, lado escolhido pornão há dúvida quanto ao
Tocqueville.

Entretanto, ele próprio salienta logo seguir,como a
"não há mais tempo seja,de fazer escolha", nãouma ou
podemos escolher outra sociedade governo que os
democráticos. Tocqueville se mostra profundamente resignado
à democracia, resignação é assim dizerestamas por
intelectual. Ele desenvolvimentocompreende daque o
democracia é fato inelutável, inscrito em desígnios que lhe
escapam;, lutar contra obra de insensatez. Mas,

se a questão é definir

em nossa opinião,

de agir no meio de uma sociedade brilhante, basta-nos viver

de um governo

ela é uma

e outro

material e empregá-la para produzir o bem-estar; se a razão

e se preferimos encontrar menor número de grandes
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a democracia varreria da históriapor outro lado, todo o

foi mais que uma lembrança,
simbolos já esvaziados, a
matriz de seus valores:
havia, politico,plano alternativa possivel àno
democracia,
escolha afetiva da qual não poderia fugir. Não podemos

suficientementearistocrataportanto, esteesperar, que
realista para compreender a inevitabilidade da democracia,
seja também um entusiasta dela.

Estas considerações não devem, levar nossoentretanto,

seriatocquevilliana de democracia;concepção esta uma
tarefa equivoca e vã. reservas doCertamente não foram as
autor em relação à democracia que lhe sopraram a sombra do
despotismo. Mas, não podemos ignorar quelado,por outro
elas nos ajudam a compreender a razão pela qual Tocqueville
designou despóticas as tendências politicas que vislumbrou
na democracia; sem paralelo com os despotismos conhecidos,
mesmo assim tais tendências são ainda que ele"despóticas",
reconheça que deu tal nome em falta de outro melhor.

Para Tocqueville, caminho democracia tomava,o que a
sob àolhos luz de teoria, tinha deseus e sua ser
comparado ao modelo que ele possuia, a aristocracia. Isto
todos caminho precisousabemos. tal receberMas nãose

mas que ainda era sua "pátria",
uma reminiscência inscrita em

leitor à suspeita de que estejamos tentando "justificar" a

um mundo que para ele não

ele mantém a aristocracia como termo virtual, a

mesmo convencido de que não mais

mundo que fora a aristocracia;
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análise, qual correção,reconhecemosapenas uma a mas
também um valor, negativo por suposto, não podemos ignorar

dizer éautor. 0 termoque quequeremos o
"despotismo", a noção de uma democracia "despótica", devem

tomados obraneste contexto de preocupadaser uma em
compreender os segredos da democracia, tambémmas
autor que tenta restaurar algo do antigo mundo.
quer dizer, evidentemente, que a obra de Tocqueville seja

nostalgiapermeada de lógica dede "voltae uma ao
contrário,passado". ele compreendeAo como poucos a

inutilidade disso. Mas também não pode fugir à sua própria
condição; democracia sobrevivênciaatenta contraquea a
daquilo que lhe era mais caro,
"lugar desejável" de se viver.

isto, admirarconsiderarmos melhorSe poderemos a
exatidão análise de democracia centralizadorada uma por
excelência, relativizaremos do despotismoalcancemas o
desta. um mundo que desde longo tempoOs em
está sob signo da democracia, sabemos Estadoqueo o
democrático moderno é muito mais regulador e minucioso do
que jamais qualquer poder politico,fora em qualquero
tempo. honestos,formos reconheceremosSe que as
caracteríticas que Tocqueville confere ao poder despótico
não estranhas;tão tutelar, brando,são Estadonos um
regular, previdente não é um fantasma distante mas esta

assusta tanto.figura, ,de fato, já não nos

Isto não
de um

a posição do

não poderia ser também um

que vivemos
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