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O argumento implícito no arrazoado deste Ensaio é da 

maior relevância, quando nos debruçamos sobre a 

problemática da pobreza em nosso país. Pela primeira vez 

publicado em português, o Mémoire de Tocqueville é a 

terceira, mais curta e menos conhecida, das obras do grande 

escritor e sociólogo francês. Certamente, De la Démocratie 

en Amérique e L 'Ancient Régime et la Révolution Française 
e este Ensaio são obras tão importantes que erguem seu 

autor, juntamente com o alemão Max Weber, à mais alta 

eminência entre os sociólogos dos doi últimos séculos. 

Logo após a publicação dos livros mencionados, grande foi 

a fama de Tocqueville na França e nos E tados Unidos, 

como um profeta do Liberalismo moderno e uma das mais 

relevantes figuras na história das ciências sociai . Nele , o 

aristocrata convertido à Democracia Liberal alinha- e ao 

nível de Locke e Adam Smith na Grã-Bretanha, do Pais da 

Pátria ou Founding Fathers americanos, de alguns raros 

economistas do século XIX, bem como de certos filósofos -

Spinoza, Hume, Voltaire ou Kant, menos interessados em 

economia ou ciência política. 

José Osvaldo de Meira Penna 



"Quando cruzamos os vários 

países da Europa, ficam os 

surpresos com uma visão 

extraordinária e, aparente

mente, inexplicável. Os países 

que parecem ser os mats 

pobres são aqueles que, na 

realidade, têm menos indi-

gentes, enquanto, entre os 

povos mais admirados por sua 

opulência, parte da população 

é obrigada a contar com 

doações de outros para poder 

viver. Basta cruzar o interior 

da Inglaterra para pensar que 

fomos transportados a um 

Éden da civilização moderna 

- estradas magnificamente 

conservadas, casas novas e 

limpas, gado bem alimentado 

a pastar em campos ricos, 

agricultores fortes e saudáveis, 

com uma quantidade de 

riqueza mais espantosa do 

que em qualquer país do 

mundo - e, para suprir as 

necessidades mais mundanas, 

existe um padrão de vida 

mais refinado e gracioso do 



que em qualquer outro 

lugar. Há uma preocupação 

constante com o bem-estar e 

com o lazer, urna impressão 

de prosperidade geral que 

parece fazer parte do próprio 

ar que lá respiramos. A cada 

passo dado em território 

inglês, encontra-se algo capaz 

de fazer o coração do turista 

ficar exultante. Agora, obser

vemos com mais atenção as 

vilas: examinemos os regis

tros das paróquias , e 

iremos descobrir, com indes

critível espanto , que um 

sexto dos habitantes deste 

remo florescente vive às 

custas da caridade pública." 
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APRESENTAÇÃO 

EDITORIAL SOBRE 
OS PARADOXOS DA POBREZA 

José Osvaldo de Meira Penna 

'' 
Q 

uando cruzamos os vários países da Europa, ficamos 

s u rp resos  com u m a  v i são  ext raord i ná r i a  e ,  

aparentemente, inexplicável" .  Assim, após uma curta viagem à 

Inglaterra, principia Alexis de Tocquevi lle sua "Comunicação 

sobre o Pauperismo" ,  Mémoire sur !e Paupérisme1 , apresentada 

1 A tradução do título revelou-se um tanto difícil. Deliberadamente, deixamos várias 
versões ou variantes, para ilustrar a concepção básica de Tocqueville sobre o caráter 
relativo da pobreza. "Pauperismo" indicaria uma estado permanente de pobreza em 
uma comunidade ou sociedade; "miséria" c "indigência", a situação que afeta, 
excepcionalmente, indivíduos incapazes de prover seu próprio sustento, por incapacidades 
físicas ou mentais independentes de sua vontade. Nosso colaborador Mário Guerreiro 
optou, entretanto, pela tradução da palavra Paupérisme como Miséria. Mémoire é uma 
comunicação verbal a uma instituição, cujo texto se deseja conservar. Para o título foi 
escolhido "Ensaio" pois deixou de ser uma "comunicação", para chegar até nós, nos dias 
de hoje, como texto escrito. [N .T] 
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à Academia de Cherbourg em 1835 .  Nesse pequeno ensaio, 

procura Tocquev i l le destacar o seguin te :  "Os países que 

parecem ser os mais pobres são aqueles que, na realidade, 

têm menos indigentes, enquanto que, entre os povos mais 

admirados por sua opulência, parte da população é obrigada 

a contar com doações de outros para poder viver". 

O argumento e a questão implícita no arrawado são da maior 

relevância, quando nos debruçamos sobre a problemática da 

pobreza em nosso país. Pela primeira vez publicado em português, 

o ensaio é a terceira, muito mais curta e menos conhecida, das 

obras do grande escritor e sociólogo francês . Certamente, De la 

Démocratie en Amérique e L 'Ancient Régime et la Révolution Française 

são obras tão importantes que erguem seu autor, juntamente com 

o alemão Max Weber, à mais alta eminência entre os sociólogos 

dos dois últimos séculos. Logo após a publicação dos livros 

mencionados, grande foi a fama de Tocqueville na França e nos 

Estados Unidos, como um profeta do Liberalismo moderno e 

uma das mais relevantes figuras na história das ciências sociais. 

Neles, o aristocrata convertido à Democracia Liberal alinha-se 

ao nível de John Locke e Adam Smith na Grã-Bretanha, dos 

Pais da Pátria ou Founding Fathers americanos, de alguns raros 

economistas do século XIX, bem como de certos filósofos -

Spinoza, Hume, Voltaire ou Kant, menos interessados em 

economia ou ciência política. 

Sobre as condições e a motivação de Tocqueville para escrever 

o Mémoire podemos recorrer à biografia, uma das melhores e 
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mais recentes, publicada por André Jardin em 1984, na Éditions 

Hachette, Paris, e traduzida para o inglês em 1988. Oferecemos, 

a seguir, um longo trecho dessa biografia, na pane mais relevante 

a nosso interesse (pg. 242, da tradução inglesa) : 

Sabemos muito pouco sobre o que ocasionou o primeiro 
destes ensaios , Mémoire sur le paupérisme, publicado em 
Mémoires de la Société Académique de Cherbourg em 1 835. 
Parece-nos que deve ter sido escri to entre janeiro e abril 
daquele ano- ou seja, entre a publicação da primeira parte 
de Democracia na América e a segunda viagem à Inglaterra. 
Infelizmente, os arquivos da Sociedade Cherbourg não 
contêm nada que faça referência  ao manuscrito. Mas 
Tocqueville, ao falar de sua experiência de vida entre os 
ingleses, usa uma longa passagem de suas Notes de voyage, 
de 1 833, sem, no entanto, referir-se uma só vez àquelas de 
1 835, o que seria bastante surpreendente tivesse ele escrito 
seu texto depois de retornar da Inglaterra, em setembro. 

As duas fontes mais  importantes para Mémoire sur ie 
Paupérisme foram, por um lado, as investigações e relatórios 
feitos antes da aprovação da Nova Lei dos Pobres pelo 
Parlamen to Britân ico em 15 de fevereiro de 1834, 
juntamente com o texto da própria lei e, por outro lado, a 
obra Traité d'économie chrétienne de Villeneuve-Bargemont, 
em três volumes, publicada no ano de 1 834, e que tem 
como subtítulo Recherches sur la nature et les causes du 
paupérisme en France et en Europe et sur les moyens de ie 
soulager et de prévenir. É bem provável que as reflexões 
críticas feitas por Tocqueville a partir destas duas obras 
levaram-no a estabelecer sua posição em relação ao problema 
do pauperismo. 

Este Mémoire de 1 83 5  pretendia ser não mais do que a 
primeira parte de um trabalho ma ior: a Sociedade 
Acadêmica de Cherbourg anunciou que a seqüência viria 
em 1 838. No entanto, esta segunda parte nunca surgiu, e 
especialistas presumem que sequer foi escrita, ou então que 
se perdeu. Mas, ao coletar alguns papéis esparsos em uma 
pasta dos arquivos da família, pudemos reconstruir um 
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texto cuja extensão é 3/5 do primeiro ensaio. Este texto, 
escrito após a promulgação da lei sobre caixas econômicas 
de fevereiro de 1 837, está acompanhado de variantes e 
indicações de uma possível continuação, mas é, claramente, 
um ensaio não acabado. Por que o autor não completou 
algo no qual ele já havia trabalhado tanto? Seria porque ele 
quis dedicar-se exclusivamente à escrita de seu extenso livro, 
ou por que ele tinha dúvidas quanto às soluções que estava 
propondo? Não nos é possível afirmar com certeza. 

No texto do pr ime i ro ensa i o ,  o fenômeno do 
pauperismo está amplamente descrito dentro da  estrutura 
do desenvolvimento da civilização, e está ligado ao fato de 
que os homens não são iguais. "Se observarmos com atenção 
o que aconteceu com o mundo desde o começo das 
sociedades, é fácil perceber que a igualdade existe apenas 
nos pólos históricos da civilização. Selvagens são iguais 
porque são igualmente fracos e ignorantes. Homens muito 
civilizados podem todos tornar-se iguais porque todos têm 
a seu dispor meios similares de obter conforto e felicidade. 
Entre estes dois extremos, encontra-se uma desigualdade 
de condições, riquezas e conhecimento - de um lado, o 
poder de alguns poucos, e, do outro, a pobreza, a ignorância 
e a debilidade de todo o resto." Foi no momento em que 
os homens deixaram a selva para lidar com a agricultura, 
em que os homens começaram a possuir a terra, que a 
desigualdade e as batalhas pela posse de terras apareceram 
- e Tocqueville viu um exemplo disto na conquista do 
Império Romano pelos bárbaros, conquista esta que criou 
a sociedade feudal, a qual legalizou a desigualdade. (Percebe
se, aqui , a influência de Rousseau, particularmente de seu 
Discours sur !'origine de l'inégalité parmi les hommu, e até o 
estilo mostra os efeitos da leitura que Tocqueville fez de 
Rousseau. Esta influência também pode ser percebida na 
segunda parte de Democracia, mas não na primeira.) Mas 
a proliferação e diversificação de necessidades, ligadas à 
tendência humana de buscar a perfeição, criou indústrias 
de modo a satisfazê-las. Estas indústrias eram mais instáveis 
que a agricultura, que tinha como meta única prover pelas 
necessidades básicas da vida. Quanto mais industrializada 
e mais esplêndida a sociedade, mais abrangente se tornava 
seu pauperismo, com o número de indigentes sendo, por 
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exemplo, mais alto na Inglaterra do que na Península 
Ibérica. Além disso, em uma sociedade mais industrializada, 
e que apresentava um contraste maior entre a opulência e 
a miséria, a consciência coletiva sensibi l izava-se mais com 
a necessidade de m itigar a miséria. 

1 3  

Após essa descrição das razões que levaram Tocqueville a 

escrever o Ensaio e que o teriam impedido de completá-lo, 

Jardin se refere aos bancos e casas de penhora operados pelo 

Estado, citando os trechos pertinentes no trabalho. 

De qualquer forma, o fracasso das Revoluções de 1 848 e o 

crescimento praticamente universal do Socialismo, Estatismo, 

Posit ivismo e Nacional ismo socializante, a partir de 1 870 sob 

influência de Bismarck e dos filósofos " idealistas" alemães, até 

o annus mirabilis de 1989, lançaram o nome de Tocqueville 

num quase olvido. Do esquecimento, só nas últimas décadas 

do passado século ele emergiu. O fato histórico é que, surgidas 

como por encanto na Idade das Luzes ou Idade da Razão dos 

séculos XVII  e XVII I ,  foram as idéias l iberais quase fatalmente 

afetadas pelo fenômeno romântico ou, diríamos, a "patologia 

revolucionária" romântica que, na mesma época, prosperou 

em exato contraponto ao ideal de l iberdade individual . 

Elaborado na cabeça psicopática de Rousseau - essa mesma 

que provocou a reação de Tocqueville - e posto em vigor pelo 

Terror dos Jacobinos de 1 793 ; logo em seguida consolidado 

pelo bonapartismo imperial ista e oferecido ao mundo num 

cardápio maniqueísta (Esquerda X Direita) , o movimento de 

idéias coletivistas iguali tárias ,  exigindo a crescente intervenção 
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autoritária do Leviatã estatal, propôs uma solução política à 

emergência da Democracia. O mundo ficou dividido entre os 

méchants e os misérables, os inimigos e os amigos, os j udeus e 

os arianos, os burgueses e os p roletários ,  os imperial i s tas 

estrangeiros e nós , pobres vítimas exploradas . 

Benjamin Constant (de Rebecque)2 já havia ass inalado que 

nas sociedades modernas , em oposição à sociedades ant igas , os 

assuntos privados estavam se tornando uma preocupação ainda 

maior que os assuntos públicos. Percebeu que isto era uma 

evidência da crescente liberdade desfrutada pelos indivíduos 

naquelas sociedades . Tocquevi lle era mais pessimista quanto 

aos perigos sociais que poderiam resultar deste isolamento 

competitivo dos cidadãos e de sua conseqüente "despoli tização". 

Ele considerou mais uma vez os antídotos que havia estudado 

na América: o espírito rel igioso, que desviava o homem de 

concentrar-se un icamente no enriquecimento material; o 

espírito de associação e suas conseqüências; a l iberdade de 

imprensa, que criou novos elos dentro da vida comunitária e 

uma compreensão acurada da doutrina do interesse próprio, a 

qual associava a fecundidade da atividade privada com o 

funcionamento saudável do Estado, e que substituía as virtudes 

dos nobres dos velhos tempos por uma moralidade que era 

menos elevada e mais útil para a classe média. Ele retomaria o 

2 Não confundir, obviameme, com nosso Benjamin Constam Botelho de Magalhães, 
um positivista autoritário, sem qualquer relação com seu homônimo, um grande 
pensador liberal franco-suíço. 
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problema, de uma maneira mais ampla, na última parte de seu 

livro, depois de examinar dois problemas mais específicos que 

também poderiam ameaçar as novas sociedades : o nascimento 

de uma aristocracia criada pela indústria de larga escala e o 

perigo dentro do próprio coração da democracia - a presença 

de um exército. A evolução em direção à igualdade de condições, 

como Tocqueville concebia, melhorou o destino do agricultor 

e do trabalhador, e os elevou à condição de partes contratantes 

livres para o latifundiário e o empresário. Ainda ass im, na 

Inglaterra, particularmente em Manchester, ele havia visto 

fábricas onde trabalhavam centenas de empregados e nas quais 

a distância entre o proprietário e seus trabalhadores havia, na 

verdade , aumentado .  Em seu Democracia na América, 

Tocqueville oferece uma expl icação para este fenômeno, que 

está de mãos dadas com a maior proporção de bens industriais 

e a menor de produtos agrícolas na produção total do país. 

As condições apontadas pelo escritor normando coincidiram 

com o aparecimento da " Ideologia" ,  termo inventado por outro 

filósofo francês contemporâneo, Destutt de Tracy (t 1 836) .  A 

gororoba ideológica se espalhou napoleonicamente pela Europa 

através do Ideal ismo alemão e do Positivismo francês , junto 

com o nacionalismo e o social ismo. Foi através do hegelianismo 

de esquerda (o Marxismo) que ela se globalizou na transição 

do século XIX para o XX. Os povos foram arregimentas para a 

guerra através do serviço mi l i tar obrigatório, os exércitos 

permanentes e a propaganda patrioteira, acompanhada de 
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xenofobia. No terreno econômico, emergiram várias formas 

de social ismo, o keynesianismo, a idéia de autarquia, o controle 

estatal da produção e o aparecimento da "Nova Classe" de 

intelectuários burocratas. O mundo parecia irremediavelmente 

direcionado no "Caminho da Servidão" conforme nos preveniu 

Friedrich Hayek, em 1944. Entretanto, condenado, j untamente 

com suas idéias, Tocquevi lle sobreviveu porque o Liberalismo 

anglo-saxônico resistiu vitoriosamente, graças à Revolução in

dustrial e à expansão norte-americana, nas duas Guerras 

Mundiais e em 40 anos de Guerra Fria. O desafio que o Leviatã 

coletivista - Comunismo à esquerda, Fascismo à direita, em 

suma o Nacional-Socialismo - levantou contra a Liberdade foi 

aceito e o revide montado alcançou sucesso na década de oitenta 

do passado século. 

Porque Tocquevi lle e sua família eram normandos, foi o 

traba lho ap resen tado à Academ i a  de Cherburgo ,  uma 

instituição de menor importância. Entretanto, o "Ensaio" ou 

"Comunicação sobre a Misérià' possui altas virtudes proféticas, 

universais, porque escrito quase ao findar do período conhecido 

como o do Liberal ismo Clássico , Liberalismo Antigo ou 

Primeiro Liberalismo, quando a sobrevivência do Liberalismo 

parecia problemática. E talvez tenha essa sido a razão por que 

o Mémoire nunca fora traduzido para o português. Mesmo seu 

texto original em francês não nos era facilmente acessível. 

Julgamos assim oportuna sua publicação, a qual, com uma 

in trodução de Gertrude H i m melfarb, a mais eminente 
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historiadora das idéias nos EUA, especializada no século XIX 

vitoriano, e na tradução primorosa de Jul iana Lemos , foi 

enriquecida com as preciosas colaborações de Arno Wehling 

(Presidente do Instituto H istórico e Geográfico Brasilei ro) , 

Ricardo V élez Rodriguez, e Mário de Lacerda Guerreiro, todos 

professores de filosofia, sendo Velez Rodriguez a maior 

autoridade brasileira a respeito de Tocqueville, e o economista 

André Andrade, professor na Cândido Mendes . 

Este trabalho de conjunto possui, por conseguinte, o propósito 

de acentuar a tese que serve de testemunho da extraordinária 

atualidade e perspicácia do grande ensaísta, historiador, sociólogo 

e político francês. Ativo durante a "Monarquia de Julho", do rei 

Louis Philippe d'Orléans, e na Revolução de 1 848, Tocqueville 

acentua a importância do período. Vejam o que se passava fora 

da França. De 1 830 a 1 848, os Estados Unidos consolidaram 

seu regime democrát ico federal i s ta ;  a Grã-Bretanha se 

transformou com o Liberalismo dos "filósofos radicais"; e a França 

conheceu seu único governo liberal duradouro. Foi a época em 

que um Primeiro Ministro, Guiwt, se atreveu a aconselhar aos 

franceses: "Enrichissez-vous!". Durante algum tempo fo i 

Tocqueville diplomata, parlamentar e Ministro dos Negócios 

estrangeiros. O golpe de estado de Louis Napoléon, futuro 

Napoleão 111, o obrigou a abandonar a política ainda moço. 

Morreu pouco tempo depois, aos 54 anos, de tuberculose. 

Na Inglaterra e América do Norte, o apelo de Guiwt não 

era necessário, pois os membros da burguesia e das classes pobres 
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já sabiam que era possível enriquecer por esforço próprio. 

Foi a grande era dos selfmade men, os homens que se 

levantavam por s i  p róprios. Pol íticos como Gladstone, os 

filósofos "radicais" e os utilitaristas, entre outros Bentham e 

John Stuart Mil l ,  criavam suas teorias no momento mesmo 

em que Oarwin matutava a sua, na biologia, e uma imensidão 

de inventores e empresários acelerava a revolução industrial 

num ambiente estimulante de economia de mercado. Em sua 

própria obra The Idea of Poverty, demonstrou Himmelfarb 

cabalmente a primazia dos liberais - no caso, na Inglaterra dos 

whigs, inclusive de um whig tão conservador quanto Burke, e 

dos tories, inclusive de um tory tão progressista quanto Disraeli ,  

lord Beaconsfield, no equacionamento da chamada Questão 

Social . Na mesma época, in iciara-se a "grande migração" 

européia para o Novo Mundo das Américas, Norte e Sul, e a 

Austrá l i a . A exp losão demográfica, a urban ização e a 

globalização aceleradas se iniciavam.  Constitucionalmente 

conquistada nos Estados Unidos, era a l iberdade que iria, 

eventualmente, senão solucionar a Questão Social, pelo menos 

indicar o caminho seguro de sua solução. 

Dotado de uma intuição profética excepcional (no que se 

distingue diametralmeme de seu contemporâneo Karl Marx, 

o profeta barbudo, famoso pelo monumental e sangrento 

desastre que suas teorias provocaram) , foi Tocqueville o primeiro 

pensador  a perceber  uma  das ma i s  ext rao rd i nár i as 

conseqüênc ias da Revo lução I ndus t r i al : a extensão e 
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democratização progressiva da fortuna, através das classes 

méd i as ,  e não  sua  concen tração monopo l ís t i c a .  O 

desenvolvimento global e inédito da riqueza mundial nos dois 

últimos séculos foi acompanhado, num processo inevitável de 

contraponto ,  pela crescen te consciência do fenômeno de 

pauperismo, miséria, indigência e desigualdade que, existindo 

desde a aurora da civilização urbana e sendo conscientizado 

graças à democracia, i nevitavelmente atormenta as nações que 

são deixadas para trás, em que pese o desenvolvimento à medida 

que enriquecem , urhanizam-se e deixam as benesses da 

modernidade lentamente espalhar-se por toda a população. 

O fenômeno paradoxal j á  foi estudado pelo economista 

americano Simon Kuznets, Nobel de 1971 . Mas não creio que a 

razão dos economistas tenha sido suficiente para abalar os 

preconceitos arraigados de Montaigne e de Rousseau, nem a 

indignação justiceira que o paradoxo tem causado às pessoas 

sedentas de "Justiça Social" .  Em anos recentes, dois indianos, 

Amartya Sen, também Nobel de Economia mas meramente 

retórico em suas tautologias, e Deepak Lal, este sim um liberal 

convicto num país estatizante, voltaram ao tema da pobreza que 

não é erradicada, em comparação com os avanços dos "tigres" da 

Ásia oriental e meridional, Japão, Coréia, Taiwan, Tailândia e Singapura. 

No Brasi l ,  creio que só Roberto Campos e uns poucos 

economistas l iberais de escol ,  amigos seus, admiradores de 

Eugênio Gudin e quase todos formados nos Estados Unidos, 

se deram conta do mecan ismo que tanta perplexidade , 
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ressenumentos , mitos e demagógicas proclamações tem 

provocado. Nesse quadro, cresce em importância a explicação 

social e cultural apresentada por Tocquevil le. Um edifício 

lógico, paralelo à tese, fo i posteriormente elaborado por We

ber, em profundidade germânica. 

Tocqueville foi extremamente cuidadoso em destacar o 

caráter relativo da pobreza. A pobreza, no sentido que se 

deve dar ao termo, é o estado normal em que viveu a 

Humanidade antes da Revolução Capitalista. A massa da 

população, desde os tempos do Primit ivismo tribal, não 

sobrevivia, como afirmou Marx no Manifesto de 1848, em 

"condições idílicas". Muito pelo contrário. Vivia, isto sim, na 

fome e na míngua. Até o século XX, a maioria da população 

do planeta não atingida pelo progresso técnico-industrial , 

girando em torno do Centro que crescia explosivamente graças 

à livre economia de mercado, possuía uma expectativa de vida 

que mal atingia os 40 anos. Estava sujeita a epidemias que, 

como a Peste Negra do século XIV, podiam carregar a terça 

parte da Humanidade. A mortalidade na infância e no parto 

era horrível. Literalmente, morria-se de fome em certas áreas e 

ocasiões. Morria-se de fome na França do final melancólico do 

Grand Siecle de Luís XIV. Durante o inverno de 1 709,  o povo 

de Paris ia mendigar pedaços de pão diante dos portões de 

Versailles. Derrotado e falido, o mais glorioso reinado media 

as consequências funestas da proposição patrimonialista "l'État, 

c '  est moi!'. Morria-se de fome na Irlanda, como se pode concluir 
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da leitura da Modest Pro posai de Jonathan Swift ( 1725), o célebre 

autor das Viagens de Gulliver. A proposta satírica de Swift para 

aliviar a pressáo demográfica naquela ilha era dar de comer as 

crianças recém-nascidas aos famintos. Morria-se de fome, no 

inverno , no que é hoje a regiáo mais rica do planeta, a 

Escandinávia - o que provocou emigraçáo em massa, tão intensa 

que, até hoje, vivem mais noruegueses nos EEUU do que na 

Noruega .  I g u al so r t e  sofr i am os  camponeses  s u íços ,  

ocasionalmente isolados pelas avalanches nos altos vales dos 

Alpes, e hoje é a Suíça a nação mais opulenta da Europa. Na 

década de 1 870, um terço da população do Ceará foi levada 

pelo flagelo - sendo o episódio raramente mencionado nas 

"Histórias do Brasi l" , que se l imitam a falar nas secas. Dezenas 

de milhões faleceram em sucessivas crises na China do século 

XIX, após más colhe i tas , i nundações , secas , flagelo de 

gafanhotos e guerras civis. Ainda agora se morre de fome na 

Coréia do Norte, mercê das benesses de Kim Ilsung e sua prole. 

Os comunas sempre se revelaram mais interessados em construir 

mísseis de longo alcance do que em cuidar da agricultura. 

Durante os 40 anos de Guerra Fria, os americanos alimentaram 

os russos, indianos e chineses com seus excedentes de trigo, 

em que pesem a "cobiça ,  arrogância, sordidez e imperialismo" 

de que são invariavelmente acusados por seus inimigos. Ouvi 

uma vez falar, na Universidade de Brasíl ia, o professor polonês 

dissidente Leszek Kolakowski , um dos mais eminentes filósofos 

do século, que tranquiliwu o auditório ao explicar que a URSS 
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j amais venceria o Ocidente na Guerra Fria, s implesmente 

porque esta necessitava do mercado americano para regular os 

preços internos, em sua economia centralizada, e para alimentar 

a população russa. 

No Ocidente, de fato, tudo mudara ao encerrar-se o século 

XVIII  na Grã-Bretanha, com um surto inédito de progresso 

econômico e demográfico acarretado pelos primórdios da 

Revolução Industrial . Da Inglaterra, partiu o impulso que 

atravessou o Canal da Mancha e o Atlântico Norte. Quem, 

aliás , estiver interessado em melhor conhecer o que realizou a 

indigitada " burguesià' ,  pode se dar ao luxo de ler os primeiros 

parágrafos do "Manifesto Cornunistà' ou, melhor ainda, os 

artigos do próprio Marx em urna folha de Nova York, de 8/8/ 

1 853 .  Só nesses textos é absolutamente correto ,  objetivo e 

verídico o que nos revela o maior e mais deplorável profeta do 

comunismo total itário. 

Ora, em seu pequeno Ensaio sobre a Pobreza, explica 

Tocqueville exatamente o que aconteceu: "Basta cruzar o inte

rior da Inglaterra para pensar que fornos transportados a um 
Éden da civilização moderna - estradas magnificamente 

conservadas, casas novas e l impas, gado bem alimentado a pastar 

em campos ricos, agricultores fortes e saudáveis, com uma 

quantidade de riqueza mais atordoante do que em qualquer 

país do mundo e, para suprir as necessidades mais mundanas, 

existe um padrão de vida mais refinado e gracioso do que em 

qualquer outro lugar. Agora, observemos com mais atenção as 
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vilas; examinemos os registros das paróquias e iremos descobrir, 

com indescritível espanto, que um sexto dos habitantes deste 

reino florescente vive às custas da caridade pública. Mas, se 

voltarmos à Espanha ou até mesmo a Portugal, teremos uma 

visão totalmente diferente. Veremos em cada canto uma 

população ignorante e rude, mal al imentada, mal vestida e 

vivendo no meio de uma zona rural , cultivada pela metade, e 

em habitações miseráveis. Em Portugal, no entanto, o número 

de indigentes é insignificante" . . .  

O que ocorreu na Inglaterra no  século XIX é bastante 

semelhante com o que acontece no Brasil contemporâneo. A 

desigualdade no enriquecimento relativo das classes sociais e 

dos indivíduos gera a indignação dos mais generosos, assim 

como dos mais agitados e rebeldes . A miséria no meio do 

progresso e da riqueza ofusca e escandaliza os observadores da 

urbanização galopante - e foi isso o que o soberbo político e 

escr i to r  francês fo i o p r i m e i ro a cons tatar, tentando 

compreender o processo dramático com os dados elementares 

então disponíveis. O termo "empobrecimento" é então aplicado 

ao paradoxo pelos ignorantes ou conservadores preconceituosos. 

Vulgariza-se. O mal-entendido é fruto, ou da mentira ideológica 

e interpretação fraudulenta, ou do inocente irrealismo, mui 

católico, dentro do quadro descrito porTocqueville e analisado 

por Kuznets . A quem quiser entender o fato real que há poucos 

indigentes, miseráveis, favelados e assaltantes no Pioráo (Piauí 

e Maranhão, os dois estados mais pobres do país) , enquanto 
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eles abundam em São Paulo, no Rio e nos mais ricos estados 

do Sul , basta ler o Ensaio e meditar sobre a perniciosa e 

obs t i nada fal ác i a  que  s e  traduz pe lo  uso  do termo 

"empobrecimento" - o cavalo de batalha da Esquerda. As 

lamentações e protestos se manifestam pela boca, entre outras, 

de personagens respei táveis, católicos praticantes, ocupando 

cargos eminentes na administração pública e na diplomacia, e 

tentando tirar o melhor proveito dos dois mundos possíveis

com uma hóstia na boca, Marx na cabeça e uma Mercedes 

com motorista na garagem . . .  Descubro diariamente o uso 

indevido dessa malfadada expressão, "empobrecimento", com 

argumentos da mesma índole, em livros e artigos de jornais , 

assim como nas expectorações dos bispos que dirigem a CNB 

do B. Estes se esquecem da expressão, rude mas apropriada, 

usada por Leon Bloy, o grande escritor católico francês, segundo 

a qual "o socialismo cristão é um protestantismo de merdà' . . .  

Mais ou  menos na  mesma época em que Tocquevi l le 

escrevia suas obras de valor inestimável , um prestigioso 

contemporâneo b ritânico,  Thomas Carlyle ,  crit icava os 

"respeitáveis professores da ciência sinistrà' (dismal science) , 

a Economia, como responsáveis pela vergonha. Na própria 

Inglaterra, Charles Dickens comoveria uma geração inteira 

de "proper gentlemen" de Londres e, na França, Victor Hugo 

angustiaria os de Paris .  As tenebrosas descrições da sorte de 

Les Misérables são influentes até hoje. Elas contribuem, aliás ,  

para o álibi que protege os bandidos, tidos como vítimas da 
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sociedade e da pobreza de suas famílias de tal modo que, cento 

e cinqüenta anos depois, em nosso país ,  o "Dr. "  Ulysses e seus 

comparsas ofereceriam um "remédio" político-consti tucional 

para o espetáculo do pauperismo, dando ao bestialógico legal 

de 1 988, precisamente, o título augusto de "Constituição dos 

Miseráveis" . . .  Enfim, resignemo-nos! Pois não é de se espantar 

que, através do período de maior desenvolvimento que a 

humanidade tenha j amais registrado em sua história ,  a 

incompreensão, o ressentimento e a hipócrita compaixão dos 

fariseus tenham acompanhado o fenômeno da desigualdade 

econômica, mesmo em países como o nosso. 

Aqui,  apesar de tudo, os dados de crescimento, de 1 950 até 

hoje, apresentam índices entre os mais altos da história. Os 

dados de nosso desenvolvimento de modo algum confirmam 

o slogan popular e falacioso de que "os ricos se estão tornando 

cada vez mais ricos , os pobres cada vez mais pobres!" . O desastre 

da "década perdida" ,  que vai dos oitenta aos noventa, atingiu a 

pop ulação rural mais  modes ta em vi rtude da i nflação 

empreendida por medíocres governantes keynesianos, contra 

a qual não se podiam defender por não gozarem do privilégio 

da "correção monetária"; e atingiu ,  sobretudo, a classe média, 

no setor privado da economia, porque esta não tinha como se 

proteger do "Estado orçamentívoro" (para usar a admirável 

expressão do Ricardo V élez R. ) ,  transformado em um 

Dinossauro de dimensões monstruosas - o animal possui um 

apetite muito maior do que seu cérebro minúsculo concebe. 
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Hoje é o Brasil a sétima potência econômica do planeta I . Mas 

não é também aquela mais acusada, constante e teimosamente, 

aqui e no exterior, de apresentar o espetáculo deprimente e 

revoltante das maiores desigualdades sócio-econômicas? 

Desde alguns anos que eu andava tentando convencer meus 

amigos a ler Tocqueville. No livrinho de vinte e poucas páginas, 

es te que é um dos maiores sociólogos modernos expl ica 

j ustamente em que consiste o grande Paradoxo. É o que ele 

descobre entre a aparente ausência de miseráveis nas nações 

então mais carentes da Europa Ocidental , Espanha e Portugal, 

e os chocantes contrastes entre ricos e pobres na Inglaterra -

um país em plena expansão e na ponta de lança da Revolução 

industrial. Segundo Marx, os i ngleses da aristocracia e da 

b urguesia es tavam enr iquecendo a través da  mais-val i a  

extorquida dos proletários britânicos, indianos, australianos, 

canadenses , jamaicanos, etc. 

No entanto, era Tocqueville mais altamente favorecido com 

a intuição da dismal science, sem nunca havê-la estudado. 

Compreendia que riqueza e pobreza são conceitos relativos. O 

pobre, num país em crescimento econômico, é apenas 

1 Segundo estimativa, baseada no cálculo do "poder de compra da moeda" (p.p.p., 

purchasing power parity), que consta de uma Carta ao Presidente Bush, enviada 

pelo Council of Foreign Relatiotzs, prestigioso lhink-tank de Washington, em 

fevereiro 2001 (Vide O ESTADO DE S.PAULO, 4.3.2001 ). Acresce que a "economia 
informal" no Brasil, dificilmente suscetível de ser contabilizada, deve acrescentar 

pelo menos 30% ao nosso PIB. Os dados fornecidos pelo Banco Mundial no World 

Development Repor!, 2001, concedem ao Brasil, segundo esse critério, um PIB de 

$1,1 trilhão de dólares, com um percapita de mais de US$6,000. 
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aquele menos rico do que o indivíduo que Ja conseguiu 

adaptar-se, trabalhando e prosperando na economia de l ivre 

mercado. Um indivíduo de baixa classe média goza, hoje, de 

recursos e luxos desconhecidos do mais poderoso monarca ou 

senhor feudal da Idade Média :  esgoto ,  água corrente ,  

aquecimento no inverno, proteção contra doenças epidêmicas, 

transporte rápido, telefone, televisão etc. 

Saliente-se ademais que o fenômeno não é tanto social 

quanto geográfico. Vemos que a discrepância existe na China 

entre as cidades l i torâneas, nas "áreas especiais" em regime 

capitalista, e o imenso interior onde ainda existem oitocentos 

milhões de camponeses paupérrimos. No Brasil ,  o Norte e 

Nordeste, atrasados em sua evolução cultural , porém eficientes 

na indústria de bebês, derramam o excedente supranumerário 

sobre as regiões mais avançadas do Sul, mais abastecidas e 

aprazíveis, onde encontram emprego. São al i providos de 

escolas , hospitais e divertimentos, futebol ,  carnaval , rock, 

automóveis, res idências , etc. Assim surgem as favelas e os 

miseráveis - ao lado dos apartamentos e mansões de luxo. 

Caros leitores, sabem como surgiu a primeira favela do Brasil? 

Sou suficientemente velho para ter ouvido a história de meu 

Pai, que testemunhou o fato. Aos soldados que voltavam feridos, 

trôpegos ou velhos demais , da tenebrosa expedição republicana 

contra Canudos, há cento e poucos anos, foi oferecido um 

morro desocupado, próximo ao cais do porto, no Rio de Janeiro. 

Era Presidente o ilustre Dr. Prudente de Morais, um dos líderes 
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do 1 5  de novembro. O nome de "favela" foi dado ao morro, 

próximo da estação Pedro I I  da "Central do Brasil" - em 

recordação da elevação com o mesmo título, de onde os 

art i l h e i ros da úl t ima  expedição con tra o Conse l he iro 

bombardearam, até total el iminação, o miserável arraial dos 

fanáticos. A rápida proliferação e extensão do afavelamento no 

Rio ,  S .  Paulo e out ras p rósperas ci dades do Sul  deu-se 

posteriormente ao fim da li Guerra lvlundial ,  como resultado 

da acelerada urbanização. Sou contemporâneo do ocorrido, 

que vi com os próprios olhos. Lembro-me ainda do "Circuito 

da Gávea" , dos automóveis de corrida de então, os precursores 

da Fórmula 1 ,  que circulavam exatamente onde se ergue hoje 

a maior favela do Rio de Janeiro, a Rocinha. Em virtude de 

minha idade provecta, assisti à transformação do Brasil ,  após a 

11 Guerra Mundial (194 5) , de u m  país em que 70o/o da 

população vivia na área rural, em casebres de pau a pique 

infestados de "barbeiros" , e onde não exist iam estradas 

asfaltadas, nem era possível ir por terra do Sul até a Baía e o 

Nordeste - em um país em que, nas cidades, vivem hoje mais 

de 80o/o, com uma expectativa de vida de 70 anos. Foi o 

desenvolvimento acelerado que trouxe a urbanização. Foi ele 

que criou as favelas .  Foram maus governos desenvolvimentistas 

o que aguçou a consciência dos contrastes na mente dos 

contemporâneos. Foi o progresso, em suma, na proporção exata 

de sua intensidade, o que j ustificou a indignação da Festiva 

contra tais atentados inadmissíveis à noção de "Justiça Social" 
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- u m a  n oção de  o r i ge m  dúb i a ,  p roceden te  daque la  

"secularização do Cristianismo" sob a forma de uma pseudo 

"religião civi l" a que se referiu outro grande profeta do século 

XIX, Friedrich Nietzsche. 

Fenômenos semelhantes ocorrem nos países mais adiantados. 

Paris conhece seus bidonvilles, mais tenebrosos do que os nossos, 

quando árabes e africanos de suas antigas colônias emigram 

para a antiga metrópole " imperialista" .  Os slums de Londres 

apareceram em meados do século XIX, mas Marx não tinha 

compaixão pelo Lumpenproletariatque denunciou com palavras 

de acentuado desprew e irritação. Nos Estados Unidos, Harlem, 

Watts e outros bairros do mesmo estilo prosperaram depois 

que os Negros do Sul foram l ibertados com a Abolição, após a 

Guerra Civil ,  e começaram e emigrar para as cidades l ivres do 

Norte, já estando o século XX bem adiantado. Ali encontravam 

benefícios e confortos inexistentes nas áreas rurais do Sul . Hoje, 

se as desigualdades aumentam na nação mais rica e poderosa 

da terra, é porque é ela anualmente invadida por mais de milhão 

e meio de imigrantes , legais e clandestinos, procedentes da 

América Latina e Ásia oriental. São os porto-riquenhos de Nova 

York, os cubiches de Miami ,  os chicanos da Califórnia e Texas 

que afetam os índices de distribuição da renda - hoje na média 

de cerca de US$ 30.000 percapita. O mais recente recensea

mento demográfico americano descobr iu  que existem , 

aproximadamente, seis milhões de clandestinos, gente sem 

qualquer espécie de documento de identificação, invisível nos 
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recenseamentos, porém ativa tanto na economia informal 

quanto no crime. 

Na minha carreira diplomática, servi também no Equador 

que, com a Bolívia, o Paraguai e o Suriname, é um dos países 

mais humi ldes do con tinente.  Em Qu i to ,  vê-se mui tos 

quarteirões que podem ser qualificados de pobres. Não existem, 

porém, favelas miseráveis como as nossas. As mesmas condições 

podem ser observadas na Ásia. Em Calcutá, que é uma das 

maiores e mais pobres metrópoles do planeta, não há favelas 

pelo simples fato que os pobres , aos milhões , vivem, dormem, 

fazem suas necessidades e morrem na rua. Desmentindo os 

preconceitos esquerdistas , em Calcutá baixíssimo é o índice de 

criminalidade. Os indianos reservam a violência (que persiste, 

não obstante a ahimsa, pregada pelo Mahatma Gandhi) para 

os conflitos entre comunidades étnico-religiosas e suas guerras 

periódicas contra o Paquistão ou a China. 

Razão de sobra inspirava Jesus ao constatar, há dois mil anos, 

que "os pobres, sempre os tereis convosco", como consta do 

Evangelho de São João 12:8. No significativo episódio da Unção 

de Betânia, Cristo passou um carão em seu ainda discípulo, 

Judas Iscariotes , quando este reclamou contra os cem denarii, 

os cem "dinheiros" equivalentes a um ano do salário mínimo 

da época, que Maria de Betânia havia gasto na compra de um 

perfume caríssimo para lavar os pés do Senhor. Judas, o traidor, 

fa l ou  exatamen te como u m  "teólogo da l i bertação" , 

sacramentado pela nossa CNB do B .  "Os pobres, sempre os 
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terei convosco" . Talvez sim, talvez não. A indigência é resolvida 

nos países desenvolvidos, entre os mais l iberais , através da 

privatização da Previdência Social e crescimento generalizado 

da filantropia privada - exatamente como antecipava e 

aconselhava Tocqueville em seu Mémoire. Tudo indica que, no 

novo século em sua infância, a extensão da riqueza com a 

industrialização dentro de uma economia global de mercado 

l ivre, acoplada ao bem-estar social , j untamente com o estrito 

controle da natalidade, poderão converter o conceito relativo 

de "pobreza" a sua aplicação apenas à porção menos rica da 

população. É o que já  acontece em países social e etnicamente 

homogêneos - a Holanda, a Dinamarca, a Suíça, a Coréia ou 

o Japão. O ideal de igualdade de oportunidade poderá então 

ser  a lcançado , sem prej u ízo ao est ímu lo  da i n ic ia t iva 

empresarial, e Tocqueville terá definitivamente derrotado Marx. 

O alicerce argumentativo dos que não conseguem percorrer 

os meandros da "ciência sinistra" é a tese de que o lucro de um 

se sustenta, necessariamente, na pobreza, prejuízo ou exploração 

de outro - a tese conhecida como zero-sum game. O "jogo de 

soma zero" é popularíssimo. Ele começava a se divulgar na época 

da viagem de Tocquevi l le  à Inglaterra - o queria dizer, 

contrariando Adam Smith, que o crescimento da riqueza das 

nações se daria arrancando o dinheiro dos mais pobres para 

dar aos mais ricos, ou dos países mais pobres para "entregar" 

aos ricos, os imperialistas. Quanto mais enriquecem os ricos, 

mais empobreceriam os pobres . H á  300 anos , o i l us tre 
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Montaigne já falava nisso e Rousseau repetiu a asneira, com 

resultados muito mais revolucionários. Não é isso o que está 

demonstrado em Smith ,  mas é assim que ele próprio foi 

interpretado por seus críticos. Raríssimos se deram conta dos 

efeitos da expansão demográfica (Malthus) , da urbanização e 

da mult ipl icação natural den tro da "ordem espontânea" 

entrevista por Hayek. Embora entendesse um pouco mais do 

que se passava na área afetada pela industrialização por ele 

conhecida (Alemanha, França e Inglaterra) , construiu Marx 

seu pesado e catastrófico edifício ideológico sobre a mesma 

premissa, que denominou mais-valia. 

Poucos hoje  falam em mais-valia . Os marxistas preferem 

esquecer o termo e o conceito idiota, envergonhando-se, quiçá, 

com a falácia. Mais-valia, tal como definido no ''Aurélio" , é o 

valor da produção de um trabalhador, menos o valor de seu 

próprio trabalho (dado pelo custo de seus meios de subsistência, 

nos l imites da fome) . Ela mede, portanto, "a exploração dos 

assalariados pelos capitalistas e é a fonte do lucro destes" . 

Vejamos o que isso quer dizer. Bill Gates possui a maior fortuna 

do mundo porque, por exemplo, rouba a "mais valia" das 

chinesinhas, fil ipinas ou malaias que fabricam os chips e 

disquetes em que está gravado o programa do Windows. A 

diferença entre trabalho intelectual (a invenção, criatividade, 

iniciativa, risco, gerenciamento, etc . )  dos donos da Microsoft 

e o trabalho manual do "proletário" nunca foi levada em 

consideração por Marx. O labor intelectual se converte em 
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detestável lucro e o lucro é mero roubo por força da mais

val i a .  Proudhon  não fa l ava em l uc ro ,  mas afi rmava 

simplesmente que "a propriedade é um roubo" . Ele e Marx 

leram a frase fatídica no "Discurso sobre a Origem e os 

Fun damentos da Desigualdade", escrito entre 1 749 e 1 753 por 

Rousseau. O discurso foi, infelizmente, muito mais influente 

do que os livros de Adam Smith, Malthus ou Tocqueville em 

relação à problemática da riqueza/pobreza. Esta é a razão por 

que o "Partido dos Trabalhadores" se considera o único que 

representa os verdadeiros trabalhadores do Brasi l ,  os que 

produzem porque manobram as ferramentas e as máquinas,  e 

não aqueles que inventam e administram as mesmas. O Papai 

aqui pode trabalhar dez a quinze horas por dia, lendo livros, 

escrevendo e digitando em seu computador. Não será, porém, 

um "trabalhador" e sim um "burguês capital ista" . Estou 

explorando o empregado da gráfica que vai manufaturar o l ivro, 

o do jornal que vai publicar meu artigo, o da usina que fabrica 

papel e o da fazenda que produz eucaliptos . 

A mesma irrelevância e falácia contaminam a outra noção 

central de Marx, a do valor-trabalho das mercadorias. Os 

desdobramentos que essa noção alcançou ,  nos cem anos 

seguintes do Manifesto de 1 848, foram tão espantosos quanto 

deploráveis. É inconcebível que se queira equacionar o valor 

de uma hora de trabalho de Bil l Gates , criando um novo 

programa Windows, e o valor de uma hora de trabalho de um 

mineiro de carvão ou uma faxineira do Palácio do Planalto. 
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Van Gogh morreu paupérrimo, suicidando-se. No entanto, um 

quadro que pintou em duas ou três horas de intensa atividade 

criativa pode alcançar dezenas de milhões de dólares num leilão 

da Sotheby's . Seria o valor do trabalho de um cirurgião que, 

em duas ou três horas de exímia intervenção operatória, 

manipula as entranhas de Tancredo Neves , ou de um Ministro 

do STF, examinando um recurso, equivalente a duas ou três 

horas de trabalho de um varredor de rua? Seria o trabalho 

necessário para proporcionar uma garrafa de água na Amazônia, 

com que desalterar a sede naquela região de grande intensidade 

pluviométrica, equivale n te ao trabalho imprescindível para 

proporcionar a mesma quantidade de água a um viajante, 

perdido no meio do deserto do Saara, ou no sertão do Ceará 

em tempo de seca? Na verdade, poucos economistas ousam 

hoje contestar que a verdade se situa em local bem mais próximo 

da tese do "valor subjetivo", traduzido pelos preços no mercado, 

segundo a doutrina de Hayek e seus predecessores. Pelo menos, 

é esta doutrina que explica a enorme diferença de fortuna en

tre os países que a aceitam e aqueles, subdesenvolvidos, que 

preferem a "mais valià' marxista. A diferença também é a mesma 

entre as "áreas especiais" da China, inclusive Hong-Kong, e as 

áreas rurais que mantêm o amigo preconceito comunista. Se 

não levarmos a sério a idéia dos "sacerdotes do neoliberalismo", 

tão irritadamente denunciados pelos "sacerdotes do Marxismo" , 

que o enriquecimento geral de uma nação não comporta o 

alegado empobrecimento de seu setor menos favorecido, 
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mesmo se possa, inicialmente, aumentar a desigualdade da 

distribuição, receio que nosso país continuará na rabadilha (o 

93° lugar) do "Índice de Liberdade Econômica" , anualmente 

publicado pela Heritage Foundation, de Washington, e o Wall 

Street ]ournal, de Nova York. Neste índice se descobre um 

extraordinário paradoxo: é que Hong Kong, ex-colônia inglesa 

que reverteu à China em 1 997, conservou todas suas instituições 

l ibertárias em matéria econômica, com uma renda percapita 

que se situa num nível aproximadamente dez vezes superior ao 

da imensa nação na qual foi inserida. "Há sempre uma filosofia 

para j ustificar qualquer coisà' , postulou o genial coordenador 

do Pensamento Nacional das Bases Empresarias (PNBE) , em 

artigo no "JORNAL DA TARDE" de 1 4  de outubro, 2000. 

Certo, muito certo. A minha é uma destas "ftlosofias" . Ela é 

grandemente sustentada no Mémoire de Tocqueville. 

Assim explico a monumental incapacidade de compreender 

o que está ocorrendo no mundo quando descubro uma frase 

em que, referindo-se ao período mais longo de acelerado 

crescimento da economia americana de 1 983 até o ano de 

2000, após as sábias medidas tornadas pelo Presidente Reagan, 

esse economista do "Pensamento Empresarial Paulista" ,  acima 

aludido, alega que "a renda líquida do 1 %  mais rico awnentou 

1 1  So/o, e a dos 40% mais pobres diminuiu 9%". Sublinho a 

frase, porque define o mal-entendido. Quando o PIB de um 

país quase triplica (de US$2,8 trilhões para mais de $8 trilhões) , 

a renda líquida dos mais pobres aumenta mais lentamente, 
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porém nunca pode diminuir, salvo em raros períodos de 

depressão. Os dados alegados do website (www. inequality.org) , 

aliás suspeito, mencionam, simplesmente, que a renda de 40o/o 

da população seria de 9% do PIB .  São os desempregados, o 

grupo numeroso que está mudando de emprego, os informais, 

os clandestinos (cinco ou seis milhões deles) , os doentes inativos, 

os "excepcionais" incapaci tados e os menores ainda não 

produtivos, inclusive os filhos de Bill Cates . . .  Não se explicaria 

a entrada maciça naquela detestada "pátria do neoliberal ismo" 

de um milhão e meio de imigrantes por ano, inclusive milhares 

de brasilei ros , se 40o/o da população se depauperasse . Pouca 

gente é suficientemente burra para emigrar para um país em 

que vão empobrecer. Ninguém foge da indigência endêmica 

de países mal governados por el i tes ignorantes, inspiradas por 

mentes intelectualmente deficientes como as da América 

Latina - onde certamente ave raríssima é o l iberalismo, mas 

monstruosamente engordado é o Dinossauro patrimonial ista 

- se não houver razão para isso. Ninguém se atreveria a 

desembarcar em Miami ou cruzar o Rio Grande, se a crise de 

"empobrecimento" dos EEUU fosse tão notória .  Com seu 

PI B percapi ta de U S $  3 0 . 0 00, o amer icano não va i ,  

clandestinamente, procurar trabalho subalterno no México 

ou no Brasi l .  O mexicano ou o brasileiro,  porém, esperam, 

nos EEUU, sair da pobreza, sendo na verdade a "real dimensão 

da tragédia" , lamentada no relatório daquela Coordenação 

do "Pensamento Empresarial Paulista" ,  a indigência intelectual 
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(arre!) daqueles que não conseguem absorver princípios tão 

comezinhos de economia. 

Ofereço o ut ro exem plo de igual , evangél ica  e bem

aventurada pobreza de espírito. Uma alegação foi levantada 

pelos bispos chilenos, semelhante à que constantemente embala 

os da nossa deplorável CNBP (a Conferência Nacional dos 

Bispos Petiscas) , que a pobreza aumentou no país após regis

trar as mais altas taxas de crescimento econômico da América 

Latina, nos quase trinta anos de governo do general Pinochet. 

No período de Pinochet, no de seus dois sucessores imediatos, 

democratas-cristãos, e no terceiro, social ista, os quais, bem ou 

mal, mantiveram a mesma política liberal dos chamados "Chi

cago Boys" , o Chile passou por um período que, levando em 

consideração as diferenças cronológicas na história, lembra o 

da Inglaterra de 1 83 5 ,  quando Tocquevil le a vis itou .  As 

sumidades eclesiásticas acima aludidas alegaram, no entanto, 

que a pobreza havia aumentado durante o período. Ora, se o 

PIB do Chile era de US$ 1 5  bilhões em 1 972, ao tempo de 

Allende, e se alcança hoje cerca de $75 bilhões, com uma renda 

percapita de US$7. 500 - não importa tenha o número dos 

"mais pobres" crescido de 2 1  o/o para 28%. Isso porque 2 1  o/o de 

US$ 1 5 bilhões, a serem distribuídos, é sensivelmente inferior 

a 28o/o de $75 bilhões, em relação à renda total da população 

chilena. Em suma, a pobreza é sempre relativa e sempre se 

reduz em termos absolutos . Não existe "empobrecimento" 

quando cresce a economia de um país - registrando-se apenas 
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distanciamento entre os extremos de maior e menor renda 

perca pita. "Elementary, my dear �tson" , comentaria Sherlock 

Holmes . . .  Qualquer pessoa que tenha um conhecimento de 

aritmética de curso do Primeiro Grau sabe disso. Leiam um 

pouco de economia, Eminentíssimos Senhores bispos e padres 

j es uítas franceses que, em nome da Igrej a a que devem 

obediência, redigem estapafiírdias "análises da conjuntura" ao 

abordar a ciência sinistra. E tenham mais cuidado, Senhores 

empresários paulistas, na escolha de Coordenadores de seu 

pensamento básico! 

Outro cavalo de batalha na dialética ideológica é a questão 

do desemprego. Tocqueville percebeu perfeitamente o discurso 

defeituoso que encobria a questão ao abordar o tema em sua 

" Comunicação sobre o Pauperismo" . Logo de i níc io na 

disquisição, ele se refere extensamente às Poor Laws. Essas Leis 

de Benefício aos Pobres estavam, em 1 835 ,  sendo ardentemente 

discutidas na Inglaterra. Elas e as Workhouses, as Casas de 

Trabalho que haviam sido criadas em reinados anteriores e 

tinham como propósito abrigarem e darem trabalho aos que 

não encontravam emprego no  mercado, eram velhas 

instituições. Haviam, porém, caído num estado de completa 

decrepitude. Iam desaparecer durante mais de cem anos mas 

renasceriam, na primeira metade do século passado, de três 

maneiras. Na Alemanha nazista, pela solução da guerra e seu 

preparo prévio, três anos depois da subida de Hitler ao poder j á  

o desemprego havia al i  completamente desaparecido e ,  durante 
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o conflito, milhões de súdi tos dos países ocupados foram 

brutalmente forçados a trabalhar nas fábricas de armamentos. 

Cinqüenta milhões morreriam na guerra, método um tanto 

quanto brutal de redução do desemprego. Na Rússia soviética, 

a solução foi encontrada no Gulag estaliniano e mais sessenta 

milhões (a cifra é de Solzhenitsyn) passariam deste mundo a 

melhor, sem solucionar o problema. Conheci a situação na 

Polônia comunista onde, como diziam os nativos sem nunca 

perderem o bom humor, "o Estado finge que paga, os operários 

fingem que trabalham, as usinas fingem que produzem" . . .  A 

terceira solução, mais amena, prosperou inicialmente sob o 

forma do Welfare State avançado pelos Fabianos ,  algo 

românticos, e posteriormente rigorosamente aplicada pelo 

Labour Party. O sistema quase levou a economia britânica ao 

colapso nos anos 60 e 7 0 .  Na década segu inte ,  porém,  

convencida pelos discípulos de  Hayek em vários think-tanks 

l iberais, particularmente pelo lnstitute ofEconomic Affairs, da 

necessidade de uma mudança, Lady Margaret Thatcher, líder 

dos Conservadores, corajosa e triunfalmente deu o primeiro 

passo no caminho do novo Liberalismo, o Liberalismo moderno. 

Com outras iniciativas tomadas pelo Presidente Reagan, isso 

conduziu ao ano surpreendente de 1 989 .  Caiu o Muro da 

Vergonha em Berlim e, logo em seguida, o próprio comunismo 

soviético, iniciando-se uma nova etapa na História da Liberdade. 

Agora, vejam bem, pode o Capitalismo brasileiro, em sua 

infância abandonada e atormentada, ser responsável pelo grande 
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número de pessoas que não trabalham? A confusão entre 

"emprego" e "trabalho" é deplorável . Há muita gente sem 

emprego, não duvido. Aqueles que não trabalham, porém, são 

preguiçosos ou doentes, aposentados ou, mais provavelmente, 

se refestelam numa sinecura do serviço público federal, estadual 

ou municipal . Os ativos sempre encontram o que fazer na 

Economia Informal ,  subterrânea, a qual j á  representaria, 

segundo alguns entendidos, um terço do PI B brasi leiro. 

Trabalhar é uma atividade necessária e é uma virtude. Todo 

aquele que deseja trabalhar sempre descobre o que fazer, nem 

que seja apenas tomar conta de sua casa como fazem as 

mulheres . A construção dessa casa em regime de mutirão e 

toda sorte de emprego menos digno de alta remuneração são 

outras alternativas, assim como a " informalidade" dos camelôs 

que andam pel as ruas das grandes c idades ,  oferecendo 

mercadoria várias aos transeuntes , sem pagar impostos (e viva 

a economia l iberal ! ) . Os próprios empresários certamente 

estimulados estão ao trabalho, para não falirem sob o peso da 

concorrência e dos impostos escorchantes que atingem 36o/o 

do PIB ,  em virtude de uma das políticas fiscais mais draconianas 

do planeta. Seu destino tampouco é suave. 

A te se  q u e  e s tou  ava nçando  pode  s e r  fac i l m en t e  

comprovada n a  Europa .  O número de  desempregados 

mantidos pelo Estado com generosos subsídios, na Alemanha 

e na França, dois países com altos índices de desemprego, é 

sensivelmente igual ao de imigrantes clandestinos procedentes 
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da ex- Iugoslávia e Turquia, no caso alemão; e ao de árabes e 

africanos das ex-colônias, no caso francês . Os milhões de 

"clandestinos" nos Estados Unidos configuram outro sintoma 

do indigi tado l i beral i smo global izado .  Pergunte a u m  

brasileiro que esteja  voltando de Boston o u  a u m  decasségui, 

retornando do Japão, com milhares de notinhas verdes em 

seus bolsos , se teriam preferido ir procurar a sorte em Cuba 

ou na Coréia do Norte . . .  Sobre esse argumento, leiam o 

primeiro capítulo de crítica, logo após o Ensaio tocquevilliano, 

de autoria do economista André Andrade. 

Vou agora abordar outro corolário desagradável dessa 

q uestão. Contrariando as exortações papal inas contra a 

intromissão de sacerdotes na política, Dom Damasceno, atual 

Secretário Geral da CNB do B, atreveu-se a tocar no problema 

do desemprego, acusando o Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, um social-democrata declarado, de adepto do 

demônio em virtude de seguir a orientação do indigitado 

Liberal ismo. Ora, cara e simpática Excelência Eminentíssima, 

não prossiga com as idéias do Beto e do Boffe, que a própria 

Santa Sé já condenou! Não entre em assuntos de política 

econômica que não são de sua alçada! Não brade contra o 

"sistema conhecido como neoliberalismo" , porque é este sistema 

que está enriquecendo o sul de nosso país, como as demais 

nações, até mesmo a China comunista, partidários de suas 

benesses. Obedeça a seu superior hierárquico, o Papa João Paulo 

11, e atente para as críticas de SS ao Marxismo e à intervenção 
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estatal na economia - intervenção da qual Woj tyla sofreu a 

penosa experiência na sua Pátr ia  polonesa .  Defenda a 

propriedade privada dos meios de produção e acolha uma 

sociedade de trabalho livre e livre empresa, após ler a Centesimus 

Annus. É este seu dever sacerdotal : obedeça à Encícl ica. Não 

tome uma posição equivocada ao reprovar o que denomina 

"capital meramente especulativo" e não pretenda, falsamente, 

esteja "a técnica se sobrepondo à ética" .  Tais conceitos revelam

se inteiramente desprovidos de sentido, do ponto de vista 

teórico e do ponto de vista da prova empírica. E evite falar em 

"pecado social" ,  o que é ainda mais deplorável . Não existe tal 

coisa, pelo menos no vocabulário cristão. Ao discutir com os 

fariseus, referiu-se Jesus enfaticamente à origem puramente 

individual do pecado, acentuando, em Marcos 7: 23/ 27, que 

é de "dentro do coração dos homens" (ouça bem! )  que 

procedem todos os males , "roubos, ambições desmedidas , 

malícia, difamação, arrogância e insensatez". Tudo isso vem, 

mui concretamente, de dentro do coração do indivíduo, não 

de qualquer abstrata sociedade capitalista! Lembre-se disso! 

Depois de Tocqueville, foi Max Weber um dos mais ilustres 

pensadores que tentaram entender o magno problema que nos 

aflige, o da necess idade de compaixão num mundo de 

concorrência, de egoísmo deslavado e de eficiência produtiva. 

Weber realizou a tarefa através de sua famosa interpretação da 

ética protestante do trabalho e da ascese mundana. O eminente 

político e escri tor francês Alain Peyrefitte, recentemente 
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falecido, culpou principalmente o "Romanismo" (maneira 

delicada de se referir à Igreja Católica Romana) pelo que 

designou como Le Mal Français - livro traduzido para o inglês, 

o espanhol e o italiano com o título " O  Mal Latino" . É uma 

soberba anál ise crítica dos fundamentos religiosos, culturais e 

morais dos males que têm prejudicado o desenvolvimento e a 

modernização de toda a área latina. 

Em seu último l ivro, "A Sociedade de Confiança" (trad. 

Editora Topbooks, Rio, 1 999) , revela-se Peyrefitte mui fiel 

discípulo de Tocqueville e de Weber. Responsabil izando inclu

sive a Contra-Reforma tridentina, assim como a tradição do 

autoritarismo absolutista ibérico, pelas mazelas que embaraçam, 

senão impedem nossa emergência como democracias abertas 

ao mercado, Peyrefitte amplia e aprofunda estudos setoriais 

que, em The Moral Basis ofa Backward Society, foram realizados 

pelo sociólogo americano Edward Banfield ao anal isar o 

comportamento famil isra, desconfiado, introvertido e cruel 

numa aldeia do mezzogiorno i taliano dominada pela Máfia; e 

pelo nipo-americano Francis Fukuyama que, em seu l ivro Trust, 

tenta explicar o sucesso das sociedades da Ásia oriental por 

motivações oriundas da disciplina moral confuciana. Levando 

em conta o ranço patrimonialista da velha estrutura social , creio 

que em nenhuma outra obra de sociologia as origens de nossos 

vícios coletivos foram tão objetiva e sabiamente perscrutados 

em suas profundas raízes culturais ou "psicossociais" , quanto 

nesses l ivros. Antonio Paim, João de Scantimburgo, Mário 
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Guerreiro e Ricardo V élez Rodriguez enfrentaram o problema 

da m isér i a em nosso país a part ir  de uma perspectiva 

semelhanre. Falta-nos, como latinos, o espírito de Confiança, 

em vigor nos países desenvolvidos do Seprenrrião europeu e 

amencano. 

Num discurso famoso à j uventude alemã, escarmenrada pela 

derrota em 1 9 1 8 , avenrou Weber a hipótese que exista uma 

distinção a ser feira enrre a "ética da responsabil idade", dos 

detentores do poder pol ítico, e a "ética da pura convicção" , 

própria dos intelectuais. Os primeiros se devem dar conta que 

a política, por estar contaminada em sua essência demoníaca, 

é "a arre do possível" (Bismarck) - e que só um estadista 

responsável é capaz de enfrentá-la. Implíciro está o célebre aviso 

de Lord Acron que o poder corrompe e que a absoluta corrupção 

resulra de um poder absoluro. Os intelectuais podem acalentar 

as convicções que bem entendam, porque não estão obrigados 

a atentar para a dura realidade conj untural , contaminada pelos 

desafios do poder. Vejam o que pode acontecer quando um 

bri lhante in telectual de convicções social is tas assume a 

responsabilidade da presidência de uma grande nação! Que 

embrulhada, que abacaxi! 

O ensaio final desta coletânea, que devemos à brilhante 

pesquisa da obra rocquevilleana pelo professor Ricardo V élez 

Rodriguez, cobre exatamente esse ponto. V élez anal isa a "ética 

intelectual" de Tocquevil le à luz dos conceitos de Weber, 

acentuando que essa ética está atrelada à defesa incondicional 
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da l i b e rdade as s t m  como al ice rçada n o  p r i nc íp i o  de  

benevolência. O arrazoado percorre de maneira insofismável e 

exaustiva os dilemas que o Paradoxo da Pobreza vai gerando. 

Ele  p rova que ,  com s uas noções de benevol ência o u  

beneficência, nega Tocquevil le não somente a incompati

bilidade entre uma sociedade economicamente l ivre, como 

eram a inglesa e a americana no século XIX, e as virtudes 

altruístas que o socialismo a si mesmo atribui - mas afirma 

que foi ,  exatamente, a sociedade democrática l iberal aquela 

que melhor aplicou e generalizou esses supremos valores éticos. 

A benevolência, s impatia ou compaixão, na verdade,  só podem 

ser exercidas adequadamente num ambiente de l iberdade. A 

Justiça dita "social" é aquela que, como acentua Friedrich 

Hayek, brota da Ordem Espontânea de um mercado livre, ou 

seja, a catalaxia de Von Mises . É a única capaz de distribuir 

eqüitativamente lucros e danos, riqueza e penúria, remuneração 

de trabalho digno e punição à preguiça teimosa. 

Destaco aqui ,  particularmente, a contribuição de Ricardo 

V élez porque, para o público brasileiro, ele está empreendendo 

um estafante e val ioso trabalho de descobrimento da obra de 

Tocquevi l le ,  com o propósi to específico de sal ientar os 

aspectos intelectual e pol ítico de sua ética públ ica. A ênfase 

se concentra no al icerce moral que configura o princípio de 

beneficência.  No meu entender, esse princípio corresponde 

à "simpatia" com que Adam Smith compensa a atribuição 

da motivação puramente egoísta ao mecanismo de mercado, 



46 Josf OsvALDO DE M EIRA PENNA 

o u  sep,  ao famoso "capi tal i smo se lvagem" da retór ica 

marxista. 

Desde  quando  Bernard de  Mandevi l l e ,  no ensa 1o  

humorístico intitulado "A Fábula das Abelhas", apontou para 

os "vícios privados" que geram as "virtudes públ icas" do 

progresso ou desenvolvimento econômico, e desde quando 

Smith, num trecho famoso de seu "Inquérito sobre as Causas da 

Riqueza das Nações" , observou que não é senão do próprio in

teresse egoísta do padeiro e do açougueiro que vamos ter com 

que jantar hoj e à noite - a rubra propaganda, vingativa, 

ressentida, invejosa e homicida, se converteu em moralidade 

"cor de rosa" nas investidas dos trotskistas , gramscianos e 

proponentes da Terceira Via. O motivo é claro. Definitivamente 

derrotado em 1 989,  o socialismo totalitário tem, desespera

damente, procurado uma "terceira via" para se safar de uma 

morte morrida definitiva. Mas a que nos conduz essa terceira 

via? Ao " Caminho da Servidão" ,  como brutalmente preveniu 

Hayek com urna coragem invulgar, já em 1 944! Ao "caminho 

mais curto para o Terceiro-Mundo" , como ironicamente 

indicou Vadav Klaus, ex-Primeiro Ministro da República Tcheca 

logo depois da libenação da Europa Oriental! 

O ressentimento, a inveja, a exaltação da pobreza e a i lusão 

utópica de uma absoluta justiça terrena, assim como a velha 

ambição dos "filósofos" - os "amantes da sabedorià' da tradição 

platônica - de serem um dia os "reis" da pólis - tal seria a 

explicação da incoercível tendência de grande parte da intelli-
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gentsia, tão desprovida da mesma, a se alinhar com o socialismo. 

Ali ás ,  o "esquerdismo" , esse termo j amais coerentemente 

defi nido e cuja origem pode ser imputada aos terroristas 

franceses Jacobinos de 1 793, se deduz a priori do ressentimento 

e das alucinações mentais, p roj etando sobre os "Outros" , 

principalmente os ricos ou os mais inteligentes , suas próprias 

frus trações ex istenc iais . A e m p i r icamente comprovada 

i ncapacidade dos "clérigos" de real izarem seus son hos 

construtivistas os  levou a vários tipos de reação aberrante. O 

pr i m e i ro e mais  notór io  fo i o apoio aos movim e n tos 

encabeçados por l íderes que Weber chamou de "'carismáticos" . 

Enfrentando as realidades do poder, esses líderes invocavam a 

doutrina da superação da pobreza pelo coletivismo iguali tário, 

mas despencaram para a violência sanguinária. Dezenas de 

milhões de mortes nas revoluções do século XX são testemunhas 

acabrunhadoras das catas tróficas conseqüências de tal 

conversão. Sociedades inteiras , como eu próprio tive ocasião 

de testemunhar na Polônia em 1 979/8 1 ,  foram praticamente 

reduzidas a um estado geral de míngua e passaram a ser tratadas 

como miserável lumpen. 

Entretanto, não prolongarei , por mais tempo, a apresentação 

desta obra com tais denúncias e açoites . 

O caminho correto da ordem e do progresso é o que 

aconselha Tocquevi l le ,  com sua anál ise , sua crítica e suas 

aguçadas previsões, em três dos mais profundos livros escritos 

no âmbito da filosofia social - De la démocratie en Amérique 



( 1 835/ 1 840) , L 'ancien régime et la révolution ( 1 856) e este 

pequeno ensaio sobre o 'paradoxo da pobreza' em países ricos, 

que temos a honra e o prazer de apresentar ao leitor, pela 

primeira vez em nossa língua. 



INTRODUÇÃO 

Gertrude Himmelfarb 

T
ocqueville não faz nenhuma menção à pobreza em seu 

Democracia na América, nem à democracia em seu En

saio sobre a Pobreza. Ainda assim, os dois temas,  bem como as 

duas obras, estão intimamente l igados .  

O "Ensaio" foi escrito no começo de 1 83 5 ,  imediatamente 

após o término do primeiro volume de Democracia na Améri

ca. No entanto , Tocqueville tinha em mente a questão da po

breza enquanto escrevia Democracia na América - na verdade, 

a Inglaterra, em geral, estava em seus pensamentos. Gustave 

de Beaumont, seu companheiro de viagem na América, disse 

que os dois haviam planejado ir à Inglaterra saindo diretamen

te dos EUA, para que pudessem eles mesmos ver a herança ali 

49 
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deixada por John Bul l . 1  Mas foram impedidos pela epidemia 

de cólera na Inglaterra e, em março de 1 832, retornaram à 

França - país que, ass im como a Inglaterra, sofria com a epide

mia e se encontrava numa situação política instável .  Durante 

um ano, ou mais, Tocquevi lle teve sua atenção desviada do 

trabalho de escrever Democracia na América - primeiro pela 

sua colaboração inconstante com Beaumont para o l ivro sobre 

penitenciárias , o qual fo i o objetivo maior da viagem de ambos 

à América (na verdade, o livro foi escrito quase que inteira

mente por Beaumont) , e depois pelo seu envolvimento na defesa 

de dois conspiradores em um plano quixotesco para derrubar Luís 

Felipe. (Um deles era um velho amigo de Tocqueville, e a outra, a 

Duquesa du Berry, era viúva do filho mais velho de Carlos X.) 

Mal havia começado a escrever Democracia na América, 

Tocqueville deixou a França novamente, desta vez para ir à 

Inglaterra. Seu objetivo não era apenas visitar o país que gerou 

a América, mas também visitar sua noiva, uma inglesa que ele 

conhecera alguns anos antes em Versalhes e com quem mais 

tarde viria a se casar. Chegou à Inglaterra em agosto de 1 833, 

um ano após a decretação da Lei da Reforma, a qual dava su

frágio à classe média. Os ingleses superaram aquela crise polí

tica com equanimidade impressionante mas, aos olhos de um 

francês, para quem crises políticas freqüentemente eram sinô

nimo de revolução, o país ainda parecia estar numa situação 

1 JARD IN, A. Tocqutvi/lt: A Biography. New York, 1 988, p. 1 97. 
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perigosa e instável . "Dizem", Tocqueville escreveu a seu primo 

antes de deixar a França, "que [os ingleses] estão definitiva

mente à beira da revolução e que se deve correr para ir vê-los 

neste instante! Estou, portanto, apressando-me para ir à Ingla

terra, j á  que seria como estar diante da última apresentação de 

uma ótima peça. " 2 

Logo Tocqueville descobriu que, embora uma transforma

ção social considerável estivesse acontecendo na Inglaterra -

o "princípio aristocrático" , diz ele, estava sendo suplantado 

pelo "princípio democrático" -, não havia perigo de aconte

cer uma revolução política aberta como a que a França havia 

recentemente experimentado. Tocqueville relatou em seu di

ário que, ao contrário dos franceses , as classes médias da In

glaterra não procuravam abolir os direitos da aristocracia -

elas apenas procuravam compartilhar de tais direitos. E a aris

tocracia inglesa poderia acomodar a classe média porque se 

baseava tanto em riqueza quanto em l inhagem, e portanto 

era mais aberta e móvel que a francesa. Assim, a Inglaterra 

parecia estar fazendo a transição da aristocracia para demo

cracia sem violência ou guerras civis. Mas a ameaça de revo

lução, certamente, não poderia ser descartada. "Quando o 

espírito humano começa a revolver em um povo, é quase im

possível dizer de antemão qual será o desfecho. " 3 

2 Idem. 
3 TOCQUEVILLE, A. journrys to England and lr�/and. Ed. J .  P. Mayer, London, 
1 958 .  pp. 59-60, 66-68, 73. 
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Depois de cinco semanas bastante agitadas na Inglaterra (in

cluindo aí uma visita a Oxford, onde ele ficou mais impressio

nado com a imensa riqueza das universidades do que com seus 

eruditos) , Tocquevi lle retornou a Paris e começou a trabalhar 

seriamente em seu Democracia na América. Todo o primeiro 

volume (publ icado originalmente na França em duas partes) 

tomou-lhe menos de um ano. Em agosto de 1 834, ele pôde 

fazer uma pausa de um mês para ir caçar, "o rifle dependurado 

no ombro e o manuscrito sob o braço" , como ele relatou a 

Beaumont.4 Em outubro ele corrigiu as provas, e o l ivro sur

giu em janeiro de 1 835 .  

Para grande surpresa do editor, Democracia na América foi 

um sucesso instantâneo. A uma primeira edição de apenas 

quinhentas cópias ,  seguiram-se duas outras naquele mesmo 

ano e muitas outras antes da publicação do segundo volume 

em 1 840. Granjeou louvores por parte dos críticos e também 

de figuras públ icas proeminentes, além de um cobiçado prê

mio da Academia Francesa. (Mas não deu a de Tocqueville a 

oportunidade de ser membro da mesma; ele teve de contentar

se com a eleição para a menos prestigiosa Academia de Ciênci

as Morais e Políticas. Ele foi eleito para a Academia Francesa 

após a publicação do segundo volume.) Uma tradução em in

glês surgiu logo em seguida, e foi recebida também com entu

siasmo - mais precisamente por John Stuart Mill .  Em maio de 

4 JARDIN, op. cit. , p. 200. 
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1 835 ,  quando Tocqueville visitou a Inglaterra pela segunda 

vez, foi recebido quase como uma celebridade. 

No começo de 1 835 ,  após a publicação do primeiro volume 

de Democracia na América e pouco antes de sua segunda visita 

à Inglaterra, Tocqueville apresentou "Ensaio sobre a Pobreza" 

perante a Sociedade Acadêmica Real de Cherbourg ( Cherbourg 

estava a algumas m i lhas de sua residência) . Embora seja um 

dos menos conhecidos trabalhos de Tocqueville - impresso nas 

atas da Sociedade em 1 835 ,  não constava da edição da obra 

reunida de Tocqueville, da década de 1 860, e foi traduzido 

para o inglês apenas em 1 968 - o "Ensaio" não era totalmente 

desconhecido à sua época: há várias referências a ele nas déca

das de 1 830 e 1 840. 5 

É provável que Tocquevil le tenha se interessado pelo pro

blema da pobreza com o trabalho de J .  B. Say, Cours d'économie 

politique, o qual leu logo após sua publicação em 1 828 ,  len

do-o novamente, com Beaumont, em sua viagem à América. 

O capítulo final do quinto volume de tal trabalho, sobre 

"Caridade Pública" , restabelece a teoria mal thusiana, segun

do a qual a população sempre tende a exceder os meios de 

� O ensaio foi reimpresso no Bulletin dts scimc�s lconomiques et sociaks do Comitl tÚs 
travau.x historiques et scientifiques em 1 9 1 1 ;  no Commmtairt, no outono de 1 983 e no 
inverno de 1 983-4; e nas Oeuvrrs compktes de Tocqueville, J .  P. Mayer (editor) , XVI, 
Paris: 1 989. Uma tradução em inglês, feita por Scymour Drescher, enoontra-se em 
Tocquroilk and Beaumont on Social R.-form, Dreschek (ed) ,  New York: 1 968, e foi reimpressa 
no The Public Inttrrst, inverno de 1 983, com uma introdução de G .  Himrnelfarb. Para 
citações feitas no período do ensaio, ver Oeuvm, XVI, p. 1 39,  n° 23 ,  e Tocquevilk e 
Btaumont on Social Rifonn, p. 2, nc I .  



54 GERTRUDE HIMMELFARB 

subsistência, ainda mais quando a política da assistência es

tatal aos pobres encoraja os mesmos a ter grandes famílias 

sustentadas não por seu trabalho, e sim pelo governo. Say 

levou esta teoria um passo adiante ao formular o que hoje 

nós podemos chamar de teoria supply-side da pobreza (a eco

nomia do lado da oferta) . 

A Inglaterra é o país que mais disponibil iza abrigos para os 
pobres, e talvez seja o país onde os pobres mais pedem au
xíl io. Se outras cem,  ou mil, associações de bem-estar pú
blico ou privado abrirem, todas ficarão cheias; e haverá na 
sociedade tantos pobres quanto antes, os quais i rão pedir  
permissão para entrar ou que irão :eivindicar seu direito 
aos abrigos, caso sejam reconhecido.> como pobres. 6' 

Se existem ecos de Say no "Ensaio" de Tocqueville, foram as 

experiências pessoais deste na Inglaterra que o fizeram dar atenção 

ao problema. Durante sua visita em 1 833, ele havia sido convida

do pelo Lorde Radnor (membro radical do parlamento e juiz de 

6 Say, J .B. ,  Courr d'economie politique, Paris, 1 828, V, p.352 (excerto traduzido 
por Seymor Drescher, Di/em mas of Democracy: Tocquet•ilk and Modernization, 
Pittsburg, 1 968, p. 1 09, n.26) Ver também Tocqueville, Oeuvm, XVI, pp.2 1 -
22; eVI, Pt. 2 (CorTespondance Anglaise), Paris, 1 99 1 ,  p.36, n°. 1 .  

• Say notou que foi por causa da enormidade do problema na Inglaterra que a 
palavra 'pauperismo' foi inventada pelos ingleses. Mas n�o muito antes, a palavra 
fora apropriada pelos franceses. Em 1 834 apareceu na França outro trabalho que 
foi l ido por Tocqueville: os três volumes de Economie politique chrétienne de Alban 
de Villeneuve-Bargemont, cujo tema está refletido no subtítulo: &cherches sur la 
nature et les causes du paupérisme en France et en Europe et sur ies moyens de /e 
soulager etde /e prlunir. Ex-prefeito do departamento do Nord*, que tinha uma 
das maiores incidências de pauperismo dentre seus trabalhadores da indústria, 
Villeneuve-Bargemont sustentava que o pauperismo era um problema, não de 
ociosidade mas de diligência, da falta de trabalho ou de salários insuficientes para 
os quais nem a caridade pública nem a privada eram a solução. 
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paz) , para presenciar diversos julgamentos que lidavam com casos 

de pobres. O "Ensaio" tem passagens inteiras extraídas do diário 

de Tocqueville sobre a primeira sessão no tribunal, com suas im

pressões sobre os requerentes da caridade pública, assim como 

comentários de Radnor sobre os poderes corruptores da Poor Law 

(a Lei para os Pobres) . A Lei ,  Radnor disse-lhe, encorajava a 

irresponsabilidade ao fazer com que as pessoas sentissem ter direi

to a sustento financeiro público, e também encorajava a imorali

dade ao fa2er com que crianças ilegítimas fossem uma fonte de 

benefício material para as mães, dando a elas, com efeito, um "dote 

de infâmià' (pg. 1 9) . '  · 

Foi durante sua visita, também, que Tocqueville encontrou 

Nassau Senior, que se tornou um grande amigo, com quem ele 

se correspondia freqüentemente, e um informante valioso so

bre assuntos sociais e econômicos . Senior lembra-se de como 

Tocqueville se apresentou: '1 amAlexis de Tocqueville and I have 

come to make your acquaintance ". ( "Meu nome é Alexis de 

Tocquevil le e vim para conhecê-lo. "f Economista e professor 

em Oxford, Senior era o membro mais influente da Comissão 

Real incumbida de preparar um longo relatório sobre as Poor 

7 Correspondence and Conversations of Alexis de Tocqueville with Nassau 
Wi lliam Senior, Simpson, M.C.M. (ed. ) ,  New York, 1 968 (reimpresso da edi
ção de 1 872) , I ,  p. iii .  
Embora Tocqueville assegure os leitore> de seu "Ensaio" (por duas vezes: uma 
antecedente e outra seguinte à citação do diário) de que ele nada alterou em seus 
comentários no diário e que o estava reproduzindo com "exatidão escrupulosa", o 
trecho não corresponde exatarr:ente ao original. O parágrafo final, como aparece 
no "Ensaio", é uma versão aproximada de várias entradas no diário. A dramática 
expressão "um dote de infàmia'' não aparece no original. 
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Laws. Tocquevi lle havia visto um volume preparatório de 

Extracts publicado em 1 833, o qual despertou seu interesse e, 

em março do ano seguinte, ele escreveu a Senior pedindo-lhe 

uma cópia do relatório pronto.�> Um ano mais tarde, convidado 

a dar uma palestra na Sociedade Cherbourg, ele escreveu nova

mente pedindo pelo texto da Nova Lei para os Pobres, adotado 

como um resultado daquele relatório. 9 Senior lhe en\iou tais do

cumentos, demonstrando modéstia para com a sua própria con

tribuição. "O relatório", escreveu a Tocqueville, "ou pelo menos 

três quartos dele, foi escrito por mim, e rescrevi o que não foi 

escrito por mim. E, na verdade, sou responsável pelas conseqüên

cias, sejam boas ou ruins (e presumo que serão um ou outro em 

grande escala), de todo o empreendimento." 1 0 

Em um determinado trecho de seu diário de 1 833, ao especu

lar sobre a possibilidade de revolução, Tocqueville comentou so

bre a crescente "miséria" causada pelas leis dos pobres, a qual coin

cidia com a agitação em relação à Lei da Reforma - uma combina

ção que "sem dúvida poderia dar às paixões populares um impul

so o qual seria muito difícil de se prever." 1 1  De fato, o desconten

tamento com as Poor Laws já antecedia a Lei da Reforma, e não 

era, como foi sugerido, parte da estratégia de "uma nova e acanha-

8 Tocqueville, Oeuvres, VI ,  Pt.2 ,  pp.65-66, 24 de março de 1 834. 
9 Jbid. ,  p. 73, 1 4  de março de 1 835 .  
1 0  Jbid , p. 75,  1 8  de março de 1 83 5 .  
1 1  A tradução inglesa trata disso como aumento da 'pobreza' , Journeys,  p .  73. 
Em francês é aumento da 'miséria' ,  Oeuvres, ( Voyages en Anglaterrt, !rlantk, Suisse 
et Algérie) V, P t . 2 ,  Paris, 1 958 ,  p.43. 
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da classe médià' ávida para tomar o controle dos grandes propri

etários de terra. 1 �  A própria Comissão Real foi nomeada pelo par

lamento, ainda não reformado, muitos meses antes da aprovação 

da Lei da Reforma. Dois anos antes, um Comitê Seleto da Casa 

dos wrdes foi formado para investigar as Poor Laws. Isso foi pro

vocado pelas "revoltas Swing", uma forma de ludismo rural dirigi

do principalmente contra as máquinas debulhadoras, mas que 

desembocou na queima de medas de trigo e de celeiros, bem como 

no envio de cartas ameaçadoras a fazendeiros, donos de proprie

dades e párocos (em geral assinadas por um tal "Lorde SY.�ng", daí 

o nome dado às revoltas) . As revoltas - muito exageradas pela 

imprensa, em parte por causa da concomitante revolução na França 

- e a agitação subsequente sobre o Projeto de Lei da Reforma 

davam crédito à impressão, partilhada por Tocqueville, de que a 

Inglaterra estava à beira da revolução. 

Para o parlamento - ambas as Casas -, levantar o assunto 

das leis dos pobres era, por si só, um ato provocativo, pois 

punha em questão uma instituição que havia dado à Inglaterra 

a distinção de ser o primeiro país a estabelecer um sistema de 

caridade pública nacional , legal, compulsório, público e secu

lar. As leis para os pobres datavam do século XVI, quando a 

dissolução dos monastérios obrigou o governo a fazer provi

sões para os indigentes que tinham estado previamente sob os 

cuidados da Igreja. Mais ao final do reinado da rainha Elizabete, 

1 2 Hobsbawn, E.J . ,  !ndustry and Empirr, London, 1 968, pág. 1 06. 
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as leis foram codificadas, fornecendo doações aos pobres ("ca

ridade externa") e asi los beneficentes ("caridade interna") para 

os idosos e enfermos, educação para as crianças e abrigo e tra

balho temporários para os saudáveis em asilos e nas chamadas 

workhouses (asilos específicos para os pobres habili tados ao tra

balho) . Embora o sistema abrangesse toda a nação, a adminis

tração era local, com cada paróquia tendo a obrigação por lei 

de implementar impostos (impostos para os pobres) para que 

os donos de propriedades pagassem pelo auxílio públ ico àque

les que tivessem um "assentamento" (uma residência legal) 

dentro dos l imites de sua propriedade . Este sistema, aplicado 

em épocas e locais diferentes, com diferentes graus de rigor ou 

complacência, sobreviveu a dois séculos de revoluções, guerras 

e mudanças sociais e industriais crít icas . 

Uma grande inovação surgiu, quase que inconscientemente, no 

fim do século XVIII, na forma do "Sistema Speenhamland', como 

veio a ser chamado. Como resposta às más colheitas do ano de 1795 

e às provações criadas pelas guerras napoleônicas, os Juizes de Paz de 

Berkshire, nwn encontro em Speenharnland, decretaram que "cada 

homem pobre e trabalhador industrial", rujos ganhos estivessem abaixo 

de cerro padrão, determinado pelo preço do pão e pelo tamanho de 

sua família, receberia wn subsídio da paróquia para que elevasse suas 

rendas até aquele nível de subsistência predeterminado. Uma política 

similar seria logo adotada por outros condados, especialmente nas 

áreas rurais em depressão, no sul, resultando em wn grande número 

de trabalhadores dependentes da paróquia. 
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O resultado não foi apenas um aumento considerável nos 

impostos para os pobres (os quais, em determinado momento, 

chegaram a quase um quinto das despesas nacionais) , mas tam

bém um ciclo de males que era, em geral , atribuído à lei dos 

pobres: queda nos salários (que eram acrescidos na base de 

impostos) , declínio na burguesia (que tinha de pagar os im

postos) , aumento de desemprego na agricultura (com os bur

gueses engrossando as filas de trabalhadores agrícolas) , uma 

queda na produtividade (trabalho dos pobres sendo menos efi

ciente do que aquele feito por trabalhadores beneficiados com 

um salário) , aumento nos preços de alimentos (resultado do 

decl ínio na produtividade) , aumento da população (com o 

advento da caridade pública a encorajar casamentos precoces e 

mais crianças) e salários ainda menores (por causa do aumento 

populacional) . Dizia-se que todos esses elementos contribuí

ram para o aumento da pobreza e para a "desmoralização" dos 

pobres. No começo da década de 1 830, uma reforma nas leis 

para os pobres era quase tão necessária quanto uma reforma 

nas leis eleitorais. 

A nomeação de uma Comissão Real é quase sempre uma 

tática evasiva ou retardativa por parte do governo. Neste caso, 

foi uma provocação deliberada à ação. Nassau Senior e Edwin 

Chadwick (um ex-secretário de Bentham, também participante 

da comissão, e que era ainda mais enérgico e determinado que 

o próprio Senior) sabiam desde o princípio o que eles tencio

navam realizar, e começaram a fazê-lo de forma vigorosa, orga-
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nizando a preparação do relatório, escrevendo-o) fazendo-o 

circular e publicando-o. Quinze mil cópias do volume preli

minar de 400 páginas de Extracts foram vendidas ,  em 1 833, e 

dez mil cópias do Relatório final (de 200 páginas) no ano se

guinte. Outras dez mil cópias do Relatório foram distribuídas 

gratuitamente às autoridades locais , e quinze volumes de tes

temunhos e documentos foram publicados como adendo ao 

Relatório. Depois de tanta argumentação, evidências e publi

cidade, não é surpreendente que a Emenda da Lei dos Pobres 

de 1 834 (the New Poor Law, ou a Nova Lei dos Pobres , como 

veio a ser conhecida) tenha adotado a maioria das recomenda

ções do Relatório. 

Ao contrário do conselho de Thomas Malthus e outros, o 

Relatório recomendava a reforma ao invés da abolição das Poor 

Laws, e o objetivo principal da reforma seria desfazer a "ambi

güi dade ma l ic iosa  da pal avra pobre" u Com efei to , 

Speenhamland viria a ser anulado através da distinção severa 

entre os "pobres independentes" (os pobres aptos ao trabalho) 

e os indigentes (os paupérrimos) , que deveriam ser os únicos a 

merecer os benefícios da caridade pública. A caridade pública 

"externa", em dinheiro ou bens, continuaria a estar disponível 

aos idosos e doentes . Os saudáveis , no entanto, seriam assisti

dos apenas nas workhouses e sob o princípio de "menor-
• 

eligibilidade" - sob condições que fossem menos "elegíveis" 

0 Himmelfarb, G . ,  The Idea ofPover;·: England in the Ezrly Industrial Age, New 
'rork, 1 984, pág. 1 59. 
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(menos desejáveis ou favoráveis) do que aquelas do trabalha

dor independente. Por este meio, o indigente saudável seria 

desencorajado a cair em uma condição de pobreza e os verda

deiramente indigentes (a quem o pri ncípio de menor

eligibilidade não se aplicaria) receberiam o sustento como antes. 

É contra este pano de fundo que Tocqueville escreveu seu 

"Ensaio sobre a Pobreza". Embora sua análise tivesse a intenção 

de aplicar-se a todos os países, o caso da Inglaterra é o que nele 

mais transparece, com o país sendo o protótipo para reformas 

sociais como o era a América para um governo democrático. 

Mas Tocquevi l le  foi mu i to além do estabelecido pelos 

reformadores ingleses ao desafiar o princípio fundamental da 

própria caridade pública - de qualquer lei que estabeleça a 

caridade pública como direito. 

O "Ensaio" é, na verdade, uma série de paradoxos. Ele abre 

com a imagem encantadora de uma Europa na qual os países 

mais pobres têm o menor número de indigentes, enquanto o 

país mais opulento, a Inglaterra, os tem em profusão. Para ex

plicar este paradoxo, Tocqueville (como Rousseau antes dele) 

traça a evolução da sociedade, desde o estágio da caça na pré

história, quando os homens estavam inteiramente ocupados 

em suprir suas necessidades mais básicas e eram, portanto, es

sencialmente iguais, até o estágio da agricultura, quando o cul

tivo e a posse de terras permitiu que eles satisfizessem desejos 

que estavam além de suas necessidades, criando, assim, condi

ções para a existência de desigualdade. Cada era posterior da 



62 GERTRUDE HIMMELFARB 

história teve suas próprias incongruências :  o período medieval, 

quando um luxo ostensivo coexistia com o mínimo em confor

to; e os tempos modernos, onde uma economia industrial traz 

consigo prosperidade para um grande número de pessoas, en

quanto as vicissitudes de tal econom ia reduzem outros à condi

ção de pobres. O progresso da civi lização, ao transformar mais 

e mais ''desejos" em "necessidades" , produz uma classe indi

gente que é, na Inglaterra, abastada de acordo com os padrões 

de outros países e, ao mesmo tempo, cria uma sociedade capaz 

e desejosa de al iviar as condições de tal classe. Assim , explica-se 

o fato de o país mais rico ter o maior número de indigentes . 

É neste estágio que a "caridade públ icà' ou "caridade legal" 

(ou bem-estar social , como é atualmente chamado) começa a 

suplementar a caridade voluntária e privada que era a forma 

tradicional de dar ass istência aos pobres . E é neste ponto que 

nos damos conta da grande ironia da história: conseqüências 

infelizes e imprevistas decorrem de boas intenções. 

À primeira vista, ruio há idéia que nos pareça mais bonita e g-an
diosa do que a da caridade pública. A sociedade está comtt.nte
mente se examinando, checando suas próprias feridAs e esforran
do-se para curá-las. Ao mesmo tempo que a socifdade assq;ura 
aos ricos o deifTute de suas riqt4ezas, ela defende os pobres con:ra a 
mislria excessiva. Ela pede a alguns que dêem parte de seus occe
dentes de forma a permitir que outros tenham suas necersir:iades 
btisicas atmditla.s. Esta é, com certeza, uma visão comoveRte e 
elevada tk sociedadt. (Ensaio sobre a Pobreza, § 37) 

Tocqueville conclui que, por mais nobres que sejam suas 

intenções ,  a caridade pública tem falhas fatais porque nega o 



INTRODt:ÇÃO 63 

princípio mais elementar da natureza humana: o de que os 

homens irão trabalhar apenas em dois casos, ou seja, para sus

tentar suas vidas ou melhorar de condição. Infelizmente, é o 

primeiro motivo que impele a vasta maioria de pessoas, e privá

las deste motivo ao dar a elas um direito legal à caridade é 

condená-las a uma vida de ociosidade e improvidência. Neste 

ponto, somos apresentados a outro paradoxo. Ter um "direi

to" , em si ,  é uma idéia inspiradora e elevada. "Existe algo de 

grandioso e enérgico na idéia do direito que acaba por elimi

nar de todos os pedidos o seu caráter suplicante, e coloca aquele 

que o requer no mesmo nível daquele que o concede" (Ensaio 

sobre a Pobreza, § 5 1 ) .  Mas o direito à caridade pública, ao 

contrário de outros direitos, degrada o homem que o exige por 

condená-lo a uma vida de dependência e ociosidade. 1 4  

É fácil  não perceber, n o  diagnóstico que Tocqueville d á  à 

caridade pública, alguma qual ificação posit iva, pois quase 

incidentalmente ele expl ica que suas objeções apl icam-se 

apenas aos pobres saudáveis . Ele faz concessões à uti l idade, 

e mesmo à necessidade, de caridade púb l ica para "males ine

vitáveis como a carência na infância, a decrepi tude da velhi

ce,  a doença e a e insan idade" , ass im como em épocas de 

"calamidade pública" ; em tais épocas a caridade estatal é "tão 

espontânea quanto imprevista, e tão temporária quanto os 

próprios males" (Ensaio sobre a Pobreza, § 76) : Apenas os 

1 4 A discussão dos direitos em Democracia r.a América, volume I ,  capítulo 6, l ida 
inteiramente com direitos políticos. 
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indigentes saudáveis ,  que requerem um direito permanente 

à caridade públ ica, é que são o problema. Mas até mesmo os 

indigentes saudáveis não ficam sem recursos, pois eles po

dem requerer a caridade privada em épocas de dificuldade 

uma caridade que não carrega consigo nenhum direito ou  

segurança, mas que  é "espontânea" e "temporária" ,  ass im 

como a caridade pública em épocas de calamidade. 

Se o que incomoda no " Ensaio" é seu argumento contra a 

caridade pública, a caridade como direito, um corolário deste 

argumento é uma defesa da caridade privada, a caridade 

como ato de compaixão. Tocquevi lle argumenta que a cari

dade privada, concedida "de forma secreta e temporárià' , é 

menos humilhante e degradante para quem a recebe do que 

a caridade pública, que pode ser defendida como direito mas 

que é ,  na verdade,  uma "autêntica manifestação da miséria, 

da fraqueza, e da má conduta" (Ensaio 5obre a Pobreza, § 

5 1 ) .  Além disso, a sociedade é mais bem servida por carida

de privada do que públ ica. Quando é individual ,  a caridade 

voluntária estabelece um "elo moral" entre o doador e o 

beneficiário, enquanto que a caridade legal remove todo e 

• Say partilhava da objeção de Tocqueville à assistência pública., com semelhantes 
opiniões, aprovando, por exemplo, os hospices para as crianças abandonadas, desde 
que os pais não os vissem como um 'recurso ordinário', uma espécie de albergue 
gratuito. Ele também era favorável a ajudar àqueles cujos infortúnios não fossem 
causados pela própria má conduta ou que tivessem enfermidades naturais como 
cegueira ou surdez; seu número, explicava, não aumentaria pela assistência prestada 
a eles. "humanidade requer que a sociedade os assista e a política. não impede tal 
assistência". (Say, J .B . ,  Coun d'économír politiqur, Paris, 1 828, V, pp.360-63). 
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qualquer elemento de moral idade da transação. O doador 

(o pagador de impostos) ressente-se pela sua contribuição 

involuntária, e o favorecido não sente gratidão pelo benefí

cio que ganha como de direito e que, de qualquer maneira, 

não o satisfaz (pág. 1 5) : · 

Este é o paradoxo final do argumento de Tocqueville. A caridade 

privada pode parecer mais fraca do que a pública porque não forne

ce uma ajuda segura e contínua para os pobres. Por um lado, no 

entanto, esta é sua força, pois é precisamente seu caráter temporário 

e voluntário que fuz com que alivie as necessidades de muitos sem 

criar outras. Mas também é um problema, pois a caridade privada 

que era suficiente na Idade Média pode ser insuficiente na era indus

trial atual. Esta é a questão que hoje confronta a sociedade. Se a 

caridade pública é insatisfatória e a caridade privada inadequada, 

como este novo tipo de pobreza poderia ser invertido de forma que 

os trabalhadores não "amaldiçoem a prosperidade que eles mesmos 

produzem?" (Ensaio sobre a Pobrem, § 8 1  ) . O ensaio termina neste 

ponto crucial, com a promessa de Tocqueville de retomar o assunto 

sobre medidas preventivas em um ensaio no ano seguinte. 

Esta continuação, cuja publicação fora anunciada pela Socieda

de Acadêmica de Cherbourg em 1 838, nunca surgiu, e até recente

mente supunha-se que não fora escrita. Os arquivos de Tocqueville, 

no entanto, revelaram um manuscrito intitulado "Segundo Traba-

·· O próprio Tocqueville foi sócio-fundador de duas instituições que coordenaram 
entidades caritativas, as Annales de la Charité, formadas em 1 845 ,  e a Societé 
d'Economie Charitable, em 1 847. 
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lho sobre a Pobrem, 1837': consistindo em dezesseis páginas nume

radas e cinco páginas de adendos; uma compilação destes adendos 

aparece agora na nova edição de sua obra completa. 1 5  

O segundo ensaio começa, como o primeiro, com uma abor

dagem histórica do problema. O crescimento de grandes fa

zendas, diz Tocqueville ,  levou à proletarização de pequenos 

fazendeiros, trazendo, então, os sintomas familiares da desmo

ralização: intemperança, improvidência, casamentos levianos 

e muitas crianças . Na França, onde os bens são geralmente 

divididos através de herança, esta condição é menos séria do 

que na Inglaterra, onde a primogenitura prevalece, já que pos

suir algo como propriedade, por menor que seja, é o que instila 

no homem a moral e as virtudes sociais que previnem a 

pobreza. · Infelizmente, a divisão de propriedade industrial não 

é viável, já que a indústria é "aristocrática" em sua estrutura, 

dividida entre uma classe capitalista abastada e um proletaria

do que não possui propriedades. O problema é particularmente 

1 5 "Second mlmoir� sur le paup!risme" , Oeuvres, XVI, pág. 1 40 - I 57. 
· Senior tentou, sem sucesso , convencer Tocqueville de que a primogenitura e a 
herança não eram tão ruins como Tocquevil le concebia, e que a Inglaterra era, 
na verdade, mais democrática que a França. (O�uvres, VI, Pt. 2, pág. 89-90, 
Senior para Tocqueville, 27 de fevereiro de 1 84 1 .) Em uma de suas notas escritas 
como preparação para Democracia na América, Tocqueville observou: "O mais 
importante para a democracia não é que grandes riquezas não devam existir, 
mas que elas não devam permanecer nas mesmas mãos. Desta maneira, há 
homens ricos, mas eles não formam uma classe. Talvez o comércio e a i ndústria 
estejam criando agora maiores riquezas privadas na América do que há sessenta 
anos. Mas a abolição dos direitos de primogenitura e herança revelou que as 
paixões, instintos, máximas e gostos democráticos estão em maior ascensão agora 
do que há sessenta anos ."  (Democracy in America, pág. 772.) 
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mais grave na Inglaterra, porque a indústria encontra-se mais 

sujeita a crises comerciais do que a agricultura (a França, mais 

auto-suficiente e menos dependente de comércio exterior, não 

está tão sujeita a tais crises) . 

A questão, então, resume-se ao seguinte: como incutir no tra

balhador industrial "o espírito e os hábitos da propriedade"? 1  6 

Uma solução, dar aos trabalhadores um lucro na fábrica, obvia

mente seria rechaçada pelos capitalistas; outra solução, estabelecer 

cooperativas de trabalhadores, é também passível de fracasso devi

do a ineficiência ou contendas internas. No futuro, "associações 

de trabalhadores" poderiam ter sucesso no controle de grandes 

indústrias, mas até então isso era ainda prematuro. Enquanto isso, 

outras estratégias poderiam ser seguidas, tais como associações de 

poupança controladas pelo Estado, o que encorajaria os trabalha

dores a economizar ao lhes oferecer taxas de juros favoráveis; ou 

associações de poupança integradas com casas de penhor locais -

permitindo que os pobres façam empréstimos a taxas menores do 

que aquelas normalmente praticadas em tais estabelecimentos. 

Ambas estratégias, no entanto, têm a séria desvantagem de pro

mover um excessivo grau de controle estatal e centralização. 

O manuscrito conclui sem resolver o problema. Pode-se enten

der a recusa de Tocqueville em publicar este segundo ensaio - ou 

mesmo em terminá-lo. Talvez porque o problema da pobreza in

dustrial parecesse muito intrincado, ou talvez porque ele não hou-

16 Oeuvres, XVI, pg. 1 46. 
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vesse pensado o suficiente sobre o assunto, o ensaio não apresenta 

a vasta abordagem e a paixão do primeiro. Os princípios 

subliminares são suficientemente claros: as classes trabalhadoras, 

tanto na indústria quanto na agricultura, precisam participar da 

propriedade se não quiserem sucumbir aos vícios da indigência e, 

quaisquer que sejam as medidas adotadas para aliviar a condição 

destas classes, elas não devem contribuir para reforçar e centralizar 

o Estado. Mas a fraqueza do ensaio é também patente: existe uma 

falha em imaginar as potencialidades do industrialismo em me

lhorar a condição dos pobres sem recorrer à caridade pública ou 

privada, ou a medidas triviais de reforma, tais como taxas de juros 

mais baixas em casas de penhor. 

Mais de meio século antes, Adam Smith antecipou o problema 

da indigência industrial quando fez com que a riqueza das nações 

- e o bem-estar de todas as classes dentro da nação - fossem de

pendentes de uma economia Üwe, expansiva e "progressivà'. É 
curioso que Smith seja raramente mencionado em qualquer tra

balho de Tocqueville, e nem sequer uma ve:z neste Emaio17 - tanto 

17  Tocqueville fàz uma referência passageira a Sm:th em suas notas sobre Say, datadas 
de 1 828 (Oeuvres, XVI, pg. 429) ,  e outra em sua palestra realizada na Academia de 
Ciências Morais e Políticas muitos anos mais tarde, XVI, pg. 232, 3 de abril de 
1 852. Q. P. Mayer comete um equívoco com a data, que ele diz ser 2 de abril de 

1 853, em Alexis de Tocquevilie: A Biographical Study in Political Science, [New York, 
1960] , pg. 90.) O nome de Smith não aparece em Democracia, ou na correspondência 
de Tocqueville com Senior, ou em seu diário sobre suas viagens pela Inglaterra, e 
nem em seu primeiro "Ensaio sobre a Pobre:m", onde TocqueviUe fàz uma certa 
crítica à Poor Law inglesa por reduzir a mobil idade e interferir com a liberdade dos 
pobres - um argumento que Smith havia popularizado em seu Riqueza das Nações. 
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mais porque tanto Say quanto Senior, mentores de Tocqueville 

em assuntos econômicos, eram discípulos de Smith. Mesmo sem 

invocar Smith, eles poderiam ter instruído Tocqueville não ape

nas nas virtudes do comércio e mercado l ivres (aos quais 

Tocq uevi l le  era favorável) , m as também nas virtudes do 

industrialismo, capitalismo e tecnologia, aos quais ele era hostil 

ou, no mínimo, ambivalente. É até mesmo mais curioso o fato 

de que Tocqueville, tão presciente sobre a democracia como a 

onda do fut uro , não tenha consegu ido perceber  que o 

industrialismo também o fosse - na verdade, de que ambos esti

vessem intrinsecamente ligados. Ao invés disso, em Democracia 

na América (como em seu segundo ensaio sobre a pobreza), 

Tocqueville assumiu que os dois eram essencialmente antagôni

cos, com o setor industrial "aristocrático" constituindo "uma gran

de e infeliz exceção" ao setor dominante e essencialmente demo

crático da agricultura. 1 8  

Democracia na América ainda nos é tão atual porque as pre

visões agourentas de Tocqueville sobre o industrial ismo não se 

tornaram reais .  A democracia sobreviveu e progrediu por cau

s a  das  t e n d ê n c i as d e m o c rát icas  i n e re n t e s  ao pró p r i o  

industrial ismo, e não apesar delas . Assim como os fundadores 

da Constituição Americana procuraram um "remédio republi-

18  Democracy, pág. 5 58-5 59. Os diários de viagem de Tocqueville pela Inglaterra 
no ano de 1 835  conrêm um grande número de referências a Manchester (foumey, 
pág. 1 04 a 1 08. Ver também Drescher, Dilemmas o[ Democracy, para uma 
discussão a respeito de suas opin iões sob re o industrialismo.) 
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cano para as mazelas mais comuns em governos republicanos", 1 9 

o próprio industrialismo tratou de fornecer pelo menos parte 

do remédio para mazelas comuns tanto ao industrial ismo quan

to à democracia. 

Assim, o Ensaio sobre a Pobreza de Tocqueville - seu primei

ro Mémoire - vislumbra uma sociedade industrial e até mesmo 

pós-industrial. Podemos ver a sombra de nossa "subclasse" cro

nicamente dependente na descrição de Tocqueville das classes 

indigentes geradas pela Velha Lei dos Pobres : " O número de 

crianças i legítimas e de criminosos cresce de forma rápida e 

contínua, o número de indigentes é infinito,  o espírito de pre

vidência e economia torna-se cada vez mais alheio aos pobres" 

(Ensaio sobre a Pobreza, § 57) .  Podemos compreender, assim 

como Tocqueville, o princípio de se proporcionar emprego 

àqueles que solicitavam caridade pública e que fossem aptos 

para o trabalho, mas também considerar as dificuldades em 

levar a cabo tal princípio: existe trabalho público suficiente a 

ser fei to e em locais onde se faz necessário? Quem poderia ter 

a responsabilidade pela "determinação de sua urgência, super

visionando sua execução e estabelecendo preços?"  (Ensaio so

bre a Pobreza, § 48) . Também podemos partilhar de suas dúvi

das sobre autoridades públicas cuja tarefa é julgar os requeren

tes saudáveis . Como poderiam distinguir entre o "infortúnio 

imerecido de uma advers idade produzida por hábitos degra-

1 9  Federalirt Paperr, no. 1 O. 
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dantes"? E mesmo que tal distinção pudesse ser feita, teriam eles 

coragem de agir de acordo? "Quem ousaria a deixar um indigente 

morrer de fome porque é culpa dele estar morrendo? Quem irá 

ouvir suas súplicas e raciocinar friamente sobre seus vícios?" 

Podemos também, e hoje mais do que nunca, apreciar a 

crítica que Tocqueville faz à caridade pública como um direito 

legal. Depois de cinqüenta anos de bem-estar social na Ingla

terra e sessenta anos de sistema de carência pública nos Esta

dos Unidos, introduzida pelo New DeaL, a idéia de tal direito 

está sendo questionada nos dois países à medida que tentam 

fazer frente às conseqüências previstas por Tocqueville. Os EUA 

foram longe ao estabelecer uma grande reforma: a "devolu

ção" do auxílio à pobreza aos estados . Na superfície uma mera 

medida administrativa, esta devolução tem conseqüências po

tencialmente importantes, pois elimina a forma principal do 

auxílio à pobreza como um direito legal e nacional. Não estan

do mais presos pelo princípio de direito, os estados individuais 

estarão livres para tàzer o que desejarem para cuidar dos indi

gentes dentro de suas fronteiras. 

Essa reforma instigou propostas ainda mais radicais . Se re

passar a autoridade do governo federal aos estados é desejável, 

por que também não seria passar esta autoridade dos estados 

para os governos locais? E, se para os governos locais, por que 

não para as instituições privadas - instituições de caridade, igre

jas, grupos comunitários, entidades empresariais, sociedades 

de ajuda mútua e, sobretudo, famíl ias? 
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Neste ponto, a discussão de Tocqueville sobre caridade pri

vada em oposição à públ ica assume um significado maior, pois 

confirma um dos temas principais de Democracia na América: 

a importância da sociedade civil .  Se o auxílio estatal à pobreza 

é um convite tanto à irresponsabil idade individual quanto a 

um Estado arrogante e excessivo,  a caridade privada, filtrada 

através de instituições da sociedade civil ,  talvez seja o remédio 

para ambos . Mais de século e meio após sua publicação, De

mocracia na América é um dos mais citados e respeitados docu

mentos de nosso tempo, e a idéia de uma sociedade civil tor

nou-se o gri to reanimado tanto dos chamados "liberais de es

querda" quanto dos conservadores. O Ensaio sobre a Pobreza é 

uma valiosa nota de rodapé a este documento, além de memo

rável contribuição à idéia de sociedade civil .  



ENSAIO SOBRE 

A POBREZA 
Alexis de Tocqueville 





PARTE I 

SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

PROGRESSIVO ( 1 )  DA POBREZA 

ENTRE NOSSOS COETÂNEOS E 

OS MÉTODOS UTILIZADOS 

PARA COMBATÊ-LA 

1 Quando cruzamos os vários países da Europa, ficamos sur

presos com uma visão extraordinária e, aparentemente, inex

plicável . 

2 Os países que parecem ser os mais pobres são aqueles que, na 

real idade, têm menos indigentes , enquanto que, entre os po-

I 
A expressão "desenvolvimento progressivo" 1 développrment progressij) do pauperismo 

pode causar espécie ao leitor desprevenido. Na l inguagem corrente, em ponuguês , 

todo desenvolvimento é ::videntemente progressivo. No entanto, a expre5sáo está no 
cerne do arrazoado de Tocqueville. O desenvolvimento não se deu em termos 
quantitativos e sim relativos. O que autor quer expl icar é que os �poneses ingleses, 
subitamente urbanizados por pre5são do crescimento demogr.ifico e da política de 
"encl.osure", cercando e assegurando a propriedade privada das terras da aristocracia 
rural, que os ameaçavam de miséria c fome, migraram em massa para as grandes 
cidades como Londres c Manches:er. Lá, a maioria se tornou "burguesà' .  Os menos 
eficientes ou sortudos. con t udo, aqueles que Marx q ualificaria de Lumpen, 
"empobreceram" no sentido relativo que Tocquevillc dá ao termo. Tornaram-se 
indigentes, sendo obrigados a viver da caridade públ ica. [N.T l'x. N.E] .  

75 
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vos mais admirados por sua opulência, parte da população é 

obrigada a contar com doações de outros para poder viver. 

3 Basta cruzar o inter ior da Inglaterra para pensar que fomos 

transportados a um Éden da civilização moderna - estradas 

magn ificamente comervadas, casas novas e l impas , gado bem 

alimentado a pastar em campos ricos , agricultores forres e 

saudáveis ,  com uma quantidade de riqueza mais espantosa 

do que em qualquer país do mundo - e, para suprir as neces

sidades mais m undanas , exi ste um padrão de vida mais refi

nado e gracioso do que em qualquer outro lugar. Há uma 

preocupação constante com o bem - estar e com o lazer, uma 

impressão de prosperidade geral que parece fazer parte do 

próprio ar que lá respiramos. A cada passo dado em territó

rio inglês , encon tra-se algo capaz de fazer o coração do turis

ta ficar exultante. 

4 Agora, observemos com mais atenção as vilas :  examinemos 

os registros das paróquias, e iremos descobrir, com indescrití

vel espanto, que um sexto dos habi tantes deste reino florescen

te vive às custas da caridade pública. Mas, se voltarmos à Espa

nha ou até mesmo a Portugal, teremos uma visão totalmente 

diferente. Veremos em cada canto uma população ignorante e 

rude, mal alimentada, mal vestida e vivendo no meio de uma 

zona rural cultivada pela metade e em habitações miseráveis. 

Em Portugal ,  no entanto, o número de indigentes é insignifi

cante . M. de Villeneuve estima que este re ino contém um in

digente para cada vinte e cinco habitantes . Antes disso , o fa-
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moso geógrafo Balbi nos deu a estimativa de um indigente 

para cada noventa e oito hab itantes . 2 

5 Ao invés de comparar países estrangeiros entre si ,  contraste

mos as diferentes partes do mesmo reino umas com as outras, 

e chegaremos a um resultado análogo; veremos que, de um 

lado, existem aqueles que vivem no conforto e, do outro, aqueles 

que precisam de fundos públicos para viver - e ambos crescem 

proporcionalmente. 

6 De acordo com os cálculos de um escritor consciencioso, cujas 

teorias, no entanto, não aceito completamente, a média de indigen

tes na França é de um pobre para vinte habitantes. Mas notam-se 

grandes diferenças entre as diferentes panes do mesmo reino. O 

departamemo5 du Nord, que é com ceneza o mais rico, o mais 

populoso e o mais desenvolvido, sob todo5 os pontos de vista, tem 

cerca de um sexto de sua população como dependente de caridade. 

Em Creuse, o mais pobre e menos industrializado de nossos depar

tamentos, existe apenas um indigente para cada cinqüenta e oito 

habitantes. Ainda de acordo com esta estatística, La Manche está 

listado como tendo um indigente para cada vinte e seis habitantes. 

7 Penso que não é de todo impossível dar uma explicação ra

zoável para tal fenômeno. O efeito que acabei de assinalar 

2 
Adriano Balbi,  autor do Essai statiJifue sur !e royaume de Portugal tt D'A/glirve comparé 

aux autm ltats de / 'Europe, Paris, 1 822.  
3 O dlpartement é uma comunidade terri wr ial adm inistrada pelo Conselho Geral 
como circunsctição administrat iva (munidr io) ,  dirigida por um prefeito. O p refeito 
é nomeado pelo governo cent ral . O sistema fo i estabelecido du rante a Revol ução 
Fra ncesa para el i m i nar as provínci as que eram de or.gem feudal [N .E . ] .  
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deve-se a várias causas, as quais nos tomariam grande tempo 

para um exame detalhado, mas que podem pelo menos ser 

citadas aqui .  

8 Agora, para me tornar mais claro, sinto-me compelido a vol

tar, por alguns instantes , à origem das sociedades humanas. 

Irei ,  emão, percorrer o caminho traçado pela humanidade até 

os nossos dias. 

9 Homens agrupam-.5e pela primeira vez. Eles deixam a selva 

na condição de selvagens; associam-se, não para desfrutar da 

vida, e sim para encontrar meios de sobreviver. O objetiYo de 

seus esforços é encomrar refúgio contra as intempéries das es

tações do ano, além de alimento suficiente. Sua imaginação 

não vai além disto e, caso alcancem seus objetivos sem esforço, 

dão-se por sati ;;feitos com seu destino e põem-se a dormir oci

osamente. Vivi entre as tribos bárbaras da América do Norte; 

lamentei-lhes o destino, mas eles não o acham de forma algu

ma cruel . Deitado no meio da fumaça de sua cabana, coberto 

por roupas grosseiras - fruto da caça ou feitas por suas própri

as mãos - o índio olha com desdém para nossas artes e consi

dera os refinamentos de nossa civilização uma subjugação can

sativa e vergonhosa. Ele invej a apenas nossas armas. 

10 Tendo chegado a este primeiro estágio da sociedade, os ho

mens ainda têm, portanto, poucos desejos e poucas necessida

des, a não ser aquelas análogas às dos animais; eles apenas des

cobriram, através da organização social ,  o meio de satisfazê-las 

com um mínimo de esforço. Antes da agricultura, sabemos 
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que viviam da caça. A partir do momento que aprendem a arte 

de cultivar a terra e produzir grãos , tornam-se lavradores. To

dos, então, colhem o suficiente para alimentar a si mesmos e a 

seus filhos, a partir do solo que porventura tivessem.  A propri

edade privada é criada, e com ela surge o elemento mais ativo 

do progresso. 

1 1  A partir do momento em que os homens possuem a terra, 

eles se estabelecem e encontram no cultivo do solo recursos 

abundantes contra a fome. Com sua sobrevivência assegurada, 

começam a perceber que, além da mera satisfação das necessi

dades mais imperiosas da vida, existem outras fontes de prazer 

na existência humana. 

12 Enquanto nômades e caçadores, a desigualdade ainda não 

se havia insinuado entre os homens de forma permanente. Não 

havia sinal exterior algum que pudesse estabelecer de forma 

definitiva a superioridade de um homerr. ,  e sobretudo de uma 

famíl ia, sobre outro homem ou família; tivesse tal sinal existi

do, ele não poderia ser transmitido para os filhos. No entanto, 

a partir do momento em que a propriedade de terras foi reco

nhecida, e que os homens converteram vastas florestas em áre

as de plantio férteis e pastos ricos, surgiam os indivíduos que 

acumulavam mais terras do que o necessário para a al imenta

ção e, assim,  perpetuavam a propriedade nas mãos de seus des

cendentes. A partir daí, surge a abundância; j unto com o su

pérfluo surge o gosto por outros prazeres , além da satisfação 

de necessidades físicas mais ordir:árias. 
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1 3  As origens de quase todas as aristocracias deveriam ser pro

curadas neste estágio social . Enquanto alguns homens já estão 

familiarizados com a arte de concentrar - nas mãos de uma 

pequena minoria - riqueza, poder e quase todos os prazeres 

intelectuais e materiais da vida, a multidão ainda meio selva

gem permanece alheia ao segredo da difusão do con forto e da 

l iberdade entre todos. Neste estágio da história humana, os 

homens já abandonaram os valores orgulhosos e crus, oriun

dos dos tempos em que viviam na selva. Perderam as vanta

gens da barbárie sem adquirir  as da civi lização. Cultivar a terra 

é seu único recurso, e são ainda ignorantes quanto aos meios 

de proteger os frutos de seu trabalho. Entre a independência 

selvagem, a qual não mais desej am, e a l iberdade política e 

civil ,  que ainda não compreendem, enconrram-se indefesos 

perante a violência e o logro, e parecem prontos a submeter-se 

a qualquer tipo de tirania, conquanto tenham a permissão de 

viver ou mesmo vegetar em seus campos. 

14 Neste estágio, a propriedade fundiária está concentrada sem 

restrições ; o poder também está concentrado nas mãos de pou

cos. Ao invés de ameaçar a condição política dos povos, como 

acontece hoje, a guerra ameaça a propriedade privada de cada 

cidadão. O espírito de conquista, que foi o pai e a mãe de 

todas as aristocracias duráveis, é reforçado e a desigualdade 

atinge seu limite mais extremo. 

1 5  Os bárbaros que invadiram o Império Romano, no fim do 

século IV, eram selvagens que haviam percebido o que a pro-
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priedade d a  terra poderia oferecer, bem como quem queria 

monopolizar suas vantagens. A maioria das províncias roma

nas que atacavam eram ocupadas por homens há muito acos

tumados à atividade agrícola, cujos  hábitos foram tornados 

dóceis por ocupações agrícolas pacíficas , mas entre os quais a 

civil ização ::.inda não havia progredido c· suficiente para fazer 

com que eles contra-atacassem a audácia primitiva de seus ini

migos . A vitória deu aos bárbaros não a?enas o governo, mas 

também a propriedade do terceiro estado. O cultivador tor

nou-se um arrendatário ao invés de um proprietário. A desi

gualdade era legalizada: tornou-se um dir.:ito depois de ter sido 

um fato. A sociedade feudal estava organizada e nascia a Idade 

Média. Se observarmos com atenção o que aconteceu com o 

mundo desde o começo das sociedades, é fácil perceber que a 

igualdade e:xiste apenas nos pólos históricos da civilização. Sel

vagens são iguais porque são igualmente fracos e ignorantes . 

Homens m'lito civi lizados podem todos tornar-se iguais por

que rodos têm a seu dispor meios similares de obter conforto e 

felicidade. Entre estes dois extremos, encc•ntra-se uma desigual

dade de condições, riquezas e conhecimento - de um lado, o 

poder de alguns poucos, e, do outro, a p)breza, a ignorância e 

a debil idade de todo o resto. 

16 Escritores sábios e competentes j á  estudaram a Idade Mé

dia, e outros ainda estão a estud�-la, entre eles o secretário da 

Sociedade Acadêmica de Cherbourg. Por:anto, deixo esta gran

diosa tarefa a homens mais qualificados do que eu. 
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1 7  Quero, aqui ,  exam inar apenas um aspecto do imenso qua

dro vivo dos séculos feudais .  No século XI I ,  o que passou 

desde então a ser chamado de "terceiro estado" ainda não exis

tia. A população era dividida em apenas duas categorias. De 

um lado estavam aqueles que cul tivavam o solo sem possui

lo, do outro aqueles que possuíam o solo sem cultivá-lo. 

18 Em relação ao primeiro grupo, imagino que, em certos as

pectos, seu destino era menos merecedor de pena do que o das 

pessoas comuns de nossa época. Estes homens estavam em uma 

situação similar à de nossos escravos coloniais, embora tives

sem mais l iberdade, dignidade e moralidade. Seus meios de 

subsistência eram quase sempre assegurados; neste aspecto, o 

interesse do senhor feudal coincidia com os seus. Limitados 

em seus desejos, assim como em seu exercício de poder, sem 

expectativas em relação a um presente ou um futuro que a eles 

não cabia escolher, eles desfrutavam de um tipo de felicidade 

vegetativa. É difíci l  para o homem muito civilizado entender a 

graça de tal situação, assim como é negar sua existência. 

19 A outra classe apresentava um espetáculo oposto. Entre es

tes homens, j unto com o ócio hereditário havia uma abundân

cia assegurada. Mas não acredito, no entanto, que mesmo den

tro desta classe privilegiada a busca pelo prazer tenha sido pre

ponderante, como geralmente se supõe. O luxo sem conforto 

pode existir facilmente em uma nação ainda parcialmente bár

bara. Conforto pressupõe uma classe numerosa, cujos mem

bros trabalham j untos para fazer com que a vida seja mais fácil 
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e agradável . Porém, no período sob discussão , o número da

queles que não estavam totalmente absorvidos na idéia de 

autopreservação era extremamente pequeno. Suas vidas eram 

esplêndidas,  ostensivas, porém jamais confortáveis . Comia-se 

com os dedos sobre pratos gravados , de aço ou de prata; as 

roupas eram cobertas com arminho ou ouro, e o linho desco

nhecido; as paredes de seus aposentos eram assaltadas pelo mofo 

gotej ante, e os habitantes sentavam-se em cadeiras ricamente 

esculpidas diante de lareiras imensas , onde árvores inteiras eram 

queimadas sem, no entanto, espalhar calor suficiente. Estou 

convencido de que, nos dias de hoje, em comparação com o 

mais galhardo barão medieval, não há uma cidade provinciana 

sequer cujos habitantes mais afortunados não tenham um con

forto mais verdadeiro em seus lares e a quem não seja mais fácil 

satisfazer os milhares de necessidades criadas pela civilização. 

Se observarmos com atenção a época feudal, descobriremos que, 

na verdade, a grande maioria da população vivia quase sem 

grandes necessidades, e que o restante tinha apenas um pequeno 

número delas . A terra era suficiente para rodas as necessidades. A 

subsistência era universal; do conforto, mal se ouvia falar. 

20 Foi-me necessário estabelecer este ponto de partida de for

ma a esclarecer o que se segue . 

2 1  À medida que o tempo passa, a população que cultiva o 

solo adquire novos gostos. A satisfação das necessidades básicas 

não é mais suficiente. O camponês , sem deixar seus campos, quer 

ter uma moradia melhor e melhores roupas. Viu os confortos da 
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vida e os quer para si. Por outro lado, a classe que vive da terra sem 

no entanto cultivá-la aumentou a variedade de seus prazeres, que 

se tornam menos ostensivos, mas mais complexos, mais variados. 

Milhares de necessidades desconhecidas aos nobres medievais ati

çam seus descendentes. Muitos homens, que viveram nas terras e 

por meio delas, agora deixam seus campos e encontram um meio 

de sobrevivência ao trabalhar para satisfazer estas necessidades re

centemente descobenas . A agricultura, que era a ocupação de to

dos, tornou-se apenas a da maioria. Junto com aqueles que vivem 

no ócio a panir da produtividade do solo, surge uma classe nume

rosa que vive de trabalhar em um determinado ofício, mas sem 

cultivar o solo. 

22 Cada século,  à medida que é engendrado nas mãos do Cri

ador, expande a variedade de pensamentos do homem, além 

de diversificar-lhe os desejos e aumentar-lhe os poderes . Os 

pobres e os ricos, cada grupo em sua esfera, concebem novos 

divertimentos que eram desconhecidos a seus ancestrais. De 

forma a satisfazer estas novas necessidades, que o cultivo do 

solo não pode suprir, uma porção da população deixa, ano 

após ano, o trabalho agrícola pela indústria. 

23 Se examinarmos cuidadosamente o que aconteceu na Europa 

durante vários séculos, é certo que, à medida que a civili1.ação pro

gredia, ocorria um grande deslocamento da população. Os ho

mens substituíram o arado pela lançadeira e pelo mando, muda

ram-se das casas de colmo para as fábricas. Ao fazê-lo, estavam 

obedecendo a leis imutáveis que governam o crescimento de soei-
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edades organizadas. Não se pode dar um fim a este movimento, e 

muito menos impor limites à tendência humana de procurar a 

perfeição. Apenas Deus conhece os limites para ambos. 

24 Qual tem sido, e ainda é, a conseqüência deste movimento 

gradual e inevitável que acabamos de descrever? Uma quanti

dade enorme de novos bens foi introduzida no mundo; a clas

se que havia permanecido na agricultura encontrou à sua dis

posição um grande número de luxos até então desconhecidos. 

A vida do agricultor tornou-se mais agradável e confortável; a 

vida do grande proprietário, mais variada e ornamentada; o 

conforto estava ao alcance da maioria. Mas estes felizes resul

tados não foram obtidos facilmente. 

25 Afirmei que, durante a Idade Média, não se podia encon

trar conforto em parte alguma, mas alimento em toda parte. 

Numa época em que quase toda a população vivia a partir do 

solo, a pobreza e as maneiras rudes podiam coexistir, mas as 

necessidades mais básicas do homem podiam ser supridas. É 

raro a terra não fornecer o suficiente para amainar a fome de 

quem quer que nela trabalhe. A população era pobre, mas vi

via. Hoje,  a maioria é mais fel iz, mas morreria de fome caso 

não houvesse a caridade pública. 

26 Tal resultado é fácil de entender. O fazendeiro produz bens de 

primeira necessidade. O mercado pode apresentar uma situação 

boa ou ruim, mas está quase sempre garantido; e se um problema 

eventual impede o escoamento de produtos agrícolas, tais produ

tos irão, pelo menos, dar ao agricultor algo com que possa viver, 
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além de dar-lhe a possibilidade de esperar por tempos melhores. 

27. O trabalhador, por outro lado, especula sobre necessidades 

secundárias, as quais podem vir a ser restringidas por inúmeros 

problemas, e talvez eliminadas. Independentemente de quão ruim 

seja a época ou o mercado, cada homem deve ter uma quantida

de mínima de alimento ou irá enfraquecer e morrer e, para obter 

tal quantidade mínima, está sempre disposto a fazer sacrifícios 

extraordinários. Mas circunstâncias infelizes podem fazer com 

que uma população abstenha-se de certos prazeres os quais antes 

eram apreciados. É com o gosto e a demanda por tais prazeres 

que o trabalhador conta para sobreviver. Se eles faltam, não lhe 

sobra nenhum outro recurso. Se houver um incêndio em sua 

lavoura, os campos ficarão inférteis e, se tal condição estender

se, seu futuro resumir-se-á a horrível miséria e à morte. 

28 Mencionei apenas o caso onde a população restringe suas 

necessidades. Muitos outros casos podem levar ao mesmo efei

to: superprodução doméstica, competição estrangeira etc. 

29 A classe industrial, que tanto assegura o bem-estar dos ou

tros, está portanto muito exposta a males repentinos e irreme

diáveis . Na constituição geral das sociedades humanas ,  consi

dero que a classe industrial recebeu de Deus uma missão a um 

tempo perigosa e especial : assegurar o bem-estar material de 

todos os outros, por sua própria conta e risco. O movimento 

natural e inevitável da civilização tende a aumentar cada vez 

mais o tamanho desta classe. A cada ano, as necessidades mul

tiplicam-se e se diversificam e, com elas, cresce o número de 
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indivíduos que esperam alcançar um conforto maior ao traba

lhar para satisfazer estas novas necessidades, ao invés de ocu

par-se com a agricultura. Os políticos de hoje  fariam muito 

bem se levassem este fato em consideração. 

30 É a isto que devemos atribuir o que está acontecendo den

tro das sociedade abastadas, onde o conforto e a indigência 

estão mais próximos do que em qualquer outra. A classe in

dustrial ,  a qual disponibiliza fontes de prazer para um grande 

número de pessoas, está ela mesma exposta a misérias que 

seriam quase desconhecidas caso tal classe não existisse. 

31 Entretanto, ainda assim existem outras causas que contri

buem para o crescimento gradual da indigência. 

32 O homem nasce com necessidades e cria mais necessidades 

para si. A primeira classe de necessidades pertence à constituição 

nsica, a segunda aos hábitos e à educação. Estes, por sua vez, 

tornaram-se quase tão necessários quanto a própria vida. Cito, por 

exemplo, o hábito de fumar, já que o tabaco é um luxo que pode 

ser encontrado nos lugares mais ermos, e que criou um prazer 

artificial entre os selvagens, de tal forma que eles têm de obtê-lo a 

qualquer preço. O tabaco é quase tão indispensável ao indígena 

quanto o alimento; ele está disposto a implorar quando não tem 

nenhum deles. Aqui está a causa da mendicância, desconhecida 

entre seus ancestrais. O que foi dito sobre o tabaco é aplicável a 

uma variedade de objetos que não poderiam ser sacrificados em 

uma vida civilizada. Quanto mais próspera uma sociedade, mais 

diversificadas e mais duráveis tornam-se suas fontes de prazer, e 
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mais elas simulam nece�sidade verdadeira auavés do hábito e da 

imitação. O homem civilizado está, portanto, infinitamente mais 

exposto às vicissitudes do destino do que o homem selvagem. O 

que acontece com o segundo , apenas de tempos em tempos e em 

determinadas circunstâncias, ocorre de forma regular com o pri

meiro. Junto com esta infinidade de prazeres, ele expandiu a vari

edade de necessidades, o que o deixa mais vulnerável aos perigos 

do destino. Assim, os pobres ingleses parecem mais ricos do que os 

pobres franceses, c os franceses parecem ricos aos olhos dos pobres 

espanhóis. O francês jamais possuiu aquilo que faz falta ao inglês. 

E assim por diante, à medida que descemos pela escala social. En

tre os povos muito civilizados, a falta de uma infinidade de coisas 

causa a pobreza; em um estágio selvagem, a pobreza constitui ape

nas em não se encontrar algo para comer. 

33 O progresso da civilização não apenas expõe os homens a 

muitas infelicidades inéditas : ele também faz com que a socie

dade amenize as misérias que são totalmente desconhecidas 

nas sociedades menos civilizadas . Em um país onde a maioria 

tem vestimentas ruins , habitações de má qualidade, pouco ali

mento, quem pensaria em dar roupas l impas, comida saudável 

e habitação confortável aos pobres? A maioria dos ingleses , tendo 

todas essas coisas, considera a ausência delas um problema terrí

vel; a sociedade crê estar destinada a ajudar aqueles que não pos

suem tais confortos, e a curar os males que não são sequer reco

nhecidos como tais em outros lugares. Na Inglaterra, o padrão 

médio de vida que um homem pode esperar no curso de sua 
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existência é maior do que em qualquer outro país do mundo. 

Isto muito facilita a expansão da indigência naquele reino. 

34 Se todas essas reflexões estiverem corretas , é fácil perceber 

que, quanto mais rica uma nação, maior será a multiplicação 

daqueles que apelam para a caridade pública , j á  que duas cau

sas poderosas tendem a levar a tal resultado. De um lado, nes

tas nações, a classe que estiver mais exposta às necessidades 

cresce continuamente. De outro lado, as necessidades expan

dem e diversificam-se infinitamente, e a chance de se ficar ex

posto a algumas delas torna-se mais freqüente a cada dia. 

35 Não devemos acalentar ilusões perigosas. Observemos calma e 

cuidadosamente o futuro das sociedades modernas. Não deve

mos nos inebriar com o espetáculo de sua grandiosidade, nem 

com a visão de suas misérias. Enquanto o atual movimento da 

civilização continuar, o padrão de vida da maioria irá aumentar; a 

sociedade tornar-se-á mais perfeita, melhor informada; a existên

cia será mais fácil, mais branda, mais bela e mais duradoura. Mas, 

ao mesmo tempo - saibamos prever - aumentará sempre o nú

mero daqueles que precisarão recorrer ao apoio de seus semelhan

tes para obter uma pequena parte destes benefícios. Será possível 

desacelerar este movimento duplo; circunstâncias especiais, em 

nações diferentes, poderão apressar ou suspender seu curso - mas 

ninguém pode impedi-lo. Devemos, pois, descobrir os meios de 

atenuar os males inevitáveis, os quais já se manifestam. 
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36 Existem dois tipos de beneficência pública. Um faz com que 

cada indivíduo, de acordo com seus meios, amenize os males 

que vê em torno de si. Este tipo é tão antigo quanto o próprio 

mundo: começou com as desventuras do ser humano. O 

Cristianismo fez dele uma virtude divina, e o chamou "caridade". 

O outro tipo, menos instintivo,  mais racional, menos emocional, 

e freqüentemente mais poderoso, faz com que a sociedade se 

preocupe com as desventuras de seus membros, e esteja pronta a 

amenizar de forma sistemática seu sofrimento. Este tipo nasceu 

do Protestantismo e desenvolveu-se apenas em sociedades 

modernas. O primeiro tipo é uma virtude privada que escapa à 
ação social; o segundo, pelo contrário, é criado e regulado pela 

sociedade. Portanto, é com o segundo tipo que iremos nos ocupar. 

37 À primeira vista, não há idéia que nos pareça mais bela e 

grandiosa do que a da caridade pública. A sociedade está 

constantemente se examinando, perscrutando suas próprias 

feridas e esforçando-se para curá-las. Ao mesmo tempo em que 

a sociedade assegura aos ricos o desfrute de suas riquezas, ela 

defende os pobres contra a miséria excessiva. Ela pede a alguns 

que dêem parte de seus excedentes de forma a permitir que 

outros tenham suas necessidades básicas atendidas. Esta é, com 
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certeza, uma visão comovente e elevada da sociedade. 

38 Será que a experiência pode vir a destruir algumas destas 

belas ilusões? O único país na Europa que sistematizou e aplicou 

as teorias de caridade pública em larga escala foi a Inglaterra. 

No tempo da revolução rel igiosa no reinado de Henrique VIII ,  

a qual mudou a face do país, quase todas as entidades caritativas 

do reino foram suprimidas e, já que a riqueza dessas entidades 

passou aos nobres e não foi de forma alguma distribuída entre 

a plebe, os pobres permaneceram tão numerosos quanto antes , 

enquanto que os meios anteriormente destinados a eles foram 

parcialmente destruídos . 

39 O número de pobres, portanto, cresceu mUito além do 

esperado, e Elizabete, filha de Henrique, chocada com a 

espantosa miséria do povo, desejou substituir a assistência aos 

mendigos, a qual foi reduzida devido à supressão dos conventos, 

por uma arrecadação anual , fornecida pelos governos locais. 

40 Uma lei promulgada no quadragésimo-terceiro ano de seu 

reinado4 dispunha que, em cada paróquia, seriam escolhidos 

supervisores para cuidar dos pobres, e que estes inspetores 

teriam o direito de impor uma taxa de contr ibuição aos 

habitantes para alimentar os indigentes incapaci tados para o 

trabalho, bem como providenciar trabalho para os outros .  

4 
( 1 )  Bfllckstone, Volume 1 ,  Cap ítulo IV; (2) Os resultados princ ipais da pesquisa feila 

em 1 833 sobre a condição dos pobres, cont idos no l ivro Extracts from the Information 
&ceived by His Majesty's Commissionm as to the Administration and Operation of the 
Poor-fllws; (3) Tk Report ofthe Poor-Law Commissionm; (4)  e, finalmente, a lei de 1 834, 
resultante de todos estes esforços [N .A. ) .  
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41 À medida que o tempo passava, mais apta estava a Inglaterra 

a adotar o princípio da caridade legal . A pobreza cresceu mais 

rapidamente na Grã-Bretanha do que em qualquer outro lugar. 

Algumas causas gerais , e outras específicas, produziram este 

resultado infeliz. Os ingleses ultrapassaram as outras nações 

européias em termos de civi lização. Todas as observações que 

fiz anteriormente lhes podem ser aplicadas ; mas existem outras 

que estão relacionadas apenas à Inglaterra. 

42 A classe industrial inglesa fornece os meios para suprir 

as necess idades e prazeres não apenas do povo inglês , mas 

também de grande parte da humanidade. A prosperidade 

ou a m iséria dos ingleses , portan to, dependem não apenas 

do que acontece na Grã-Bretanha, mas também, de certa 

forma, de todos os outros eventos que ocorrem no mundo. 

Quando um habi tante das Índias reduz suas despesas ou 

faz cortes em seu consumo, é um industrial inglês que sofre 

as conseqüências . A Inglaterra, portanto, é o país onde o 

agri cul tor  está mais  p ropenso a sen t i r-se atraído pelo 

trabalho i ndustrial , e onde se encontra mais exposto às 

viciss i tudes do destino. 

43 Há um século vem ocorrendo um evento que, se olharmos 

para o restante do desenvolvimento mundial, pode ser considerado 

fenomenal . Durante cem anos a propriedade fundiária tem-se 

fragmentado em todo o mundo conhecido; na Inglaterra, ela 

continua a ser concentrada. Propriedades de médio porte são 

absorvidas por vastos domínios. A agricultura de larga escala sucede 
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o cultivo em pequena escala.  Poder-se-ia fazer observações 

interessantes sobre este assunto, mas isto nos afastaria do tema em 

questão; o fato em si deve bastar - é uma constante. O resultado é 

que, quando o agricultor é movido por seu interesse em abandonar 

a lavoura e dedicar-se à indústria, ele é impelido, de certa forma, a 

despeito de si mesmo, na mesma direção da concentração da 

propriedade rural. Comparativamente falando, muito menos 

trabalhadores são necessários para trabalhar em uma grande 

propriedade do que em um pequeno campo. A terra deixa de 

satisfazê-lo e a indústria, em seu movimento duplo, lhe acena. 

Das vinte e cinco milhões de pessoas que vivem na Grã-Bretanha, 

não mais que nove milhões estão envolvidas na agricultura . 

Quatorze milhões, ou cerca de dois-terços, aventuram-se pelo 

comércio e pela indústria. 5 Assim, a pobreza estava fadada a crescer 

mais rapidamente na Inglaterra do que em países cujo nível de 

civilização talvez fosse similar ao dos ingleses. Uma vez admitido o 

princípio da caridade legal , a Inglaterra não pode mais livrar-se 

dele. Durante duzentos anos, a legislação inglesa feita para os pobres 

revelou-se nada mais que um desenvolvimento das leis elizabetanas. 

Quase dois séculos e meio se passaram desde que o princípio da 

caridade estatal foi completamente adotado por nossos vizinhos e, 

agora, podemos julgar as conseqüênáas fatais que seguiram à adoção 

de tal princípio. Examinemo-las de forma ordenada. 

� Na França, a classe industrial como tal constitui apenas um quarto da população 
[N.A. ] .  
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44 Já que os pobres têm o direito absoluto de obter ajuda da 

sociedade, e possuem na administração pública organizada uma 

forma de fornecer tal auxíl io em qualquer lugar, podemos 

observar em um país protestante o imediato renascimento e 

generalização dos abusos com os quais seus reformadores 

repreenderam, de forma j usta, alguns países católicos. O 

homem, como todos os seres organizados socialmente, tem uma 

tendência natural ao ócio. Existem, no entanto, dois incentivos 

para o trabalho: a necessidade de viver e o desejo de melhorar 

as condições de vida. A experiência provou que apenas o 

primeiro pode motivar a maioria dos homens para o trabalho. 

O segundo só é eficaz sobre uma pequena minoria. Ora, uma 

instituição de caridade, aberta indiscriminadamente a todos os 

necessitados, ou uma lei que dá a todos os pobres o direito à 
aj uda públ ica, qualquer que sej a  a causa de sua pobreza, 

enfraquece ou destrói aquele primeiro estímulo e deixa intacto 

apenas o segundo. Se o camponês inglês, como o espanhol, 

não sente um desejo profundo de melhorar a posição social na 

qual nasceu e sair de sua miséria (um desejo débil , e que é 

facilmente embotado na maioria dos homens) - os camponeses 

de ambos os países, repito, não terão nenhum interesse em 

trabalhar ou, caso já trabalhem, não terão nenhum interesse 

em poupar. Conseqüentemente, permanecem em seu ócio ou 

então dissipam, de forma imprudente, os frutos de seu trabalho. 

Ambos países, embora devido a causas diferentes, chegam ao 

mesmo resultado: a parte mais generosa, mais ativa e mais 
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industrializada da nação dedica seus recursos para disponibilizar 

os meios de subsistência àqueles que nada fazem ou que fazem 

mal uso de seu trabalho. 

45 Eis que estamos certamente longe da bela e sedutora teoria 

que expus acima. Seria possível escapar das conseqüências 

funestas de um princípio bom? Pessoalmente, eu as considero 

inevitáveis. Talvez aqui eu sej a interrompido por alguém que 

replique: "O senhor assume que, qualquer que seja a causa, a 

miséria será atenuada, e diz que a assistência pública irá isentar 

o pobre de sua obrigação de trabalhar. Isto toma como um 

fato algo questionável .  O que impediria a sociedade de 

investigar as causas da necessidade antes de dar assistência? Não 

poderia o trabalho ser imposto como uma condição aos 

indigentes saudáveis que recorrem à caridade de outros?"  

Respondo que algumas leis inglesas usaram a idéia destes 

paliativos, mas elas falharam, e podemos entender o porquê. 

46 Nada é tão difíci l  de distinguir quanto as nuanças que 

separam o infortúnio imerecido de uma adversidade que 

advenha de hábitos degradantes. Quantas misérias são resultado 

tanto de um como da outra! Que profundo conhecimento deve

se possuir sobre o caráter de cada homem e das circunstâncias 

nas quais ele viveu, que discernimento aguçado, que raciocínio 

frio e inexorável !  Onde acharás o magistrado que terá a 

consciência, o tempo, o talento e os meios de dedicar-se a tal 

exame? Quem ousaria deixar um indigente morrer de fome 

porque é culpa dele estar morrendo? Quem irá ouvir suas 
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súplicas e raciocinar friamente sobre seus vícios? Até mesmo o 

interesse pessoal é restringido quando confrontado com a 

miséria de outro homem. Estaria, então, o interesse do tesouro 

público imune a isto? E, caso o coração do supervisor estiver 

l ivre de tais emoções, as quais são apelativas mesmo quando 

sob disfarce, permaneceria ele i ndiferente ao medo? Quem , 

sendo o j uiz da alegria e do sofrimento, vida ou morte, de um 

grande segmento da sociedade,  de seu segm e n to mais  

desordeiro ,  turbulento e rude, quem, repito, não se  esquivaria 

do exercício de tão terríve l poder? E, caso qualquer destes seres 

intrépidos possa ser encontrado, quantos deles existiriam ? Em 

qualquer caso, tais funções apenas podem ser exercidas em uma 

área restrita. Um grande número de pessoas deve ser indicado 

para exercê- las . Os i ngl eses foram obr igados a colocar 

supervisores em cada paróquia. O que se segue disso ,  

inevitavelmente? Verifica-se a existência da pobreza, e as  causas 

da pobreza permanecem vagas : aquela é um fato óbvio ,  

enquanto estas são provadas através de um processo de 

raciocínio discutível. Já que a ajuda pública é danosa à sociedade 

apenas de forma indireta, enquanto recusar ajuda aos pobres 

fere de forma direta tanto o pobre quanto o próprio supervisor, 

a escolha do supervisor é óbvia. As leis podem declarar que 

apenas a pobreza inocente será merecedora de ajuda mas, na 

prática, a ajuda será l evada a qualquer t ipo de pobreza. 

Apresentarei argumentos plausíveis para o segundo ponto, 

igualmente baseados na experiência. 
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47 Queremos que a beneficência seja  a recompensa pelo 

t rabalho. Mas , em primeiro l ugar, existe sempre trabalho 

p úbl ico a ser  fei to? Estaria o trabalho públ ico distribuído 

igualmente no país de tal forma que não exista desequilíbrio 

- grande quantidade de trabalho a ser feita em determinadas 

províncias e poucas pessoas para fazê-lo, enquanto que em 

outras há muitos indigentes esperando por ajuda, mas pouco 

trabalho a ser fei to? Se esta dificuldade estiver presente em 

todos os momentos,  não se tornaria instransponível no  

momento em que a parcela de  indigentes , como conseqüência 

do desenvolvimento progressivo da civilização, do crescimento 

populacional , do t:feito da própria Lei dos Pobres, como na 

Inglaterra, chegasse a um sexto, alguns dizem um quarto, da 

popu lação total ? 

48 Mas mesmo supondo-se que sempre existiria trabalho a ser 

feito, quem irá assumir a responsabilidade pela determinação 

de sua urgência, supervisionando sua execução e estabelecendo 

a remuneração? Aquele homem, o supervisor, além de suas 

qualidades de um grande magistrado , deverá, portanto, também 

possuir o talento, a energia e o conhecimento específico de um 

bom empreendedor industrial . Apenas no sentido do dever ele 

irá encontrar o que o mero interesse próprio seria incapaz de 

criar - a coragem de forçar a parte mais inativa e degenerada 

da população a engajar-se em um esforço produtivo e constante. 

Seria sensato acreditar nele? Pressionado pelas necessidades dos 

pobres, o supervisor irá impor um trabalho fictício, ou até 
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mesmo - como quase sempre ocorre na Inglaterra - distribuir 

salários sem exigir trabalho. fu leis devem ser feitas para os 

homens, e não baseadas em um mundo perfeito ao qual a 

natureza humana não se adapta, nem em modelos que a 

natureza humana oferece apenas ocasionalmente. 

49 Qualquer medida que estabeleça a caridade legal de forma 

permanente e lhe dá uma forma administrativa cria, com isto, 

uma classe ociosa e preguiçosa, que vive às custas da classe 

rrabalhadora e industrial . Isto, pelo menos, é a conseqüência 

inevitável , senão o resultado i mediato. Ela reproduz todos os 

vícios do s is tema monás t ico ,  mas não os al tos ideais de 

moral idade e religião que em geral estavam associados a eles. 

Tal lei é uma semente ruim plantada no solo da estrutura legal. 

Assim como na América, as circunstâncias podem prevenir que 

a semente tenha um rápido desenvolvimento, mas não podem 

destruí-la, e se a geração atual escapar à sua influência, o bem

estar das gerações seguintes será destruído. 

50 Se observarmos atentamente a condição das populações 

nas quais tal l egis lação vem sendo apl icada há tem pos,  

descobriremos que seus efei tos são menos nefastos para a 

moral idade do que para a prosperidade do povo, e que ela 

deprava os homens mais do que os empobrece. 

5 1  Não existe nada que, falando de forma generalizada, mais 

eleve o espírito humano do que a idéia dos direitos. Existe algo 

de grandioso e enérgico na idéia do direito que acaba por 

eliminar de todos os pedidos o seu caráter supl icante, e coloca 
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aquele que o requer no mesmo nível daquele que o concede. 

Mas o direito dos pobres de obter a aj uda da sociedade é 

peculiar, já  que, ao invés de elevar o coração do homem que o 

exerce, ele o degrada. Nos países onde a legislação não permite 

recorrer à ajuda pública, o homem pobre, ao voltar-se para a 

caridade individual , reconhece , de fato , sua  condição de 

inferioridade em relação ao restante de seus semelhantes; mas 

ele a reconhece em seu íntimo, de forma temporária. Desde o 

momento em que um indigente é inscrito na lista de pobres de 

sua paróquia, ele certamente poderá exigir a caridade pública; 

mas qual seria o alcance deste direito senão uma autêntica 

manifestação da miséria, da fraqueza, e da má conduta por 

parte de quem o revoga? Direitos ordinários são concedidos 

aos homens devido a alguma vantagem pessoal adquirida por 

eles em relação a seus semelhantes, enquanto o direito à caridade 

públ ica é concedido devido a uma inferioridade reconhecida. 

Os primeiros destacam essa vantagem, o segundo torna pública 

a inferioridade, e a legitima. Quanto mais abrangentes e mais 

garantidos forem os direi tos comuns, mais honra conferem a 

quem os detêm; quanto mais permanente e abrangente for o 

direito à caridade pública , mais degradante será. 

52 O homem pobre que reclama esmolas em nome da lei está, 

portanto, em uma posição ainda mais humilhante do que o 

indigente que pede pela caridade de seus semelhantes em nome 

d'Aquele que considera todos os homens sob uma mesma 

perspectiva e que sujeita rico e pobre às mesmas leis. 
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53 Mas isto não é tudo: a assistência a mendigos, quando 

individual, estabelecia ligações valiosas entre os ricos e os pobres. 

O próprio ato envolve o doador no destino daquele cuja pobreza 

ele se responsabil izou por amenizar. O pobre, ao receber uma 

ajuda à qual ele não tinha o direito de exigir e a qual ele talvez 

não tenha a esperança de obter, sente-se extremamente grato. 

Um elo moral é estabelecido entre estas duas classes (cujos 

interesses e paixões tão freqüentemente conspiram para separá

las)  e ,  em bora separadas pelas c i rcuns tâncias ,  e las são 

reconciliadas de boa vontade. Isto não ocorre com a caridade 

legal, que faz com que a assistência aos pobres persista, mas 

elimina sua moralidade. A lei retira do homem de posses parte 

de seu excedente sem consultá-lo, e ele passa a ver o homem 

pobre como um estranho ganancioso que foi convidado pelo 

legislador a compartilhar de sua riqueza. O pobre, por outro 

lado, não sente nenhuma grat idão por um benefício que 

ninguém lhe pode recusar e que, de qualquer forma, não o 

satisfaz. O auxíl io público aos pobres garante a vida, mas não a 

faz mais feliz ou mais confonável do que o auxílio privado; a 

caridade legal , portanto, não elimina a riqueza ou a pobreza na 

sociedade. Uma das classes ainda vê o mundo de forma temerosa 

e com ódio, enquanto a outra vê sua infelicidade com desespero 

e inveja. Longe de unir em um único corpo estas duas nações 

rivais ,  que existem desde o começo do mundo e que são 

chamadas de ricos e pobres, a caridade legal quebra a única 

ligação que poderia ser estabelecida entre elas. A caridade legal 
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guarda ambas as  classes sob sua tute la ,  contabi l iza-as e,  

colocando-as frente a freme, as deixa prontas para a luta. 

54 Já mencionei que o resultado imediato da caridade públ ica 

foi o de perpetuar o ócio entre a maioria dos pobres e 

proporcionar-lhes o lazer às custas daqueles que trabalham. 

55 Se o ócio dos ricos, um ócio hereditário ,  obtido através do 

trabalho ou de serviços, um ócio admirado pelo público, 

apoiado pela complacência psicológica, inspirado por prazeres 

intelectuais, tornado moral pelo exercício mental - se este ócio 

produziu tantos vícios, o que fará um ócio degradado, o qual é 

obtido através da covardia e da má conduta, e desfrutado na 

ignomínia? Ele se torna tolerável apenas na proporção em que 

a alma sujeita-se a tudo que é corrupto e degradante. 

56 O que poderíamos esperar de um homem que não pode 

melhorar sua posição , já que perdeu o respeito por seus 

semelhantes (pré-requisito para todo progresso) ; cuja sorte não 

poderia ser pior, já que, reduzido à satisfação de suas necessidades 

mais urgentes, está seguro de que serão sempre satisfeitas? Que 

curso de ação resta para a consciência ou para a ação humana em 

um ser tão limitado, que vive sem esperança e sem medo? Ele 

olha para o futuro como um animal . Absorvido no presente e 

nos prazeres efêmeros e ignóbeis que ele fornece, sua natureza 

brutalizada :1ão está consciente dos determinantes de seu destino. 

57 Se lermos todos os livros sobre o pauperismo escritos na 

Inglaterra, estudarmos todas as pesquisas encomendadas pelo 

Parlamento inglês, observarmos todas as discussões travadas na 
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Câmara dos Lordes e na Câmara dos Comuns sobre esta difícil 

questão, um só grito ensurdecedor irá ressoar em nossos ouvidos 

-piora a condição degradante na qual caíram as classes mais baixas. 

O número de crianças ilegítimas e de criminosos cresce de forma 

rápida e contínua, o número de indigentes é infinito, o espírito 

de previdência e economia torna-se cada vez mais alheio aos 

pobres. Enquanto no restante da nação a educação e a moral 

prosperam, os gostos tornam-se mais refinados, os modos mais 

polidos, o indigente permanece imóvel , ou até mesmo retrocede. 

Poder-se-ia dizer que está retrocedendo para o barbarismo. Entre 

as maravi lhas da civi l ização, ele parece emular o homem 

selvagem em suas idéias e inclinações . 

58 A caridade legal vai afetar tanto a liberdade do indigente quanto 

sua moralidade. Isto pode ser facilmente provado. Quando as 

comunidades locais têm a obrigação rigorosa de ajudar os 

indigentes, elas devem ajudar apenas aqueles que necessariamente 

se encaixam em sua jurisdição. Esta é a única maneira justa de 

equacionar o fardo público que resulta da lei, e lhe proporcionar 

os meios daqueles que devem mantê-lo. Já que a caridade individual 

é quase desconhecida em um país onde a pública é organizada, 

qualquer um que, por infelicidade do destino ou por seus próprios 

vícios, venha a ser incapaz de ganhar a vida, está condenado a 

permanecer no mesmo local em que nasceu - do contrário, poderá 

padecer. Se tal pessoa dirigir-se a outros lugares, estará movendo

se em território inimigo. O interesse privado das paróquias, 

infinitamente mais ativo e poderoso do que a melhor e mais 
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organizada polícia estatal, nota sua chegada, fareja cada um de 

seus passos e, caso ele queira estabelecer uma nova residência, 

informa as autoridades públicas, que o levam até a fronteira. Através 

das Leis dos Pobres, os ingleses imobilizaram um sexto de sua 

população, presa à terra como os camponeses medievais. A gleba 

forçava o homem a permanecer, contra sua vontade, no local de 

nascimento. A caridade legal faz com que dela não queiram se 

afastar. Esta é a única diferença entre os sistemas. Os ingleses foram 

mais longe: tiveram conseqüências ainda mais desastrosas a partir 

do princípio da beneficência pública. As paróquias inglesas estão 

tão dominadas pelo medo de que um indigente possa ser colocado 

sob sua responsabilidade e adquirir uma residência que, quando 

um estranho, cujas roupas não denotem riqueza de forma óbvia, 

estabelece-se temporariamente entre eles, e quando um infortúnio 

inesperado o afeta, as autoridades imediatamente lhe pedem uma 

caução contra uma possível indigência futura e, caso o estranho 

não possa prover esta garantia, ele deverá ir embora. 

59 Assim, a caridade legal el iminou a l iberdade de movimento 

não apenas dos ingleses pobres, mas também de todos aqueles 

ameaçados pela pobreza. 

60 Não conheço melhor manei ra de completar este triste 

quadro do que reproduzir um fragmento retirado de minhas 

notas sobre a Inglaterra. 

61 Viajei pela Grã-Bretanha no ano de 1 833.  Outros ficaram 

surpresos com a prosperidade interna do país, enquanto eu 

ponderava sobre o secreto mal-es tar que  v i s ive lmente 
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consternava seus habitantes. Pensava que, escondida sob aquele 

brilhante manto de prosperidade que a Europa tanto admira, 

existia uma grande miséria. Esta idéia levou-me a prestar mais 

atenção ao pauperismo, esta enorme e horrível doença que se 

alastrou por um corpo cheio de vida . 

62 Eu me hospedava em casa de um grande proprietário, ao 

sul da Inglaterra, à época em que os juizes de paz juntam-se 

para pronunciar seus julgamentos sobre as causas trazidas aos 

tribunais pelos pobres contra a paróquia, ou pela paróquia 

contra os pobres . Meu anfi trião era um j u iz de paz, e o 

acompanhei regularmente ao tribunal . Tenho, em minhas notas 

de viagem, a seguinte descrição da primeira audiência a que 

assisti . Ela nos dá um resumo conciso e serve para esclarecer 

tudo o que foi dito anteriormente. Reproduw aqui a passagem, 

com exatidão escrupulosa, de forma a dar ao leitor um quadro 

verdadeiro da situação. 

63 O primeiro indivíduo que aparece diante dos juizes de paz é 

um ancião. Seu semblante é avermelhado e franco; ele usa uma 

peruca e estd vestido em roupas pretas, de excelente qualidade. 

Parece um homem de posses. No entanto, ele se aproxima do 

tribunal e protesta, com ardor, contra a injustiça da administração 

da paróquia. Este homem é um indigente, e sua quota de caridade 

pública foi recentemente diminuída de forma injusta. O caso é 

prorrogado de forma a ouvir os administradores da paróquia. 

64. Depois desse velho robusto e petulante, aparece uma jovem mulher 

grdvida, cujas roupas são testemunha de uma pobreza recente, e que 
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tem as marcas do sofrimento em seu semblante opaco. Ela explica que 

algum tempo atrás seu marido foi-se em uma viagem marítima e que, 

desde então, ela não recebe suas notícias e nem sua ajuda. Ela pede por 

caridade pública mas o supervisor dos pobres hesita em atender-lhe. O 

sogro desta mulher é um mercador rico. Ele vive na mesma cidade 

onde o tribur�Jz! está sitiado, e espera-se que, na ausência de seu filho, 

ele queira assumir a responsabilidade pela subsistência da nora. Os 

juizes de paz convocam o homem, mas ele se recusa a preencher as 

obrigtlfóes a ele impostas pela natureza, e não pela lei. Os juizes insistem. 

Eles tentam incutir algum tipo de remorso ou compaixão na alma 

deste homem egoísta. Seus esforços falham, e a paróquia é condenada a 

pagar pelo que lhe é reclarnadn. 

65 Depois dessa pobre e abandonada mulher, surgem cinco ou seis 

homens grandes e vigorosos. Eles são bastante jovens e têm um ar 

resoluto e quase ofensivo. Eles apresentam uma queixa contra os 

administradores de sua vila, os quais se recusam a lhes dar trabalho 

ou, na ausência deste, o auxílio público. 

66 Os administradores replicam que naquele momento a paróquia 

não tem nenhum trabalho público disponível e o auxílio gratuito 

não é necessário, dizem eles, porque os solicitantes poderiam 

facilmente encontrar trabalho em algum setor privado, se assim o 

desejassem. 

67 O Lorde X [Radnor}, com quem eu fui até o tribunal, disse

me: "O senhor acaba de presenciar uma diminuta parte dos 

inúmeros abusos que a Lei dos Pobres produz. Aquele ancião, 

que apareceu em primeiro lugar, tem meios de subsistência, mas 
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pensa que tem o direito de exigir um conforto maior, e não tem 

vergonha em pedir pela caridade pública, a qual perdeu toda a 

sua característica humilhante e aflitiva aos olhos do povo. Aquela 

jovem mulher, que parece honesta e infeliz, com certeza seria 

ajudada por seu sogro se as Leis dos Pobres não existissem; mas 

o interesse silencia nele o grito de vergonha, e ele despeja sobre o 

público um dever que apenas ele deveria cumprir. Quanto 

àqueles que apareceram por último, eu os conheço: vivem em 

minha aldeia. São cidadãos perigosos e, com efeito, maus 

elementos. Eles dissipam rapidamente o dinheiro que ganham 

nas tavernas, porque sabem que serão agraciados com a caridade 

pública. Como vê, eles recorrem a nós na primeira dificuldade 

causada por suas próprias deficiências. " 

68 A sessão continua. Uma jovem aproxima-se do tribunal, seguida 

do supervisor dos pobres da paróquia. Ela se aproxima sem 

demonstrar o menor sinal de hesitação, seu olhar sempre firme 

não guarda nenhum resquício de vergonha. O supervisor a acusa 

de estar grávida devido a uma ligação carnal ilegítima. 

69 Ela espontaneamente admite o foto. Como é indigente, e em caso 

de não ser possível determinar quem é o pai a criança estaria sob os 

auspícios do estado. assim como a mãe, o supervisor pede a ela que 

nomeie o pai da criança. Sob juramento, ela dá o nome de um camponês 

da vizinhança. Este, presente na audiência, de forma bastante humilde 

admite ser o pai da criança, e os juizes de paz o sentenciam a sustentá

la. O pai e a miíe retiram-se e o incidente não gera a menor emoção na 

audiência, já tão acostumada a cenas como essa. 
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70 Depois da jovem, aparece ou tra. Ela se aproxima 

voluntariamente dos juizes com a mesma indiferença, sem o menor 

acanhamento, como a primeira. Declara estar grávida e dá o nome 

do pai da criança. O homem está ausente. A corte prorroga a sessão 

de modo a convocá-lo. 

7 1  Lord X disse-me: "Presenciamos novamente, os efeitos nocivos 

provocados pelas mesmas leis. A conseqüência mais direta das 

Leis dos Pobres é fazer com que o público seja responsável pelo 

sustento de crianças deserdadas, as quais são os mais necessitados 

dos indigentes. Disto advém o desejo da paróquia de se livrar 

da tarefa de susten tar crianças ilegítimas cujos pais têm 

capacidade para delas cuidar. DiJto também advêm as queixas 

de paternidade instigadas pelas paróquias, cujas provas são 

deixadas às mulheres. Pois que outro tipo de prova podemos 

esperar de um caso assim? Ao obrigar as paróquias a assumir 

responsabilidade pelas crianças ilegítima)· e ao permitir queixas 

sobre paternidade de forma a diminuir este peso insuportável, 

estivemos facilitando ao máximo para que houvesse a falta de 

conduta entre as mulheres de classe mais baixa. Crianças 

ilegítimas quase sempre são garantia de melhora de sua condição 

material. Se o pai da criança for rico, a paróquia e a mãe 

podem abster-se da responsabilidade de criar o fruto de seu erro 

comum, e delegar ao pai a responsabilidade; se for pobre, eles 

delegam tal responsabilidade à sociedade. O auxílio estatal 

concedido em qualquer um dos casos excede os gastos gerados 

pela própria criança. Enriquecem, portanto, através de seus 
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vícios, e são freqüentes os casos em que uma mulher, que por 

diversas vezes engravidou, contrai um casamento mais vantajoso 

do que uma donzela que tenha apenas suas virtudes a oferecer. 

Tais mulheres têm um dote de infomia. 6 

72 Devo repetir que nada quis alterar desta passagem retirada 

de meu diário. Eu a reproduzi com exatidão, porque pareceu

me que ela dá ao leitor, de forma verdadeira e simples, as 

impressões que quero compartilhar. 

73 Desde a época de minha viagem pela Inglaterra, as Leis dos 

Pobres foram modificadas. Muitos ingleses gabam-se de que 

tais mudanças irão exercer uma grande influência sobre o futuro 

dos indigentes, sobre seu número e sua moral. Gostaria de poder 

partilhar de tais esperanças, mas não posso. Com a nova lei , os 

i n gle ses de hoj e  novamen te  reafi rmaram o pr i ncíp io  

introduzido há duzentos anos pela rainha Elizabete. Como a 

rainha, eles impuseram sobre a sociedade a obrigação de 

alimentar os pobres . E isto já basta. Todos os abusos que tentei 

descrever estão contidos neste princípio, assim como uma 

grande árvore está contida em sua semente. Ela apenas precisa 

de tempo para se desenvolver e crescer. Querer criar uma lei 

que, de forma regular, permanente e uniforme, atenue a 

indigência sem no entanto aumentar a população de indigentes, 

sem aumentar sua preguiça e suas necessidades, seu ócio e 

seus vícios, é plantar uma semente e surpreender-se quando 

6 Ver Introdução de Genrude Himmelfarb. 
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um caule aparece, seguido de folhas, flores e frutos , os quais, 

por sua vez, um dia irão dar origem a uma floresta inteira. 

74 Obviamente não quero pôr em julgamento a beneficência, 

uma da mais belas e sagradas virtudes . Mas penso que não existe 

nenhum princípio, por melhor que seja, cujas conseqüências 

possam ser todas consideradas benéficas. Ela deveria ser uma 

vi rtude h umana e sensata,  não uma i nc l i nação fraca e 

irresponsável. É necessário fazer o que for mais útil a quem recebe, 

e não o que mais agrada ao doador; fazer o que melhor atende as 

necessidades da maioria, e não o que é a salvação de poucos. 

Apenas desta forma posso conceber a benevolência. Qualquer 

outra forma seria a representação de um instinto ainda sublime, 

mas não mais me parece digna de receber o nome de virtude. 

75 Reconheço que a caridade individual quase sempre produz 

resultados úteis . Ela se devota a combater as maiores misérias, 

procura detectar o infortúnio sem grandes alardes e,  de forma 

espontânea e silenciosa, repara o dano causado pela pobreza. 

Ela existe onde quer que haja infelicidades que devem ser 

reparadas. Ela cresce j unto com o sofrimento. E, ainda assim, 

nela não se pode confiar cegamente, porque muitos imprevistos 

podem atrasar ou deter o seu funcionamento. Não se pode estar 

certo de sempre poder encontrá-la, e ela nem sempre atende a 

todo e qualquer grito de dor. 

76 Admito que, ao regulamentarmos o auxíl io estatal aos 

pobres, as pessoas caridosas, em associação, poderiam dar mais 

atividade e poder à filantrop ia. Reconheço não apenas a 
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util idade , mas também a necess idade da caridade públ ica 

aplicada a males inevitáveis, tais como a carência na infância, a 

decrepitude da velh ice, a doença e a insan idade. Até mesmo 

reconheço sua utilidade temporária em épocas de calamidade 

púb l i ca ,  a qua l  por vezes Deus  de ixa  ca i r sobre nó s ,  

proclamando às nações sua i ra. Ass im,  a ajuda estatal aos pobres 

seria então tão espon tânea quanto imprevista, tão temporária 

quanto os próprios males que busca remediar. 

77 Compreendo até mesmo o tipo de caridade públ ica que dá 

educação gratuita aos filhos dos pobres e à inteligência os meios 

de suprir as necessidades físicas básicas através do trabalho. 

78 No entanto, estou profundamente convencido de que qualquer 

sistema administrativo regular e permanente, cujo objetivo é 

atender as necessidades dos pobres, poderá criar mais misérias do 

que curá-las, poderá depravar a população a qual queria socorrer 

e, com o tempo, irá reduzir os pobres a nada mais que arrendatários 

dos ricos, retardar o desenvolvimento do comércio, entorpecer a 

indústria e atividade humana, e culminar com o surgimento de 

uma revolução violenta no Estado, quando a quantidade daqueles 

que recebem auxílio à pobreza tornar-se tão grande quanto o 

número dos que a concedem, e os indigentes, não mais podendo 

obter dos ricos empobrecidos os meios de sanar suas próprias 

necessidades , i rão achar mais fáci l  saqueá-los de toda s ua 

propriedade em um único golpe, em vcr de pedir-lhes ajuda. 

79 Vamos resumir tudo em poucas palavras . O movimento 

progressivo da civilização moderna i rá, de forma gradual e em 
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proporção relativamente rápida, aumentar o número daqueles 

que são forçados a recorrer à caridade. Que solução pode ser 

aplicada a tais males? O auxílio legal à pobreza é o que primeiro 

vem à mente - auxílios estatais à pobreza, quaisquer que sejam 

às vezes incondicional, às vezes sob o disfarce de um salário. Às 

vezes este auxílio é eventual e temporário e, outras vezes, aparece 

como sendo regular e permanente. Mas uma investigação atenta 

logo demonstra ser esta solução, que parece tão natural e efetiva, 

um expediente deveras perigoso. Ela fornece apenas um alívio 

fal so  e momen tâneo para o sofr imen to i nd iv idua l  e ,  

independente de como é usado, apenas inflama as chagas da 

sociedade. Resta-nos, então, a caridade individual . Ela produz 

apenas bons resultados. Sua fraqueza mesma é uma garantia 

quanto a conseqüências perigosas . Ela atenua a miséria, mas 

não produz nenhuma outra . No entanto, quando contemplada 

à luz do desenvolvimento progressivo das classes industriais, 

bem como de todos os males que a civi l ização traz junto com o 

bem inest imável que produz, a caridade individual parece 

bastante ineficaz. Ela era suficiente na Idade Média, quando o 

entusiasmo rel igioso deu-lhe grande vigor, e quando era mais 

fácil de ser real izada; mas seria ela hoje  suficiente, estando tão 

enfraquecida e carregando um fardo tão pesado? A caridade 

privada é um poderoso agente que não deve ser desprezado, 

mas seria imprudente dela depender. Ela é apenas um dos meios. 

80 O que devemos então fazer? Em que direção devemos olhar? 

Como mitigar os males que podemos antecipar, mas não curar? 
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8 1  Até agora, examinei a abordagem financeira do problema 

da pobreza. Mas seria esta a única abordagem? Depois de 

considerar curar males, não seria útil tentar preveni-los? Existiria 

uma maneira de impedir o deslocamento da população, de 

forma que não abandone o campo e venha para a indústria na 

cidade antes que tenha esta a capacidade de suprir suas 

necessidades? Poderia a riqueza total de uma nação continuar 

a crescer sem que uma pane dos trabalhadores amaldiçoe a 

prosperidade que eles mesmos p roduzem? Seria possível 

estabelecer uma relação mais exata e constante entre a produção 

e o consumo de bens manufaturados? Seria possível aj udar as 

classes trabalhadoras a poupar o fruto de seu trabalho, o que 

lhes permitiria esperar uma reviravolta em sua sorte em épocas 

de calamidade pública, sem que pereçam? 

82 Neste ponto, meus horizontes ampliam-se, e cresce meu 

objeto de estudo. Vejo um caminho abrir-se, o qual não posso 

seguir no momento. O presente ensaio, muito breve para o 

assunto a que me dedico, já  excede os l imites do que me havia 

estabelecido. As medidas pelas quais se pode esperar combater 

a pobreza de forma preventiva farão o objeto de um segundo 

trabalho, o qual espero respeitosamente submeter no próximo 

ano à Sociedade Acadêmica de Cherbourg. 7 

7 Ver Introdução de Gertrude Himmelfarb. 
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A
nal isar os aspectos econômicos do Emaio sobre o pauperismo 
de Tocquevi lle ( 1 805- 1 859) é, acima de tudo, lamentar 

a pouca atenção dispensada às lições da história. Se as lições 
recentes de países vizinhos não são suficientes para evitar nossos 
erros, que se dirá das l ições remotas, de terras além-mar, épocas 
idas e personagens esquecidos? 

Esta tradução lança um raio de esperança. A esperança de 
que alguma das lições presentes em seu texto seja finalmente 
apreendida. E que, percebendo a recorrência histórica dos 
mesmos velhos erros , possamos evitar sua propagação , 
economizando esforços vãos num país de tanta falta. 

Assim,  cumpre destacar daquele diário de viagem as sóbrias 
lições econômicas de um passado não tão diferente de nossos dias. 

1 1 5 
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1 - UMA LIÇÃO SEM NOME 

O leitor desatento ou mal-intencionado não irá além dos 
doi s  p r ime i ros cap í tu lo s  do tex to ,  sat i s fe i to com o 
conhecimento adquirido a baixo custo. Logo no início se 
destaca a primeira l ição de Tocqueville: 

Os países que parecem ser os mais pobres são aqueles 
que, na realidade, têm menos indigentes, enquanto que, 
entre os povos mais admirados por sua opulência, parte 
da população é obrigada a contar com doações de outros 
para poder viver [parágrafo 2, Ensaio sobre o pauperismo] . 

E para os fãs dos números ,  ávidos por estatísticas que 
comprovem "suas" teses, Tocqueville e seus relatos são um prato 
cheio .  Na maior parte do tempo baseado nas próprias 
observações, e por outras vezes apoiado em fontes citadas e 
louvadas, e mesmo naquelas esquecidas e até renegadas, o texto 
tem um início rico em números. A medida da pobreza desfila 
aos olhos do leitor, testemunha fantasmagórica da crise da 
Europa industrial . A rica Inglaterra tem um sexto de seus 
habitantes vivendo da caridade pública. Na França, um pobre 
para cada vinte habitantes. Em Ponugal, estatísticas divergentes 
que falam em um indigente para cada vinte e cinco habitantes 
ou um para cada noventa e oito! 

Parece provado que quanto mais rico o país maior o número 
de pobres que dependem da caridade, alijados do processo 
produtivo e da propriedade pelo crescimento do s istema 
capitalista. Quando olhamos os dados internos da França, mais 
uma vez a tese se confirma. Os departamentos mais ricos e mais 
desenvolvidos possuem uma maior parcela  da população 
dependente da caridade. A província de Nord possui a mesma 
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proporção da Inglaterra: um sexto da população de indigentes. 
La Manche se aproxima da média francesa, com um indigente 
para cada vinte e seis habitantes. Creuse, mais pobre e menos 
industrial ,  é o "Portugal" da França, com apenas um indigente 
para cada cinqüenta e oito habitantes. 

Ora, se j á  não é 0 nefasto efeito do capital ismo e seu 

crescimento desordenado sentido, no momento nascente, por 
um dos expoentes do liberalismo? Como, então, tentam tapar o 
sol com a peneira e nos vender o seu últ imo modelo de 
desenvolvimento: a globalização? Conclusão semelhante alcança 
Domenico de Masi em sua pop-obra A economia do ócio: 

São a essas aberrações que conduz um modelo que 
baniu a ane do ócio. Ponanto, o problema da felicidade 
não coincide com a questão do progresso tecnológico, 
da riqueza e da eficiência produtiva, visro que os povos 
mais avançados tecnologicamente, economicamente 
mai s r icos e mais eficie n tes do ponto de  vis ta 
organ izacional vêem aumentar a cada dia as suas 
contradições e as suas inquietações . Contradições e 
inquietações estas de um modelo que corremos o risco 
de importar através do processo de globalização (DE 
MAS I:  200 1 , p. 43) . 

Tocq uevi l l e ,  para melhor  anal isar o su rg imen to das 
desigualdades, retorna às sociedades primitivas, num exercício 
de imaginação que já se tornou figura fácil nas obras de base 
filosófica. Como viviam os primeiro homens? E examina o 
homem em seu "estado natural" , ao sabor do destino. Com a 
agricu l tura surge a propriedade p r ivada  e se ins i nua a 
desigualdade. Ali, segundo o autor, nasce a aristocracia, pelas 
mãos dos indivíduos mais inclinados a acumular terras. 

Aufere ainda uma lei  que torna i nvio lável o axioma 
professado no início : 
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. . .  a igualdade existe apenas nos pólos históricos da 
civilização. Selvagens são iguais porque são igualmente 
fracos e ignorantes. Homens muito civilizados podem 
todos tornar-se iguais porque todos têm a seu dispor 
meios similares de obter conforto e felicidade.  
[parágrafo 1 5 , Ensaio sobre a Pobn:za] 

Assim, no período imperfeito da Idade 1v1édia, a sociedade 
se dividia em dois grupos. De um lado, os que trabalhavam a 
terra sem possuí-la. De outro, os que possuíam a terra sem 
trabalhá-la. Aqui ,  no sistema que supostamente originou o 
capitalismo, já  estava presente a semente da luta de classes, 
entre os detentores da força de trabalho e os detentores dos 
meios de produção. Aos primeiros, apenas suas "necessidades 
básicas" e "desejos l imitados" pela organização feudal. Aos 
últimos, a "abundância assegurada" . 

Esta não é uma idéia nova, e aparece mesmo no prefácio 
dos Princípios de economia política e de tributação, de David 
Ricardo ( I  772- 1 823) , escrito em 1 8 1 7  - antes , portanto, do 
texto de Tocqueville: 

O produto da terra - :udo que se  exrrai da sua 
superfície pela aplicação conjunta  de trabalho, 
equipamento e capital - é dividido pelas três classes 
da comunidade, quer dizer, o proprietário da terra, o 
possuidor do capital necessário para o seu cultivo e os 
trabalhadores que a amanham. Porém, cada uma destas 
classes terá, segundo o avanço da civilização, uma 
participação muito diferente no produto total da terra, 
participação esta denominada respectivamente renda, 
lucros e salários" (RICARDO: 1 997, p. 25) . 

O leitor desatento ou mal- intencionado , como antes 
mencionado, encerraria por aqui sua aventura na leitura, 
guardando para si esta primeira lição de Tocqueville, pronta 
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para ser aplicada em seu espectro ideológico - um alerta quanto 
aos males do cresc i mento do cap i tal i smo,  herdeiro da 
aristocracia feudal . 

Mas quem se dispõe a ler toda uma série de ensaios sobre 
Tocqueville parece desejar ir além. Em respeito a estes leitores, 
é necessário que se apresentem as verdadeiras lições do autor. 

2 - O PROGRESSO CRIA NECESSIDADES 

Ao analisar a opulência da nobreza feudal , Tocquevil le 
habilmente compara a situação daqueles com a de seus pares: 

. . .  nos dias de hoje, em comparação com o mais 
galh ardo barão me di eval , não há u m a  cidade 
provinciana sequer cujos habitantes mais afortunados 
não tenham um conforto mais verdadeiro em seus lares 
e a quem não seja mais fácil satisfazer os milhares de 
necessidades criadas pela civilização [parágrafo 1 9 , 
Ensaio sobre o pauperismo] . 

Tal constatação também é alcançada, antes, por Ricardo: 

Um trabalhador inglês consideraria o seu salário abaixo do seu preço 
natural e insuficiente para sustentar uma família se com ele não 
pudesse comprar senão batatas para sua alimentação nem viver 
numa habitação que não passasse duma choça de lama; porém, 
estas modestas exigências naturais são freqüentemente consideradas 
suficientes em países onde a 'vida humana é barata' e as suas 
necessidades facilmente satisfeitas. Muitas das comodidades que se 
desfrutam hoje numa casa inglesa seriam consideradas como luxos 
num período mais recuado de nossa história (RICARDO: 1 997, 
págs. 1 07- 1 08) .  

E Tocqueville, assim como Ricardo, reflete sobre as mudanças 
nos desejos camponeses: 
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À medida que o tempo passa, a população que cultiva 
o solo adqu i re novos gos tos . A sat i s fação das 
necessidades bás i cas não é mai s suficiente. O 
camponês, sem deixar seus campos, quer ter uma 
moradi a melhor e me lhores roupas .  Ele viu os 
confortos da vida e os quer para si [parágrafo 2 1 ,  
Ensaio sobre a Pobreza] . 

Mas tal mudança não é exclusividade do campesinato, pois 
a nobreza também sofistica seus hábitos: 

. . .  a classe que vive da terra sem no entanto cultivá-la 
aumentou a variedade de seus prazeres, que se tornam 
menos ostensivos, mas mais complexos, mais variados. 
Milhares de necess idades desconhecidas aos nobres 
medievais atiçam seus dependentes [parágrafo 2 1 ,  
Ensaio sobre a Pobreza] . 

A mudança de comportamento é universal , e leva ao 
crescimento de um grupo destinado a suprir estes desejos. 
Tocquevi l l e  insere o nascimento da classe urbana num 
movimento histórico de progresso da humanidade: 

Cada século, à medida que é engendrado nas mãos do 
Criador, expande a variedade de pensamentos do 
homem, além de diversificar-lhe os desejos e aumentar
lhe os poderes. Os pobres e os ricos, cada grupo em 
sua esfera, concebem novos divertimentos que eram 
desconhecidos de seus ancestrais. De forma a satisfazer 
estas novas necessidades, que o cultivo do solo não 
pode suprir, uma porção da população deixa, ano após 
ano, o trabalho agrícola pela indústria [parágrafo 22, 
Ensaio sobre a Pobreza] . 

Dividindo a natureza das necessidades humanas, Tocqueville 
resolve o problema do maior número de pobres nas sociedades 
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mais ricas. Algumas necessidades seriam inatas , outras criadas 
por hábito e educação. As primeiras incluem o alimento e o 

abrigo. As outras, dado o potencial normativo dos usos e cos
tumes, podem se tornar tão necessárias quanto a própria vida: 

Quanto mais próspera uma sociedade, mais diversi
ficadas e mais duráve:s se tornam suas fontes de prazer, 
e mais elas simulam necessidade verdadeira através do 
hábito e da imitação. O homem civilizado está, portan
to, infinitamente mais exposto às vicissitudes do 
destino do que o homem selvagem [parágrafo 32, 
Ensaio sobre a Pobreza] .  

E chega à explicação daquele que foi seu primeiro axioma, 
deixando cai r  por terra aquela que seria sua primeira lição: 

Junro com esta infinidade de prazeres ele expandiu a 
variedade de neces sidades,  o que  o deixa mais  
vulnerável aos perigos do destino. Assim,  os pobres 
ingleses parecem mais ricos que os pobres franceses, e 
os franceses parecem mais ricos aos olhos dos pobres 
espanhóis. O francês j amais possuiu aquilo que faz falta 
ao inglês [parágrafo 32, Ensaio sobre a PobreZil] . 

Cria então um novo axioma, que frustra a aplicação espúria 
da lei , enunciada no item anterior deste trabalho: 

Entre os povos muito civi l izados, a falta de uma 
infinidade de coisas causa a pobreza; em um estado 
selvagem, a pobreza constitui apenas em não se encontrar 
algo para comer [parágrafo 32, Ensaio sobre a Pobreza] . 

Assim, fica resolvido o enigma do número de pobres e 
apreendida a primei ra l ição de economia .  O progresso 
econômico não havia aumentado a pobreza, mas sim mostrado 
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ao homem " infelicidades inéditas" , ao passo que amenizava as 
misérias já conhecidas. 

3 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BENEFICIA 
O POBRE 

Da lição anterior, a que se segue é facilmente extraída. Se o 
progresso econômico havia amenizado as misérias existentes, 
não seria ele positivo para as camadas mais pobres da população? 
fu novas necessidades só podem aparecer, conforme demonstra 
Tocq uevi l l e ,  após  s u p r idas  as  n ecess i dades q u e  l h e s  
antecederam, as antigas misérias. 

Ao afirmarmos que o progresso cria necessidades, estamos 
nos referindo ao surgimento e crescimento do supérfluo, tal como 
aponta Onega y Gasset ( 1 883- 1 955)  na obra Meditação sobre a 

técnica. Tocquevi lle não possui uma exatidão metodológica e 
faz-se valer  de outras pa lavras com igual s ign ificância :  
refinamentos, conforto, divertimentos . . .  enfim, tudo aquilo que 
vai além das necessidades básicas vitais. Outras necessidades se 
somam a estas, mas não são essenciais à vida. São necessidades 
criadas pelos hábitos e costumes e que logo não podem ser destas 
separadas, sem contudo perder sua natureza primeira, qual seja, 
a de supérfluos. Se antes a maior parte da população vivia sem 
mais precisar do que abrigo e comida, o quadro se transforma. 
O abrigo simples se sofistica e a alimentação também. O alimento 
mais comum, repetido à exaustão nos dias de fome, já passa a ser 
considerado "falta de alimento", por mais insustentável que seja 
tal afirmativa. 

Estas novas necessidades não podem ser supridas pela forma 
que, historicamente, tinha sido capaz de prover tão-somente a 
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subs istência. O homem trabalhando no campo conseguia 
ab rigo e al imento ,  não mais . E este é um ponto cuj a  
compreensão destrói mitos que perduraram nos últimos séculos. 
Talvez a culpa possa ser j ogada na l i teratura romântica e 
cavalheiresca que enalteciam o campesino e seus hábitos. Mas 
parece mais j usto deixar esta culpa com os economistas e 
historiadores. Estes, contemporâneos de um campesino servido 
pelas comodidades da vida moderna, traçaram igual quadro 
para o homem rural pré-Revolução Industrial ( 1 780- 1 840) . 
Esqueceram a tênue linha que separava a fome da subsistência 
e que a abundância era uma ilustre desconhecida. 

Destruir o mito do campo farto e suas conseqüências sempre foi 
uma dura tarefa para os liberais. O mito do campo farto engendra 
consigo outro mito, mais forte e poderoso, a idéia da atividade in
dustrial como geradora da pobreza e de toda sorte de malefícios que 
atingiram a humanidade desde a Revolução Industrial. 

A interpretação errônea dos faros não se l imita à Revolução 
Industrial , mas alcança o que lhe antecedeu e seguiu, de forma 
a tecer uma rede conspiratória, tramada para o sucesso do 
capital ismo, apesar de seu fracasso inevi tável apontado pelo 
Marxismo. Rothbard ( 1 926- 1 995 ) ,  no clássico Esquerda e 
direita, mostra a fraqueza de tais argumenros, que tentam reunir 
num só conj unto a ordem feudal , as monarquias absolutistas, 
a Revolução Industrial e o capitalismo, como mecanismos de 
opressão ao povo c criadores da pobreza: 

As dimensões desta luta [da l iberdade contra a velha 
ordem] foram em parte obscurecidas por um grande 
mito da história da Europa Ocidental ,  implantado por 
historiadores alemães antiliberais do final do século XIX. 
Este mito afirma que o desenvolvimento de monarquias 
absolutas e do mercantil ismo, no início da era moderna, 
foi necessário para o avanço do capitalismo, visto que 
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ambos serviram para l ivrar os comerciantes e o povo 
das restrições feudais de caráter local. 
Na verdade, não foi esse absolutamente o caso; o rei e 
seu estado-nação funcionaram antes como um suserano 
superfeudal, reimpondo e reforçando o feudalismo, no 
momento em que ele vinha sendo dissolvido pelo 
desenvolvimento pacífico da economia de mercado . . .  
D e  fato, o capital ismo floresceu mais cedo e com maior 
eficácia precisamente onde o Estado central era fraco 
ou inexistente: nas cidades i talianas, na Liga Hanseática, 
na confederação da Holanda no século XVII. 
Por fim, a Velha Ordem foi derrubada, ou teve seu 
domínio severamente abalado, de duas maneiras . Uma 
delas foi a expansão da indústria e do comércio por 
entre os interstícios da ordem feudal (a indústria na 
Inglaterra, por exemplo, desenvolveu-se nas regiões 
rurais, fora do alcance das restrições feudais, do Estado 
e da guilda) . Uma série de revoluções cataclísmicas, 
porém, consti tuiu elemento mais importante para a 
desarticu lação desta Velha O rdem e das classes 
dominantes tradicionais: as revoluções inglesas do século 
XVII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa 
- todas elas necessárias para abrir caminho para a 
Revolução Industrial e as vi tórias, pelo menos parciais 
da liberdade individual, do laissez-faire, da separação 
entre a Igreja e o Estado, e da paz internacional. A 
sociedade do status deu lugar, pelo menos em parte, à 
"soc iedade do contrato" ; a sociedade mi l i tar foi 
parcialmente substituída pela "sociedade industrial". A 
grande maioria do povo teve então uma mobilidade de 
trabalho e de residência e uma elevação crescente de 
seus padrões de vida com que dificilmente teria ousado 
sonhar" . (ROTHBARD: 1 988, p. 22-24). 

Assim, Rothbard demonstra corno esta falsa interpretação 
dos fatos históricos serve para obscurecer uma verdade cristalina: 
a Revolução Industrial provocou um aumento do padrão de 
vida da grande maioria da população, não só dos ricos e 
burgueses , mas também dos pobres e camponeses. Na 
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introdução de Ação Humana, Mises ( 1 88 1 - 1 973) destaca o 
problema e vai além, no campo das idéias como fonte das 
transformações sociais :  

A economia política inglesa e a fisiocracia francesa 
indicaram o caminho para o capital ismo moderno. Fo
ram elas que tornaram possível o progresso decorrente 
da aplicação das ciências naturais, proporcionando às 
massas benefícios nunca sequer imaginados. 
O que há de errado com a nossa época é precisamente 
a difundida ignorância do papel desempenhado por 
essas políticas de l iberdade econômica na evolução 
tecnológica dos últimos duzentos anos. As pessoas 
tornaram-se prisionei ras da falácia segundo a qual o 
progresso dos meios de produção foi contemporâneo 
à política do lzissez-foire apenas por acidente. Iludidos 
pelos mitos marxistas, consideraram o atual estágio 
do desenvolvimento como o resu l tado da ação de 
misteriosas 'forças produtivas' que não dependem em 
nada de fatores ideológicos.  A economia clássica, estão 
convencidos, não fo i um fator no desenvolvimento do 
capital ismo, mas ,  ao contrário, foi seu produto, sua 
'superestrutura ideológica' , foi uma doutrina destinada 
a defender os i nteresses espúrios dos exploradores 
capitalistas (MISES:  1 995 ,  p. 9- 1 O) . 

Tocquevi l l e ,  contemporâneo à época,  compreendeu 
bem a s i tuação e expl icou-a à sua mane i ra ,  como visto .  
A população deixa o campo e se  d i r ige à indústria para 
suprir  as necess idades que aquele não era capaz . E atribu i  
tal movimento a le is imu táve i s  que  regem o crescimento 
da sociedade , contro ladas tão-somente por Deus . Novos 
bens, e com e les novas necess idades , foram in troduzidos 
e tornara m -se  di spon íve i s  m e s m o  ao agr i cu l tor  que  
permanecera no campo . À classe i ndustrial cabe uma 
missão espec ia l : assegurar o bem estar  material de todos 



1 26 ANDRIÔ ANDRADE 

por  sua conta e r i sco. E a medida que  o bem estar mate
rial  se  sofis t ica ,  aumentando o número de necessidades, a 
classe industrial cresce de forma a atendê-las. 

Quanto as prioridades no combate à pobreza, Deepak Lal 
consegue bem definir a questão. Opondo um aumento de renda 
para todas as classes , mas com maiores aumentos relativos para 
os r icos , a uma  manu te n ção do n ível  de re nda ,  com 
transferência de parte da mesma para os pobres , através da 
redução da renda dos ricos, o autor nitidamente separa dois 
grupos : "Os que se preocupam com a desigualdade preferem a 
segu nda op ção, os que  se p reocupa m  co m a p o breza a 
primeira" (LAL, 1 987:  p. 1 1  O) . 

Logo adian te, Lal destaca a importância da l ição antes 
ensinada por Tocqueville e seguidamente reaprendida, com altos 
custos para os que dela poderiam se beneficiar, ao longo dos 
dois últimos séculos: 

. . .  mais importante l ição do variado desempenho em 
matéria de desenvolvimento do Terceiro Mundo nas 
três ú l t imas décadas, a saber: que o crescimento 
eficiente, que aumenta a demanda por mão de obra 
não qualificada pelo simples faro de permitir que os 
p reços s ej a m  adeq uada m e n te e s tabel ec idos , é 
provavelmente o meio isolado mais importante de 
aliviar a pobreza (LAL, 1 987:  p. 1 23) . 

4 - A CARIDADE PÚBLICA ESTIMULA A POBREZA 

Talvez esta seja a mais dura lição de Tocqueville e pela sua aspereza 
explique-se a dificuldade de sua compreensão pelos homens. 
Afinal ,  como pode a boa vi rtude gerar maus resu l tados? 
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Tocqueville, apesar da habilidade em fornecer tal resposta, nem 
por isso foi ouvido. E outros vários autores traçaram as mesmas 
linhas, cada qual a seu tempo e, em especial, em relação ao We/fore 
State moderno, sem que a lição seja finalmente aprendida. 

Para o autor, o homem tem uma tendência natural ao ócio, 
para o que se apóia não só na observação de seus contemporâneos 
europeus, mas também nos usos e costumes das tribos primitivas 
com as quais conviveu. O trabalho é o contraposto ao ócio, mas 
só é obtido se motivado. E duas motivações, diferentes por 
natureza, podem ser apontadas. A primeira, ligada à subsistência, 
é a necessidade de viver. Por isso o homem primitivo caça e 
colhe. Por isso o homem moderno trabalha para conseguir abrigo 
e alimento. A segunda é o desejo de melhorar as condições de 
vida. Apesar de parecer natural, Tocqueville aponta a fraqueza 
deste desejo, pois exerce seu poder sobre uma minoria de homens, 
restando à maioria apenas o desejo de sobreviver. A certeza da 
caridade funciona como um estímulo ao ócio natural: 

. . .  uma lei que dá a todos os pobres o di reito à aj uda 
públ ica ,  qua lq uer que seja a causa de sua pobreza, 
enfraquece ou des tró i aquele pri mei ro estím ulo e 
deixa in tacto apenas o segundo [parágrafo 44, Ensaio 
sobre a Pobreza] . 

Se não há, no homem, o desejo de melhorar, esvai-se o desejo 
de trabalhar e de poupar. Os que trabalham dissipam o fruto 
do trabalho e os demais se entregam ao ócio. O peso da 
imprevidência e da inércia recai sobre a sociedade: 

. . .  a pa rte  m a i s  ge n e ro s a ,  m a i s  a t iva  e m a i s  
industrial izada d a  nação dedica seus recursos para 
disponibil izar os meios de subsistência para aqueles 
que nada fazem ou que fazem mal uso de seu trabalho. 
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Para j ust i ficar a beneficência púb l i ca ,  duas l inhas de 
raciocínio podem ser seguidas e ambas são devidamente 
rechaçadas por Tocqueville. A primeira l imita a caridade ao 
infortúnio imerecido, sendo excluída ajuda àqueles cuja pobreza 
seja resultante de seus próprios hábiws degradantes, entre os 
quais o ócio. Esta justificativa cai por terra face à impossibil idade 
de sua aplicação prática. Afinal, como implementar tal processo 
de seleção e a que custo? Quem seriam os responsáveis pelo 
j ulgamenw da natureza da origem da pobreza? Quem viraria 
os olhos à fome e a dor, não importando quão vil seja sua 
vítima? A separação nítida entre o bem e o mal resta no campo 
da utopia, assim como esta proposta. A segunda j ustificativa 
condiciona a caridade pública ao trabalho público, de forma 
que aquela seja recompensa por este. Mas a necessidade de 
trabalho público se distribui na mesma proporção da pobreza? 
O que fazer quando houver pouco traba lho e mu i tos  
necessitados? S imular trabalho? Quem deve conduzir tais 
esforços e como poderá pressionar aqueles que se entregam à 
inatividade a laborar? Aplicada à real idade e longe da utopia, 
esta solução só traz uma resposta: pessoas que fingem trabalhar 
para fazerem juz a um salário pelo qual não desejam se esforçar. 
Não custa nunca lembrar as sábias palavras de David Bergland, 
repetidas à exaustão em seu Libertarianism in One Lesson: ''A 
utopia não é uma das opções" ( "Utopia is not one of the op
tions ') .  Na mesma linha encontramos a resposta do autor à 
defesa da caridade públ ica: 

As leis devem ser feitas para os homens, e não baseadas 
em um mundo perfeito ao qual a narureza não se 
adapta, nem em modelos que a natu�eza humana 
oferece apenas ocasionalmente [parágrafo 48, Ensaio 
sobre a PobreZA] . 
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Podemos, desde j á, auferir a quarta lição de economia por 
Tocqueville, qual seja que a caridade obrigatória estimula a 
manutenção dos indivíduos inertes na pobreza, sem que busquem 
solução para seu problema pessoal ou, nas palavras do autor: 

Qualquer medida que estabeleça a caridade legal de 
forma permanente e lhe dá uma forma administrativa 
cria, com isto, uma classe ociosa e preguiçosa, que vive 
às custas da classe trabalhadora e industrial [parágrafo 
49,  Ensaio sobre a Pobreza] . 

As conseqüências modernas desta l ição são claras na falência 
do Welfore State. Se o problema americano já é bem conhecido 
e documentado ,  cumpre-nos mostrar que esta falência é 
generalizada, usando como exemplo as sociais democracias 
européias e, em especial, a França. Ao estudar o caso francês, 
Maj non i  d' Int ignano diagnost icou o mesmo fenômeno 
observado por Tocqueville. 

Para que fique clara a vantagem de ser um "pobre" nas nações 
em que os mesmos são legalmente amparados, a autora nos dá 
um exemplo que, apesar de francês, pode ser repetido à 
exaustão, mudando-se as nomenclaturas, ao redor do mundo. 
Inicia-se com três famílias vizinhas ,  locatárias de imóveis nos 
subúrbios. Até então, iguais em tudo, cada qual composta de 
dois adultos e duas crianças, com as mesmas idades, pelo que 
todos têm direito a auxíl io familiar e auxíl io moradia. Mas na 
primeira casa, o casal é legalmente casado, "de papel passado", 
e o pai trabalha enquanto a mãe cuida dos filhos. O pai recebe 
o salário mínimo francês, o SMIC, e a renda desta família atinge 
os 6.880 francos por mês, de onde se deve descontar as despesas 
de locomoção e al imentação do pai em sua jornada diária de 
trabalho. Na segunda casa, um casal vive em concubinato e 
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nenhum dos dois trabalha, motivo pelo qual recebem uma 
renda mínima, denominada RMI,  de 5 .990 francos, quase o 
mesmo valor do casal anterior. Porém, na terceira casa o 
problema se agrava. A mulher declara viver sozinha, fazendo 
jus a uma remuneração para mãe solteira, chamada API , no 
valor de 6.220 francos, quase o salário do homem que trabalha. 
O seu "companheiro" , igualmente inerte, recebe um RMI e 
um auxílio moradia, no total de 3 .340 francos . Os dois, j un
tos, perfazem 9 . 560 francos , quase 50% mais do que o casal 
sustentado pelo homem trabalhador. A conclusão é simples e 
vem mesmo antes da história: 

As rendas mínimas asseguradas aos cidadãos que não 
traba lham podem fazer com que grupos sociais 
i n te i ros  caiam em um a l çapão d e  pob reza por 
i natividade, de onde terão as maiores dificuldades de 
sair, e ass i m  se reduza a oferta de trabalho (MAJNONI 
D'INTIG NANO: 1 999, p. 98) . 

E cita Tocqueville, ao explicar a opção da Europa pela ética 
de convicção, que resulta na ampla gama de proteções sociais, 
ao invés da ética de l iberdade e responsabilidade que, segundo 
a autora, é praticada pela América: 

A alternativa entre a igualdade e a liberdade não mudou 
quase nada desde Tocquevi l le : os europeus continuam 
preferindo a igualdade, com risco da l iberdade. E a 
sol idariedade ao dire i to ao trabalho (MAJNONI 
D'INTIGNANO: 1 999, p. 1 0 1 ) . 
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5 - LIÇÃO DE ESPERANÇA (POR OUTRO AUTOR) 

Extratos do texw de Tocquevil le  e sua comparação com 
outros autores , de diversas épocas , parecem ter cumprido 
bem o fim a que me propus: mostrar a recorrência histórica 
destas l ições e o alto preço pago pela recusa em aprendê
las . E, p io r, este preço não fo i pago pelos que poderiam 
com elas ter aprendido: economistas, c ientistas sociai s ,  
pol í t icos  e o u tros que  podem se responsab i l izar pe los  
destinos dos povos . Fo i pago pelo obj ew de seu estudo e de 
sua atenção : os pobres . 

Concluindo este breve estudo sobre as lições econômicas de 
Tocquev ille, cumpre-nos restaurar a esperança de que um dia 
estas serão finalmente compreendidas e que os mesmo erros 
deixarão de ser repetidos , deixando espaço para novos erros e 
quem sabe acertos , lembrando a l ição de Rothbard, do alto de 
seu inesgotável otimismo: 

. . .  embora as perspect ivas a curto prazo para a l iberdade 
nos Estados Unidos e no exterior possam parecer 
sombrias , a at i tude adequada ao l ibertário é a de 
inextinguível otimismo quanto aos resu l tados finais. 
(ROTH BARD: 1 988 ,  p . 1 9) 
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A
lexis de Tocquevil le ( 1 805- 1 8 59 )  é certamente um dos 
mais notáveis cientistas políticos do século XIX. Sua fama 

imediata deveu-se à publicação de A democracia na América em 
1 835 (TOCQUEVILLE: 1 977) em que pela primeira vez a 

forma e o regime políticos dos Estados Unidos foram levados 
em séria consideração por um autor europeu, que não só os 
analisou profundamente como também soube apreciar seus 
méritos. Posteriormente, no final de sua vida, publicou em 1 856 
O Antigo Rtgime e a Revolução (TOCQUEVILLE: 1 979) - uma 
cuidadosa análise comparativa das condições políticas na França 

• Em memória de um grande pensador brasileiro. Roberto Campos, cujo desapar=cimento foi 
uma perda irreparável para rodos os poucos defensores do liberalismo n uma sociedade a rolada no 
parrimonialismo, no mercantilismo e nesta que talvez seja a pior de rodas as doenças: a tranqüila 
ignor:incia prerensamente esclarecida. 

1 3 3  
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antes e após a Revolução Francesa. Tal como E. Burke ( 1 729-
1 797) que, em 1 790, em Reflexões sobre a Revolução em França 
(BURKE: 1 982) , previra com admirável precisão o golpe dos 
jacobinos e o 'Reino do Terror' de Robespierre, Tocqueville foi 
um dos poucos a desmistificar a tão-decantada Revolução de 1789*. 

O primeiro Ensaio ora traduzido, diferentemente das duas 
obras de Tocqueville acima mencionadas , não contava com 
nenhuma tradução para a nossa l íngua. Resultou de uma 
comunicação apresentada à Sociedade Acadêmica Real de 
Cherbourg em 1 835 ,  após a publicação da primeira parte de A 
democracia na América e pouco antes da sua segunda viagem à 
Inglaterra. Não se pode dizer que Tocqueville dispusesse de 
uma metodologia de pesquisa de campo tal como dispõem 
hoje antropólogos e sociólogos, mas também não se deve supor 
que - a exemplo de J. G. Frazer, autor de The Golden Bough, e 
outros cientistas sociais - ele pudesse ser caracterizado como 
um "cientista de gabinete" , pois entrava em contato direto com 
os fenômenos sociais que estudava, dialogava com os agentes 
sociais envolvidos, fazia observações pontuais e tomava um 
grande número de notas antes de redigir seus textos. Quando 
viajou para os Estados Unidos estava incumbido pelo governo 
francês de fazer uma pesquisa sobre o sistema penitenciário 
americano. Ele não só a fez, j untamente com um colega de 
trabalho, como também colheu um bom material para escrever 
seu clássico sobre a democracia americana. 

Em 1 833 e 1 835 ,  Tocqueville, por conta própria, fez duas 
viagens à Inglaterra e à Irlanda, que resultaram na publicação 

• No século XX, F. A Hayek costumava dizer que não conseguia compreender como 
alguém podia tecer louvores a essa revolução sanguinária e desastrosa e,  ao mesmo 
tempo, se considerar u m  pensador l iberal no sentido próprio do termo. Vide a este 
respeito Gamble [ 1 996, pp.30- l ] . 
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de um l ivro com esse nome (TO CQU EVILE :  2000 ) . 

Juntamente com nosso colega de departamento, Alberto Oliva, 
tivemos a oportunidade de resenhar o referido livro (OLIVA 
& GUERREIRO: 2000) . Desse modo, a leitura de Mémoire 

sur Le Paupérisme nos mostrou que muitas das observações 
feitas na comunicação de 1 835  sobre a miséria foram colhidas 
quando da sua primeira viagem à Inglaterra. O próprio autor, 
como se pode verificar num momento da presente tradução, 
cita uma longa passagem de suas notas colhidas quando da 
referida viagem. 1-fais que isto: pode-se dizer que a o Ensaio 
sobre o pauperismo - que toma como modelo a sociedade inglesa 
na pri m ei ra metade do sécu lo  XIX - é um exce lente  
complemento dos estudos feitos por  Tocquevi lle sobre as 
instituições jurídicas e pol íticas do Reino Unido. 

Com isto, não estamos querendo insinuar que as observações 
feitas pelo mencionado autor tenham um caráter meramente 
conj untural e hoje só apresentem um interesse de caráter 
histórico. Ao contrário, quem quer que tenha se interessado 
pelas discussões contemporâneas sobre as causas da miséria e 
sobre as políticas públicas destinadas ao combate dos seus efeitos 
sociais deverá ficar impressionado com a atualidade do texto 
de Tocqueville. 

Evidentemente, houve profundas transformações desde o 
sistema capitalista manchesteriano estudado por K. Marx, H.  
Spencer e outros ao sistema capitalista da era da globalização, 
mas isto não quer dizer que não ten ham permanecido 
determinadas cons tantes socio-econôm icas . Uma delas é 
certamente o caráter refratário dos bolsões de misér ia ,  
encontráveis mesmo nos países mais ricos , e o fracasso maior 
ou menor de todos os programas sociais destinados à sua 
erradicação ou até mesmo à sua atenuação. O fracasso mais 
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recente talvez tenha sido o plano de atendimento médico, feito 
logo no começo do pr imeiro governo democrata de Bi l l  
Clinton, da autoria de Hilary Clinton, que na época não exercia 
nenhum cargo no governo, a menos que primeira dama possa 
ser assim considerado. 

Se levarmos em consideração, a diferença entre pobreza 
(pauvrete) e miséria (paupérisme) - tal como Tocquevil le já  
reconhecia em sua época e que no jargão da UNESCO ficou 
conhecido como a diferença en tre "pobreza" e "pob reza 
absoluta" - podemos até dizer que, nos sistemas social istas 
totalitários, esse último status social foi praticamente erradicado, 
pois ricos e indigentes foram todos nivelados à condição de 
pobres , com a exceção, é claro, dos privi legiados membros da 
Nomenklatura, uma vez que todos os an imais eram iguais, mas 
alguns poucos - para usar a inolvidável expressão de G .  Orwell 
( 1 973) ou porcos - eram "mais iguais" que outros. 

No período da guerra fria, circulava pelo ar uma gloriosa 
sentença : "Na Rússia, não há mendigos" . De fato, se existiam, 
const i tuíam um número irrisório. Na Rúss ia não havia 
mend igos , porque todos t inham um emp rego ou u m  
subemprego, que os nivelavam por baixo. E o que é pior: tinham 
poucas chances de ascensão social, co isa que produzia dois 
efeitos indesejáveis: de um lado, por tornar muito pequena a 
esperança de melhorar de vida por meio do próprio esforço e 
trabalho, contribuía para o desinteresse dos trabalhadores pelo 
aumento da produção e pela maior eficácia do sistema; de outro, 
como era portentosa a demanda de ocupações e o único 
empregador era o Estado, este se via compel ido a criar um 
espantoso número de funções inúteis , coisa que concorria para 
o desmesurado crescimento da burocracia estatal , juntamente 
com seus Interesses meramente corporativistas . 
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Como ass inalamos em outro trabalho (GUERREIRO :  
1 9 9 8 ;  i n éd i to ) , n a  F r an ç a ,  q u a n d o  d a  As s em b lé i a  
Const i tu i n te d e  1 84 8 ,  su rg iu  u m a  pro posta das mai s  
esdrúxulas e demagógicas: uma bancada social ista de  membros 
da mencionada Assembléia queria promulgar um "di reito ao 
trabalho" . Fora o poderoso efeito retórico que expressões dessa 
natureza costumam exercer sobre um eleitorado ignorante e 
mal-informado - ou mesmo sobre os notáveis que redigiram 
a demagógica e terceiro-mundista Declaração dos Direitos 
Humanos da ONU ( 1 948)  em que desponta o mencionado 
"direito" - nada resta de significativo e relevante de um ponto 
de vista técnico-j urídico. Em rigor, trata-se de um pseudo
direito que, tal como outros no nosso tempo, resultam de 
uma indesejável confusão de "di rei to" com "compreensível 
asp i ração" ; agradam o co ração à med ida  mesma que  
desagradam o cérebro ,  e não é nem um pouco difícil mostrar 
por que razão. 

Como a todo direito concedido tem de corresponder um 
dever assumido,  uma vez concedido um "direito" ao trabalho, 
cabe indagar imediatamente: a quem cabe o dever de fornecer 
empregos? À iniciativa privada? Ora, cerceada sua liberdade de 
contratar quem quiser e no momento considerado oportuno, 
ela simplesmente deixa de ser aquilo que é e deve ser. Ao Estado? 
Ora, desde o momento em que ele se vê obrigado por força de 
lei a fornecer empregos, mesmo que não haja necessidade real 
de preenchimento de funções , ele passa a gerar 'aspones' , AAAs 

(Assessores para Assuntos Aleatór ios) e outras preciosas 
inutil idades, tornando-se um "cabidão de empregos" . 

Como membro da referida Assembléia e como um sóbrio 
entre os ébrios , Tocqueville percebeu que o referido "direito" 
só poderia ser promulgado em um regime socialista totalitário 
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em que o Estado se torna o único empregador. Assim sendo, 
tomou a palavra para fazer uma importante dist inção : 

A democracia estende a esfera de independência indi
vidual . o social ismo a restringe. A democracia confere 
todo o seu valor possívd a cada indivíduo, o socialismo 
faz de cada homem um agente, um instrumento, uma 
cifra. A democracia c o sociali smo resumem-se em uma 
só palavra: igualdtuie. Mas , prestai atenção na diferença: 
a democracia quer igualdade na l iberdade, o social ismo 
a quer na restrição c na servidão (Tocquevi lle citado 
por Hayck, 1 944 ,  p. 25 ) .  

Ora, na prime i ra metade do século XIX, como observou 
Tocquev i l l e , na Penínsu la  Ibér ica , e especialm en te em Por

tugal , a estrat i ficação soc i a l  não era m ui to d iferen te da dos 
países socia l is tas total i tários corno a ex-União Soviética e 
Cuba.  O número de ind igen tes era ins ign ificante,  caso 
comparado com o número dos ex i s tentes na Inglaterra, o 
país mais r ico da Europa. Mas a avassaladora m aioria da 
pop u lação por tuguesa era pobre .  Cons iderando que a 
avassa l adora ma ior i a  da  pop u l ação  i n gl esa  es tava em 
melhores cond ições , devemos inferi r q ue a mi séria cresceu 
j untamente com a prosperidade ou que esta serviu como 
contraste para acentuar aquela? 

C o m o  as s i n a lou  o p r ó p r i o  Toc q u evi ll e  em s u a  
com unicação, o p ri meiro programa social d e  combate à 
indigência teve lugar no reino de El isabete I ( 1 533- 1 606) . 
Paradoxalmente,  a Era El isabetana foi palco de um grande 
desenvolvimen to comercial  e marít imo ,  de um grande 
florescimento na filosofia, na ciência e nas artes (basta ci tar 
os nomes de Francis Bacon, o arauto da sociedade tecnológica; 
W. Harvey, o descobridor da circulação sangüínea e W. 
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Shakespeare, o maior gênio dramático de todos os tempos} ; 
porém, ao mesmo tempo, palco de um grande crescimento 
da  misér i a .  Quanto às causas conj un tu ra i s  da mesma,  
Tocqueville atribuiu ao rompimento de Henrique VI I I  com 
o papado, coisa que levou ao fechamento dos conventos em 
toda a I nglaterra. Na falta das esmolas fornecidas pelos 
mesmos - coisa que ao menos atenuava a indigência - houve 
um terrível alastramemo da m iséria no Reino. Desde Elisabete 
I e das primei ras medidas legais destinadas à proteção dos 
desvalidos, a Inglaterra assumiu  o pioneirismo dos programas 
de assistência social ,  e desde a Era Elisabetana não deixou de 
produzi r leis desti nadas a tentativas de corrigir e aperfeiçoar 
os referidos programas. 

Com a Revolução Industrial , a Inglaterra tornou-se o país 
mais r ico e progress i s ta do mundo , mas ,  ao mesmo tempo,  
o que apresentava o maior cont ingente de miseráveis (cerca 
de um sexto da população em 1 835 ) .  Em 1 834,  um ano 
antes da publ icação da com unicação de Tocquevi l le ,  uma 
comissão governamental pub l icou um importante relatório 
sobre os efei tos socia is  da Lei dos Pobres (PAIM :  1 9 9 5 ,  p. 
1 56) . Tocquevi l le não fez nenhuma menção ao Poor Law 
Report mas,  como homem atento aos acomeci mentos de 
sua época c bastante in teressado no problema da miséria, é 
bastante provável que o tenha l ido e se beneficiado do 
mesmo na sua i nvestigação. 

Tocquevi l le mostra-se bastante pessim ista em relação à 
eficácia da pol ítica pública bri tânica de combate à miséria, mas 
algumas das razões em que apoia sua visão negativa - mais 
próximas da natureza humana do que de qualquer conjuntura 
social - estendem seu pessimismo à prática em geral daquilo 
que ele mesmo chamou de "caridade pública" ou "caridade 
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legal" obviamente para fazer uma distinção em relação à 
"caridade privada" ou filantropia, coisa considerada por ele 
digna de louvor, à medida mesma que está na esfera das ações 
facultativas e manifesta genuína generosidade, não na esfera 
das ações obrigatórias por força de lei . Neste particular, seu 
ponto de vista se aproxima bastante do de Benjamin Franklin. 
Em sua visita à Inglaterra em 1 766, dez anos antes da Revolução 
Americana e cerca de um século antes da visita de Tocqueville, 
já observava o ilustre americano :  

Não há  nenhum país no  mundo onde s e  tenham 
estabelecido tantas proteções favorecedoras dos pobres; 
tantos hospi tais para recebê-los quando adoecem, 
fundados e mantidos pela caridade voluntária; tantos 
albergues para idosos de ambos os sexos, juntamente 
com uma solene lei feita pelos ricos para se sujeitarem a 
pesados tributos a eles destinados . . . Em síntese: ofereceram 
um prêmio ao encorajamento da preguiça e não podem 
agora se surpreender que ele tenha tido por efeito o incre
mento da pobreza. (B .  Franklin ,  ci tado por PAIM: 
1 995,  p. l 56.  Os grifas são nossos) . 

Há dois pontos distintos na passagem acima: 
1) O custo econômico do Estado do Bem-Estar, geralmente sustentado 

por pesados tributos cobrados dos ricos. A este respeito, Franklin 
mostra-se bastante sarcástico, pois, do modo como se expressa, 
dá a entender que os ricos criaram o próprio mal que os afligia 
e não resolveram os males dos pobres. Diante dessa situação 
calamitosa que, dentre as alternativas viáveis, parecia o pior dos 
mundos possíveis, eles poderiam muito bem ter dito:  "Nossa 
calamidade se acresce quando nos damos conta de que nós 
mesmos fornecemos os meios através dos quais sofremos"- tal 
como Thomas Paine concluiu uma famosa passagem de um 

não menos famoso l ivro: 
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A sociedade e m  qualquer condição é uma bênção, 
porém o governo - mesmo nas melhores condições -
é um mal necessário, e na pior: um mal intolerável; 
pois quando sofremos ou ficamos expostos às mesmas 
mazelas produzidas por um governo, que deveríamos 
esperar de um país sem governo, nossa calamidade se 
acresce quando nos damos conta de que nós mesmos 
fornecemos os meios através dos quais sofrtmos. (PAINE: 
1 96 1 ,  p. 52. Os grifos são nossos) . 

2) O cardter perverso do Estado do Bem-Estar, pois, ao invés de diminuir 
a miséria, concorre para aumentá-la; ao invés de contribuir para 
a formação do bom caráter das pessoas, inibe vinudes tais como 
a sinceridade, o amor paterno e o gosto pelo trabalho e estimula 
vícios tais como o cinismo, a preguiça, o oportunismo e a 
paternidade irresponsável. Tanto Tocqueville (2002, § 63 e 
seguintes) comentando casos ocorridos em uma paróquia* inglesa 
na primeira metade do século XIX como Guy Sorman ( 1 994, 
pp. 269-294) - analisando os efeitos do programa de ajuda a 
mães solteiras nos Estados Unidos na segunda metade do século 
XX - chegam espantosamente à mesma conclusão: Desde o 
momento em que mulheres sol teiras da classe pobre contam com 
a expectativa de que o Estado patrocinará o sustento de seus 
possíveis filhos, elas não tomam nenhuma providência para evitar 
a gravidez. Resultado: a proteção dos bastardos acaba gerando a 
prol iferação dos mesmos, sob os auspícios da maternidade 

irresponsável e da imoralidade estatal. 

Nos programas de assistência vigentes na Alemanha, em que 
há o seguro-desemprego de tempo ilimitado, os efeitos não 

• "paróquia" (parish), neste contexto , é o nome da menor unidade administrati\-a britânica 

e equivale ao que, para nós, é o "mun icíp io" .  

Embora, no texto original , Paine use a palavra "governo" (gov�rnment) , entendemos 

que seu pensamento não seria distorcido caso lêssemos: " Estado" ] . 
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são menos perversos: o desempregado - tendo adquirido o sta

tus de pensionista vital ício do Estado - em vez de procurar 
outro emprego, limita-se a fazer um caixa-extra trabalhando 
na economia informal . Como vemos, estas são apenas duas 
dentre inúmeras evidências capazes de confirmar a "bondade 
natural" do homem pervertida pela vida em sociedade, tal 
como sabiamente apontada por determinado filósofo francês 
do século XVI I I .  

Essas e outras razões nos motivaram fortemente a acei tar o 
amável convite do organizador destes readings e escrever este 
breve ensaio sobre o atual íssimo texto de Tocquevi l le. Além 
dos aspectos bem percebidos por Franklin no século XVI I I - e 
que cont inuam sendo j us tamente  i nvocados hoj e pelos 
adversários do Weljàre State - há ainda outro não mencionado 
na supraci tada passagem, mas apontado aguçadamente por 
Tocqueville mais adiante . 

Programas governamentais de ass istência social não só 
exigem maciços investimentos financeiros como também uma 
pesada bu rocrac ia  para gerenc i á- los . Costuma oco rrer 
freqüentemente que os custos gerados pela atividade-meio 
superem de longe os benefícios prestados pela atividade-fim. 
Mil ton Friedman & Rose Fr iedman mostraram isso ,  à 
soc i edade  e à s ac i edade ,  e m  u m a  pe sq u is a  sob r e  o 
assustadoramente crescente custo dos programas sociais nos 
Estados Unidos - e is aqui uma pequena amostra desse tipo 
de po l í t i ca  p ú b l i ca tão o n e rosa q u a n to i n e fi caz ,  tão 
demagógica quanto i rracional e socialmente perversa: 
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GASTOS DO GOVERNO FEDERAL EM DEFESA, GARANTIA DE 
RENDA E OuTRos coMo PERCENTAGEM DA RENDA 

NACIONAL. ANos SELECIONADOS 1 930- 1 98 0  

Defesa, mais Garantia de Renda, 
Ano Benefícios aos Previdência Social, Outros Total 

Veteranos e Bem-Estar Social 

1 930 2,4 0,2 1 ,2 3 ,8  

1 940 3 ,6 1 ,6 7,3 1 2 , 5  

1 950 9,9 2,2 5 , 1 1 7,2 

1 960 1 2 ,3 4,8 5 , 5  22,4 

1 970 1 0,3 7,9 7,0 25 ,2  

1 980 7,3 1 2 ,6 8 , 5  28 ,0  

Fonte: M .  Friedman e R.  Friedman,  A tirania do status quo, p . 3 1 . 

É imprescindível assinalar que os custos dos programas 
americanos de bem-estar social são, em termos relativos, bem 
menores do que os dos programas dos países europeus em que 
é vigente a social-democracia. Como observou, de passagem, 
Meira Penna, referindo-se à penetrante crítica de Bertrand de 
Jouvenel àquilo que este mesmo - provavelmente inspirado 
pelo espírito de Voltaire - ironicamente denominou "a ética 
da redistribuição" : 

O in ício desse processo [de redistribuição de renda] é 
por ele colocado em 1 909/ 1 O, quando Lloyd George, 
o chefe do pr imeiro governo traba lh ista britânico 
(Labour Party) introduziu uma legislação que criava o 
imposto de renda progressivo .  O imposto deixava de 
ser iguali tário e revelava uma verdadei ra i n tenção 
expropr iadora [ "ser igua l itár io" neste part icu lar  
contexto equivale a "ser proporcional". Pensamos que 
o autor desta passagem não discordará dessa pequena 
ressalva] . Vale notar que o utros part idos social
democráticos, o norueguês e o sueco,  por exemplo, 
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chegaram nos anos 60/70 a impor taxas superiores a 
1 00%, o que equivalia a uma expropriação pura e 
simples, pois obrigava a vítima a vender parte da sua 
propriedade para pagar o imposto. O ponto central 
do argumento de Jouvenel é, no entanto, a crítica, 
exatamente em termos éti cos , da pretensão dos 
social istas (MEIRA PENNA: 1 996, p. 1 3) .  * 

Na tabela apresentada acima, Milton Friedman e Rose Fried
man procuram mostrar o assustador crescimento do custo dos 
referidos programas, mas não abordam o estrondoso fracasso 
dos mesmos, coisa que farão mais adiante no texto citado. Não 
obstante, eles fazem um oportuno comentário logo em seguida 
à apresentação da tabela: 

Em 1 940, os gastos totais dispararam para um oitavo 
da renda nacional. Com a Segunda Guerra Mundial 
em andamento na Europa, os dispêndios com a defesa 
subiram, compreensivelmente, em 50% como fração 
da renda. O aumento desses gastos, grande como tinha 
sido , foi moderado em comparação com a elevação nas 
demais categor ias , ambas as quais  mais  do que 
sextuplicaram. A "garantia de renda" inchou à medida 
que o programa de previdência social lançado na época 
começou a pagar benefícios a aposentados e a legislação 
de amparo aos necessitados passou a dar origem a 
grandes subvenções aos Estados. As despesas classificadas 
sobre "Outras" expandiram-se violentamente, enquanto 
grande variedade de programas do New Dea/ tomavam 

* No Brasil ,  o imposto de renda não é proporcional, nem é francamente progressivo. O 
expediente das alíquotas o torna cinicammu progressivo. Além disso, alguns prefeitos 
j á  tentaram introduz ir  sorratei ramente a p rogress i v i d ade no  I P T U ,  cois a q ue 
provave lmente deve estar sendo ser i amente  acalen tada pe la  sexól oga prefe i ta 
de São Pau lo  cujo herói  prefer ido chama-se  Rob in  Hood,  aque le  que t i rava 
d inhe i ro dos r icos para dar aos pobres,  antecipando,  ass i m ,  a conhecida máxima 
de Maqui avel de que  os o bj et i vos j us t i ficam os meios  (A respe i to  da  pernic iosa 
noção de "j ust iça  soc ia l "  v ide  G U E R RE I RO :  20 0 1 ) .  
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pressão - garantia de preços mínimos à agricultura, 
construção de habitações populares, obras da Tennes
see Valey Authority, Junta Naciona l  de Relações 
Traba lh i s tas , Comis são  de Va lores e Tí tu los  
Imobil iários, etc. (FRIEDMAN & FRIEDMAN: 
1 984 , p. 3 1 ) .  

Se, em um aspecto particular, isso mostra o custo assustador 
dos assim chamados "programas de bem-estar" (ainda que não 
mostre sua grande ineficácia) , de modo geral põe em evidência 
o agigantamento assustador do terrível Leviatã: o Estado. Em 
Tocqueville, na primeira metade do século XIX, já pode ser 
encontrada uma resoluta recusa do Estado do Bem-Estar 
baseada em três fatores: 

1 )  o fator moral, que se caracteriza pela est imulação dos piores 
vícios humanos como o cinismo, o oponunismo, a preguiça, a 
paternidade irresponsável etc. ; 

2) o fator social , que se caracteriza pelo inchaço da burocracia e 
3) o fator econômico, que se caracteriza por não satisfazer a relação 

custo-benefício e concorrer para um crescente aumento do custo 
do Estado (o que resulta inevitavelmente em correspondente 
aumento da tributação, juntamente com todas suas nefastas 
conseqüências afetando a sociedade como um todo, não apenas 
os ricos como acham os ressentidos em relação à prosperidade 
alheia e membros da esquerda ignara) . 

Ao que se poderia acrescentar - como o fez B. de Jouvenel 
em relação às políticas públicas redistributivistas - transferem 
mais dinheiro para a atividade-meio do que para a atividade-fim 
e o que acabam transferindo mesmo é o poder da sociedade 
civil para o Estado. Foi criado o que se pensava ser um belo 
príncipe, mas que se revelou um repelente sapo. E o que é mais 
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angust ian te :  Co m o  encontrar a fó rmula  mágica para 
metamorfosear o batráquio em príncipe? Na realidade, não há 
nenhuma fórmula mágica, porém um pequeno número de 
políticas públ icas que têm se mostrado bastante eficazes nos 
países em que foram postas em prática. A Nova Zelândia é um 
exemplo digno de séria consideração [vide a este respeito 
BRAS H: 200 1 ] .  A lista abaixo não deve ser tomada como 
exaustiva, porém como representativa: 

I )  Rígida con tenção do défici t público e da inflação; 
2) Desburocratização do Estado e dos serviços públicos; 
3) Racional iz.ação dos tributos e diminuição da carga tributária; 
4) Privatizaç�o de atividades que podem ser exercidas pda iniciativa 

privada; 
5)  Extinção de monopólios estatais e combate sem trégua aos 

monopólios privados e cartéis; 
6) Câmbio l ivre; 
7) Desregulamentação da vida econôm ica; 
8) Es t im ulação da compe t i ção econômica den tro de regras 

adequadas e estáveis ;  
9) Investimentos maciços no capital humano e ,  principalmente, 

na capaci tação profissional; 
1 O) Diminuição dos custos de transações, principalmente com vistas 

a exportações . 

Num dos parágrafos finais do seu texto, Tocqueville se 
expressa em tom nitidamente profético. À primeira vista, poderá 
parecer que se trata de uma visão apocal íptica e de um 
catastrofismo irresponsável. Porém, considerando não só  os 
efeitos sociais presentes como também os prováveis efeitos 
futuros da "caridade pública" ,  cabe aventar a alternativa de que 
na realidade se trata de uma sábia e oportuna advertência: 
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( . . .  ) [a prát ica da caridade públ ica i rá] cu lm inar com o 
surgi mento de uma revolução violenta no Estado, 
quando o número daqueles que recebem auxílio à 
pobreza tornar-se tão grande quanto o número dos que 
concedem o auxíl io, e os ind igentes, não mais podendo 
obter dos ricos empobrecidos os meios de sanar suas 
próprias necess idades , i rão achar mais fácil saqueá- los 
de roda sua propriedade em um único golpe , em vez de 
pedir-lhes ajuda. (TOCQUEVILLE: 2002, § 77 ) . 

Trata-se de uma profecia que não se cumpriu ou que não se 
cumpriu ainda? Temos razões para acreditar que a referida 
prática dificilmente produzirá um efeito tão portentoso e a 
passagem ac i ma  reve la  m u i to mai s  o es tado de  forte 
preocupação e temor do autor do que uma arriscada predição 
baseada na anál ise de uma particular conj untura . Muito mais 
interessantes e atuais são as observações de Tocqueville sobre 
as causas da miséria. Elas foram feitas a parti r da cuidadosa 
observação de uma determinada conjuntura - a da sociedade 
inglesa em 1 83 5  em plena revolução industrial .  Porém, temos 
razões para crer que continuam válidas para uma investigação 

das causas da miséria em nosso próprio tempo , apesar das 
profundas transformações pelas quais passou e está passando o 

regime capitalista. 

Como sabemos , Maquiavel afirmava que para um governante 
ascender ao poder e ter sucesso na condução do mesmo, tudo 
dependia de  dois fatores bás icos : la virtu (competência, 
empenho, prudência etc.) e la fortuna ( a sorte) . Se pararmos 
para pensar  u m  pouco , pode re mos fazer uma razoável 
generalização : as duas condições apontadas pelo autor de O 
Príncipe não são somente imprescindíveis para o s ucesso na 
vida política, porém para o de qualquer empreendimento feito 
pelo ser humano. Na real idade, temos de levar em consideração 
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dois tipos de fator: (a) os que dependem de nós mesmos e (h) 
os que independem totalmente de nós . 

Quando Tocquevi l le procurou apontar as causas capazes de 
conduzir um indivíduo à miséria, resumiu-as aos fatores 
contrários às das que costumam conduzi-lo ao sucesso: (a) o 
vício ( i ncompetênc ia ,  fal ta  de empenho,  imprudência , 
imprevidência, preguiça etc .) e (b) o infortúnio. Observou ainda 
que nada impedia que os fatores (a) e (h) se conjugassem em 
um mesmo indivíduo, coisa que dificultava e que ainda dificulta 
a avaliação caso a caso do assistente social ou do membro do 
governo destinado a conceder benefícios (no contexto da 
sociedade inglesa da primeira metade do século XIX, papéis 
desempenhados pelo overseer of the parish - supervisor da 
paróquia e pelos j uizes de paz) . 

Por se concentrar em aspectos psicológicos e morais do 
caráter do indivíduo, Tocqueville correu o sério risco de não 
ser levado a sério no nosso tempo em que a questão da miséria 
costuma ser encarada de um modo impessoal e reduzida a cifras 
de natureza macroeconômica. Além dos óbvios males gerados 
pelas concepções de Marx - coisa que a maioria dos intelectuais 
contemporâneos se recusa a ver ! - há alguns que não costumam 
ser tão facilmente percebidos . Cm deles é certamente a 
conjunção de uma visão economicista e de uma coletivista, 
que se sedimentou tão fortemente ao longo do século XX, que 
até mesmo economistas não-marxistas e não-economistas não
marxistas - highbrows ou membros da cultura midbrow - a 
assumem como uma  sacrossanta verdade c ient ífica .  E 
j ustamente por assumi-la, devotam total desprezo ao indivíduo 
e aos aspectos psicológicos e morais constituintes do seu caráter. 

Contrapõe-se a esta visão, como seu indesejável oposto, um 
individualismo exacerbado e incapaz de levar em consideração 
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fatores sociais e históricos que ul trapassam os l imites da 
individualidade (Max Stirner talvez seja um bom exemplo dessa 
visão de mundo) . Contudo, não se pode criticar Tocqueville 
por ter descambado para esse extremo. Ao contrário, após ter 
se deparado com aquilo que hoje costuma ser chamado o 
'paradoxo de Tocqueville: ' o país mais próspero da Europa (na 
época, a Inglaterra) ter um número assustador de miseráveis e 
um dos mais pobres (na época, Portugal) , ter um número 
irrisório, o cientista político francês foi levado a fazer um breve 
resumo histórico das condições sociais do homem em que, entre 
outras coisas , apontou a Revolução Industrial como fator 
gerador tanto da prosperidade como da miserabil idade na 
Inglaterra de seu tempo. 

Se Marx e Engels preferiram dar mais ênfase aos fatores 
negativos da referida Revol ução - como por exemplo as 
precárias condições da classe operária inglesa - e se Spencer 
preferiu acentuar o grande progresso e otimismo gerados pela 
mesma, Tocqueville preferiu o caminho mais difícil :  tentar 
explicar como a industrialização trouxe ao mesmo tempo o 
aumento da riqueza e o da miséria. Mas em ambas as condições 
não está de fato em jogo um terceiro efeito? Tanto o aumento 
da riqueza como o da miséria, por acaso não correspondem a 
uma diminuição da pobreza? E se a riqueza aumenta em uma 
proporção muito maior do que a miséria - como foi o caso da 
Inglaterra ao longo do século XIX - não devemos considerar 
tal efeito como algo socialmente positivo?  Talvez, o nó da 
questão consista justamente nessa inevitável contrapartida, que 
costuma às vezes passar despercebida ao olhar apressado do 
nosso tempo. 

Como observou Tocquevi l l e ,  no  período anter ior  à 
Revolução Industrial , o número de miseráveis era muito 
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pequeno em toda a Europa. A sociedade feudal era consti tuída 
de um pequeno número de ricos - mesmo em termos relativos, 
um número muito menor do que o dos ricos na Inglaterra 
industrial izada - que eram donos das terras e não as cultivavam 
com suas próprias mãos e os que as cultivavam mas não as 
possuíam . Os camponeses viviam na pobreza, mas raramente 
eram l evados à m i s é r i a .  N ão eram a tormen tados 
constantemente pela perspectiva de morrer de fome, pois 
podiam desenvolver uma agricultura de subsistência. 

Com a Revolução Industrial , os barões da nobreza se 
transformaram nos barões cap i ta l i s tas - ao menos na  
Inglaterra em que  havia uma aristocracia aberta, ativa e 
empreendedora e em que muitos burgueses ricos recebiam 
títulos de nobreza - e grande parte dos camponeses se 
transformaram em operários. Tanto os industriais como os 
burgueses e os operários viviam em condições muito melhores 
do que os senhores feudais e os camponeses . Mas se os fones 
riscos do desemprego e da miséria não atormentaram os 
camponeses dos feudos , atormentavam freqüentemente os 
operários das fábricas. Do mesmo modo, se os fortes riscos 
da falência e da concordata não atormentaram os senhores 
feudais ,  atormentavam freqüentemente mesmo os mais 
prósperos capital istas . Cabe repetir aqui  o que já  dissemos 
em muitos outros lugares : a moralidade do lucro é o risco da 
falência (coisa que não se aplica evidentemente àquele t ipo 
de empresário que, por não desej ar correr nenhum risco cria 
monopó l ios ou carté i s  ou mesmo apela para o Estado 
socializador do prej uízo) . 

A beleza dos castelos e o luxo das roupas costumam gerar a 
idéia de que os nobres medievais t inham uma excelente 
'qua l idade de v ida' ,  para usar  este opor tuno  conce i to  
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contemporâneo. Todavia, essas e outras eram falsas aparências . 
Os castelos de pedra eram extremamente úmidos e nem mesmo 
grandes lareiras produziam uma razoável calefação . Para se 
aquecerem, os nobres costumavam dormir com seus cães. 
Dentro e fora dos castelos as condições de higiene eram 
extremamente precárias. Campeavam doenças de todos os tipos 
- como a Peste Negra, no século XIV, que dizimou mais da 
metade da população da Europa (TUCHMAN: 1 989 ,  pp. 87-
1 1 7) - e a expectativa média de vida não passava de trinta 
anos. Justifica-se, a partir daí, a 'aparememente' extravagante e 
falsa afirmação de Tocqueville: 

Estou cor.vencido de que, n os d i as de hoje, em 
comparação com o mais galhardo barão medieval , não 
há uma cidade provinciana sequer cujos habitantes 
mais afortunados não tenha m  um conforto mais 
verdadei ro em seus lares e a quem não seja mais fáci l 
satisfazer os mi lhares de :1eccss idades criadas pela 
civi lização (TOCQUEVILLE: 2002 ,§ 1 9) .  

De fato , não há a menor d úvida de que um operário 
americano, alemão ou japonês no século XXI - para citar os 
das economias capital istas mais prósperas do nosso tempo -
desfrutam de melhor qual idade de vida do que um nobre inglês 
ou francês no século XVIII ,  e isto parece constituir um bom 
argumento a favor das conseqüências pos itivas da Revolução 
Industrial, podendo ser afirmadas com mais propriedade hoje  
em que estamos em plena era pós-industrial e m  que o carro
chefe da prosperidade das nações - ou ao menos da dos países 
capitalistas mais avançados - não é mais o setor industrial , 
porém o dos serviços. 

Contudo, devemos observar que, en passant, Tocqueville faz 
uma alusão aos "milhares de necessidades criada pela civilização" 
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em que a palavra "milhares" deve ser tomada evidentemente 
como uma hipérbole, sem que isto invalide o reconhecimento 
de um grande número de necessidades dessa natureza. Mais 
adiante, em outra passagem, Tocqueville admite expl icitamente 
um duplo movimento no progresso da civil ização: de um lado, 
ele consegue satisfazer mui tas necessidades naturais do ser 
humano, mas, de outro, gera necessidades j amais sonhadas 
em épocas passadas. Sem dúvida. Esta é uma observação 
penetrante mas que requer uma ressalva, como faremos mais 
adiante, porém não antes de acompanhar as ponderações feitas 
em seguida pelo p róprio Tocqueville. 

Uma vez adquiridos e fortemente atrelados a um indivíduo, 
determinados hábitos, costumes e práticas sociais podem acabar 
se tornando necessidades ou vícios dificilmente substituíveis 
ou erradicáveis . O exemplo de Tocqueville é o tabagismo, um 
vício dos índios americanos levado posteriormente para a 
Europa. Na sua breve convivência com os peles-vermelhas 
americanos, Tocqueville observou que eles não invejavam nossa 
civil ização: invejavam somente nossas armas - o que não causa 
espécie, uma vez que na sua maioria eles viviam da caça e se 
encontravam freqüentemente em lutas tribais. 

Observou também que o tabagismo se tornou um costume 
tão arraigado, freqüente e disseminado entre eles, que acabou 
sendo tomado como uma necessidade tão natural quanto à 
do alimento. Mas será que na nossa civil ização, com milhões 
de fumantes inveterados ,  não ocorreu o mesmo? E quantas 
outras das nossas "necessidades" não foram geradas pelo 
próprio desenvolvimento socioeconômico? Há casos em que 
não é difíci l  distinguir uma necessidade criada - digamos : o 
hábito da goma de mascar cultivado pelos índios mexicanos 
e industrializado e aromatizado com um saborzinho de hortelã 
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por Mr. Adams ,  o i nven tor  dos chicletes que angariou 
considerável fortuna após ter persuadido as  forças armadas 
americanas que mascar aquela espécie de borracha al iava a 
tensão dos soldados nas trinchei ras da Primeira Guerra - e 
uma necessidade "real" , digamos : a de ingerir comida, para 
não morrer de inanição. 

Mas o problema é que talvez somente um faminto, no auge 
de sua extrema carência, possa ser considerado alguém que engole 
a comida sem sequer se dar conta de seu gosto, visando tão
somente ao apaziguamento da grande dor produzida pelo vazio 
do estômago. Fora esse caso extremo, os indivíduos costumam 
comer não só para preencher o insuportável vácuo - aqui tal 
como no mundo físico e no mundo do poder político Natura 
abhoret vacuum - mas também para satisfazer as exigências do 
paladar, ainda que estas não sejam as mais refinadas. Francês e 
membro da aristocracia, Tocqueville certamente não desconhecia 
a grande diferença entre um gourmant e um gourmet, porém, ao 
que tudo indica, não se deu conta da grande dificuldade em 
separar necessidades "naturais" e "artificiais" . 

Comentando a passagem de uma sociedade de nômades 
e caçadores a uma de sedentários e agricultores, Tocquevi l le 
observou que a prática da agricultura fez com que alguns 
i n d iv íduos  passas s em  a pos s u i r  ma i s  te rras d o  q u e  
necess itavam para atender às suas necessidades básicas e 
legaram essas terras aos seus descendentes .  Ele considerou 
que nesse momento começou a existi r a abundância e o gosto 
pelo supérfluo. Neste particular, discordamos de Tocquevi l le, 
pois temos razões para acredi tar que o gosto pelo supérfluo 
não é induzido no ser humano por quaisquer condições 
sociais nem históricas. Tanto quanto o desejo de conhecer e 
o de buscar a fe l ic idade, o gosto pelo supérfluo é algo 
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inerente à natureza humana, e esta admissão está longe de 
ser uma trivial idade sem maiores conseqüências .  

Pensamos que Ortega y Gasset teve um poderoso insight 
quando da sua afirmação de que o animal quer apenas viver 
(sobreviver a qualquer custo) , mas o homem quer algo mais: 
quer viver bem - e parece algo bastante canhestro estabelecer 
limites para a melhoria da qual idade de vida (a idéia que "está 
tão bom que, se melhorar, estraga" é coisa de espíritos acanhados 
e tomados pelo conhecido 'medo de ser feliz') . A conclusão de 
Ortega y Gasset nos parece irretocável : a técnica não é fruto da 
necessidade, mas sim da busca pelo supérfluo. Consideremos 
essas obse rvações tão i m po rtan tes e tendo tão sér ias 
conseqüências, que pensamos ser de bom alvitre ouvir o filósofo 
em suas próprias palavras : 

( . . .  ) na l ição anterior, considerávamos os atos de se 
aquecer e se alimentar como necessidades humanas, por 
serem condições objetivas do viver, no sentido do mero 
existir e simples estar no mundo. São pois necessários à 
medida  que  sej a necessár io ao homem v iver. E 
observávamos que, com efeito, o homem mostrava um 
raro e obstinado empenho em viver. Mas esta expressão 
- advertimos agora - era equívoca. O homem não faz o 
menor empenho para estar no mundo. Ele se empenha 
é para estar bem. Só isto lhe parece necessário e tudo o 
mais só é necessidade à medida que torne possível o 
bem-estar. Portanto, para o homem só é necessário o 
objet ivamen te supérfluo .  Isto será  cons iderado 
paradoxal, mas é a pura verdade (ORTEGA Y GASSET: 
1 9 57, p. 2 1 ) .  
( . . .  ) A técnica é a produção do supérfluo, tanto hoje 
como na  Era Pa leol í t ica .  É certamente o meio 
empregado para satisfazer as necessidades humanas ( . . .  ) 
as necessidades humanas são objetivamente supérfluas 
e ( . . .  ) só se convertem em necessidades para quem 
necess i t a  do bem -estar  e para quem v iver é 
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essencialmente viver bem. E eis porque o animal é 
a técnico: contenta-se com o viver c com o objetivamente 
necessário para o simples existir ( . . .  ) mas o homem é 
homem, porque, para ele, o existir significa - de saída e 
sempre - bem -estar; por isto de é a nativitate técnico criador 
do supérfluo (ORTEGA Y GASSET: 1 957, p. 22). 

Diante disto, a expressão "sociedade de consumo" - ao que 
parece criada por Raymond Aron - para escapar de ser 
considerada um indesejável pleonasmo, tem de se l imitar a 
apontar apenas uma diferença de grau em relação a outras 
sociedades em que a demanda se mostra menor e menos 
diversificada ou - como costumava ocorrer em sociedades de 
economia plani ficada - havia uma demanda insatisfe i ta 
unicamente pela incapac idade da produção de atendê-la 
median te oferta compat ível . Mas o que era considerado 
"supérfluo" pelos i luminados planejadores estatais - e continuou 
sendo assim considerado pelos amargurados e anti-comumistas 
filósofos da Escola de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Marcuse 
e outros) - era apenas uma ou outra mercadoria escassa com alto 
valor de mercado no câmbio negro (Nós mesmos conhecemos 
um músico que estudou na União Soviética e fez uma boa 
poupança vendendo calças Lee c Levi's, discos dos Beatles e outras 
mercadorias "supérfluas" produzidas c comercial izadas no 
"decadente" mundo capitalista. E um economista nos contou ter 
descoberto uma fórmula altamente eficaz para fazer parar um táxi 
estatal em Moscou na época da Guerra Fria: levantar o braço com 
um maço de Lucky Strike, Carne! ou Chesterfield) . 

Quem decide mesmo o que tem e o que não tem valor, o que 
tem muito ou pouco, são os consumidores, e neste sentido toda 
sociedade é uma sociedade de consumo, não importando se só 
são consumidos produtos supostamente indispensáveis para 
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simplesmente viver ou os considerados indispensáveis para 'viver 
bem.'  No fundo, supérfluo mesmo é uma mercadoria que encalha 
porque ninguém quer comprá-la; porém este não é o caso de rações 
balanceadas para gatinhos-de-madame-com -lacinhos-de-fita -no
pescoço, nem dos serviços de personal trainers para produzir 
corpinhos elegantes e bem "sarados" - por mais que tais coisas 
incomodem espíritos sisudos e ascéticos ou socialistas de plantão. 

Se há demandas na sociedade, só restam duas alternativas : 
ou emergem ofertas para satisfazê-las ou abre-se o espaço para 
demandas não-atendidas ou reprimidas. Neste sentido, a Escola 
Neoclássica ou Marginalista deu uma grande guinada na teoria 
econôm ica quando se deslocou do pólo da produção -
privilegiado por Adam Smith ,  David Ricardo e mesmo pelo 
outsider Marx - para o pólo do consumo, e L. von Mises passou 
a falar, com toda a propriedade, na 'Soberania do Consumidor' 
(que só não se exerce plenamente quando também não se exerce, 
e de igual modo, a sadia competição no mercado dentro de 
regras razoáveis e estáveis) . 

Se alguns economistas se dessem conta disto, não perderiam 
seu tempo - como às vezes realmente o perdem - em discussões 
bizantinas sobre o aumento da taxação dos "supérfluos" ou 
sobre a não-importação dos mesmos. E se algumas vezes tais 
medidas não são implememadas, isto não se dá por falta de 
vontade política, mas sim porque - tal como aqueles que não 
chegaram ainda à conclusão de se os anjos são machos ou fêmeas 
- os ilustres debatedores não conseguem decidir se desodorantes 
e eliminadores de mau hálito devem ser classificados como 
supérfluos ou não-supérfluos . Ora, em vez de consultar seus 
neurônios, deviam consultar suas narinas! 

Somente um indivíduo humano desprovido do sentimento 
de solidariedade pode permanecer indiferente ao doloroso 
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problema da miséria. Não há dúvida de que é extremamente 
desejável erradicá-la ou ao menos atenuá-la. É desejável , mas é 
exeqüível? E supondo que seja, por que meios? Aí é que está 
toda a questão! As políticas públ icas de caráter assistencialista 
ou redistributivista têm se revelado um remédio pior do que a 
doença. Qual outra al ternativa? O social ismo total i tário, 
associado à economia dirigida, reduziu a miséria a uma cifra 
próxima de zero, mas o fez mediante a distribuição iguali tária 
da pobreza associada à estagnação econômica. Foi eliminado o 
chocante contraste entre os ricos e os miseráveis, simplesmente 
porque, à exceção dos suínos orwell ianos da Nomenklatura, 
todos se tornaram igualmente pobres e, o que é pior, privados 
da legítima aspiração de melhorar de vida por meio de seu 
trabalho duro e honesto. 

Para quem tem uma comunidade monástica - com votos de 
pobreza e castidade - como modelo de sociedade ideal , nada mais 
adequado do que a igualdade na pobreza repartindo um ovo ou 
uma azeitona. Porém, para quem não possui vocação para a vida 
reclusa e dedicada à oração - e é preciso frisar que está em jogo 
uma autêntica 'vocação' não possuída pela avassaladora maioria 
das pessoas - a igualdade na pobreza torna-se uma alternativa 
bastar! te indesejável. Se é para sonhar, não levando em consideração 
condições de realização de aspirações, por que não aspirar a uma 
igualdade na riqueza? Ainda que se trate de uma utopia, é ao menos 
mais agradável e animadora. 

O ideal seria que todos fossem prósperos e felizes . Quem 
discordaria disto, a não ser um espírito doentio? Mas ainda que 
todos dispusessem dos mesmos recursos financeiros e das mesmas 
condições para se considerarem felizes, não teríamos nenhuma 
garmtia de que assim se manteriam, pois tanto para gerenciar 
recursos econômicos como para manter a felicidade são exigidas 
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determinadas virtudes indispensáveis tais como o empenho pessoal , 
a competência, a prudênc ia, a criatividade etc . e é escusado 
acrescentar que nem todos possuem tais virtudes e, mesmo os que 
as possuem, não as possuem no mesmo grau. Inj ustiça social? Não, 
quando muito : " inj ustiça natural" produzida pelo código genético 
ou por Deus (ou por ambos). Somos todos diferentes, e viva a .  
diferença que afasta de nós a certeza inexorável de uma insuportável ·� 
uniformidade e profundo tédio. E é por isto que o saudoso Robeno 
Campos costumava dizer, com o sarcasmo que lhe era peculiar: 
"Deus não é socialista" (SOARES: 2002) . 

Considerado como um processo histórico ,  caracterizado por 
seu  caráter d i nâmico de incessante aperfe içoamento ,  o 
capital ismo não se mostrou capaz de erradicar a m iséria , mas 
se mostrou capaz de dim inuir a pobreza sem ter de diminuir a 
riqueza. E se compararmos o grau de miséria da sociedade 
inglesa da época de Tocquevi l le  - um sexto da população ou 
mesmo um quarto, segundo alguns autores - com o grau 
apresentado hoje , em 2002, poderemos afirmar que não só 

ocorreu uma dim inu ição da pobreza como também da m iséria . 

O cap italismo pode não ser o melhor dos mundos possíveis , 
mas é certamente o menos ruim dos mundos reais . 
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D 
uas são, a meu ver, as bases que dão ensejo às reflexões 
de Tocquevi l le acerca da pobreza: em primei ro lugar, a 

preocupação gera l ,  existente na sua época pela mencionada 
problemática; em segundo lugar, a experiência admin is trativa 
de seu pai , Hervé-Louis-Bonaventure Clérel ( I  77 1 - 1  8 56) ,  conde 
de Tocquevil le, que se desempenhou como prefeito e maire em 

várias cidades, durante a Restauração (entre 1 8 1 4- 1 830) . 
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A problemática social na época de Tocqueville e as 
tendências teóricas correspondentes 

É de todos sabido que no início do século XIX havia uma 
grande preocupação com o estudo da problemática social, tanto 
na França quanto na Alemanha e na Inglaterra. Os estudiosos 
identificaram quatro grandes tendências teóricas: a da matemática 
social (representada por Condorcet e Lavoisier) , a da fisiologia 
social (representada por Cabanis, Bichat, Pinel , Vicq d'Azur e 
Saint-Simon) , a da economia política (representada por David 
Hume, Adam Smith ,  Jean- Baptistc Say, Destutt de Tracy, 
Roederer etc. ) ,  e a historicista {cujo formulador foi Hegel , na 
trilha de Vico e Savigny, e que foi seguida pelos autores de 
denominada 'esquerda hegeliana: ' os irmãos Davi e Bruno Bauer, 
Feuerbach e Marx) . 

Cada uma dessas tendências teóricas insistia numa variável a 
ser atendida, para resolver a problemática social: para os defensores 
da tendência da matemática social , por exemplo, tratava-se de 
equacionar uma ciência social exata, à maneira da física de Newton, 
que permitisse das leis da gravitação universal deduzir as que 
comandariam o comportamento humano, a fim de que os 
governantes pudessem se antecipar aos azares das paixões políticas. 
É sabido que esta tendência chegou a empolgar a Madame de 
Stael , na primeira fase de sua vida intelectual, em decorrência da 
influência recebida de Turgot e Condorcet. Esta é a tendência em 
que vai se inspirar, na segunda década do século XIX, a física social 
de Augusto Com te. Grande sucesso teria esta tendência, outrossim, 
no Brasil , nas várias versões do positivismo que aqui vingaram. 

Os defensores da tendência da fisiologia social consideravam 
a sociedade como órgão de um grande ser vivo, o Universo. O 
problema social seria, portanto, uma espécie de doença que 
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acometeria ao organismo coletivo, devendo ser equacionada a 
sua so l ução com uma s i n tomatologia adequada e um 
tratamento a ela correspondente . A preocupação de Tocqueville 
com o sistema penitenciário francês insere-se nesse contexto, e 
é com essa preocupação que o jovem advogado viaja à América, 
tratando de ver de que forma os americanos tratam a doença 
social da criminalidade, nos hosp i tais para "curar" os "doentes 
sociais" , ou seja, nas penitenciárias. Tocqueville, al iás , discute 
o problema da pobreza à luz deste arcabouço teórico. Define
a como "essa terrível doença que se alastrou por um corpo 
cheio de vidà' , referindo-se, especificamente, aos pobres da 
Inglaterra, que na época em que escrevia o nosso autor, 
representavam 1/6 da população do país . 

Para os defensores da tendência da Economia Pol ítica, a 
problemática social resolver-se-ia solucionando previamente a 
questão econômica da produção e do mercado. Daí a insistência 
deles nas questões macroeconômicas .  Para os defensores da 
tendência historicista, a questão fundamental seria descobrir o 
fio da história, o espírito do tempo ou o espírito do povo. O 
historicisrno hegeliano deu continuidade a uma tendência 
romântica, que já se tinha iniciado com Goethe, na Alemanha, 
e que visava a explicitar, com a máxima claridade, quais seriam 
os contornos da caminhada histórica das coletividades, a fim 
de que encontrassem o seu próprio caminho. Na França, os 
l iberais doutrinários ,  inspirados nas pesquisas de h istória 
comparada das culturas feitas por Madame de Stad , elaboraram 
amplo painel da história da cultura francesa, quer do ângulo 
político {com Guizot) , quer do ponto de vista filosófico (com 
Victor Cousin) . Tocquevi l le não deixa de se inserir neste 
contexto, na sua obra de maturidade: O Antigo Regime e a 

Revolução (que data de 1 856) . 
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A experiência administrativa do conde Hervé de 
Tocqueville, no equacionamento da problemática 
da pobreza 

O pai de Alexis, que tinha sofrido a perseguição durante a 
Revolução, em decorrência das ligações de seu sogro com a 
monarqu ia, manteve-se afastado dos negócios públicos durante 
o I m pér io ,  tendo s ido apenas maire de uma pequena 
comunidade peno de Versalhes. Depois da derrubada de 
Napoleão em 1 8 1 4 , foi prefeito em Maine-et-Loire. Destituído 
após o 20 de março de 1 8 1 5  (data que marca o retorno de 
Napoleão ao poder) , dedicou-se aos negócios familiares du
rante o período conhecido como "os 1 00 dias" . Após a batalha 
de Waterloo que significou a derrota definitiva de Napoleão e 
com o res tabe lec i mento da monarqu ia  bourbônica,  fo i 
sucessivamente prefei to de LÜise (tendo mostrado muita 
firmeza ao rejeitar as pretensões dos prussianos) . Foi a seguir, 
prefeito de Côte D' or, La Moselle, La Somme e Seine-et-Oise. 
Em 1 827 foi nomeado Par da França por Luís XVIII .  Após a 
Revolução Liberal de julho de 1 830,  o conde de Tocqueville 
recusou-se a prestar j uramento à nova monarquia de Louis 
Felipe D' Orleans e se dedicou aos seus negócios particulares . 

Durante as suas sucessivas experiências de administração 
municipal , o conde Hervé de Tocqueville interessou-se por 
equacionar o problema da pobreza, tentando estimular as 
pessoas carentes a se tornarem pequenos proprietários rurais. 
É sabido que na França não havia grandes latifúndios e que 
desde o século XVII I  realizou-se uma verdadeira fragmentação 
na posse da terra. Isso, no sentir de Alexis de Tocqueville, 
explica, de forma paradoxal , o fenômeno da Revolução: onde 
há um grande número de pequenos e médios proprietários , as 
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mordom ias e os pr iv i légios de uma nobreza egoís ta e 
açambarcadora dos cargos públicos tornam-se mais inaceitáveis .  
Ora, para o conde Hervé , a sorte dos mais pobres melhoraria, 
e l es se tornando , co mo  a grande m a i or i a ,  peq uenos 
proprietários rurais. Para isso imaginou uma espécie de "banco 
do povo" , que emprestasse dinheiro a juros baixos, sob penhor. 
O montante a ser emprestado seria arrecadado dos mais 
remediados, que já tivessem feito uso desse benefício. Não se 
trataria de um banco estatal , mas de uma espécie de banco 
cooperat ivo in tegrado pelos pequenos propr ietár ios .  A 
experiência do conde Hervé de Tocqueville, ao que tudo in
dica, deu certo, e lhe garantiu a sua sucessiva indicação para os 
cargos acima mencionados . O conde deixou escrito um informe 
de sua experiência, que foi publicado na cidade de Compiegne, 
em 1 838 ,  sob o título de Du crédit agricole. 

O exemplo paterno certamente influenciou os filhos do 
conde Hervé de Tocqueville. O irmão mais novo de Alexis ,  o 
conde Hyppolyte de Tocqueville (nascido em 1 8 1 2) ,  foi muito 
estimado pela sua honradez e pela preocupação social que o 
levou a distribuir boa parte de sua fortuna em inúmeras obras 
de beneficência. Foi depurado à Assembléia Nacional desde 
1 87 1 ,  tendo se al inhado sempre com os grupos da centro
esquerda e da esquerda republicana, em decorrência das suas 
preocupações sociais . Justamente por causa desse perfil ,  em 
1 87 1  foi eleito senador vital ício pela Assembléia Nacional .  
Assim como o seu irmão Alexis ,  o conde Hyppolyte deixou 
escri to importante trabalho sobre a forma de combater a 
pobreza, intitulado: Quelques idées sur les moyens de remédier à 
la mendicité et au vagabondage ( 1 849) .  

É interessante anotar que os franceses estiveram sempre 
muito preocupados com elaborar uma idéia clara e distinta do 



1 66 RlCARDO VtLEZ RODRIGUEZ 

fenômeno do pauperismo. Eis o que, por exemplo, escrevia a 
respeito Pierre Larousse, em 1 865 :  

Pauperismo : estado de pobreza comum a u m  grande 
número de pessoas num Estado. Tratou-se de distinguir 
a pobreza da miséria, fazendo desta uma carência 
completa e daquela uma simples desproporção entre 
os recursos e as necessidades. Essa distinção faz da 
miséria um grau de pobreza. Seria conveniente, pois, 
reu n i - l as n u m  mes mo es tudo sob  o t í tu lo  de 
pauperismo,  que exprime,  em diversos graus, um 
estado permanente no qual uma parte da população 
carece do neces sá r io .  ( . . .  ) Nas nossas sociedades 
modernas ,  nas quais a facilidade das comunicações 
atribui a cada coisa um valor, a apropriação chegou a 
seu máximo de identidade e o homem, encarregado 
de provir por si mesmo à sua subsistência e não tendo 
mais  do que seu salár io pa ra responder às suas 
necessidades, pode-se encontrar exposto a uma miséria 
súbita, miséria tanto mais cruel q".Ianto a elevação do 
salário tinha habituado o trabalhador a uma certa 
comodidade . É a esta miséria totalmente moderna, 
miséria menos profunda , menos geral que a das épocas 
de servidão, mas miséria mais barulhenta ,  ma i s  
impaciente, precisamente por  causa do uso que o 
trabalhador faz dos seus direitos e do sentimento 
profundo que adquiriu da liberdade; é esta miséria que 
recebeu o nome espec ia l  de pauperismo (P ier re 
Larousse, Grand Dictionnaire Universel du XIX Siecle. 
Paris . Larousse, vol. 1 2 , p. 432-433) . 
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POLÍTICO NA ETICA PúBLICA 
EM ALEXIS DE TOCQUEVILLE 

Ricardo V élez Rodríguez 

T
alvez Alexis de Tocqueville tenha sido um dos pensadores 
sociais e homens de ação que real izou, de forma mais 

completa, a dupla feição da ét ica estudada por Max Weber: 
ética de convicção e ét ica de responsab i l idade) (cf. Weber, 
1 972) . O pensador francês, efetivamente, ancorou tanto numa 
quanto noutra. Tocqueville culrua o ideal da ética de convicção 
quando reflete acerca do seu compromisso como intelectual . 
Mas desenvolve, outross im,  interessante concei ro de ética de 
responsabi l idade em relação à problemática da pobreza. É meu 
propósito ,  neste b reve trabalho,  abordar ambos os aspectos 
mencionados para caracterizar as suas l inhas gerais , destacando 
que os dois integram o conceito rocqucvi l l iano de ética pública. 
Desenvolverei ,  portanro, dois i tens: I )  A ética intelectual de 
Tocqueville, atrelada à defesa incondicional da liberdade; 2) A 
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ética pol ítica de Tocquevi l le ,  a l icerçada no principiO da 
benevolência. Concluirei destacando a íntima relação existente 
entre as duas éticas concebidas pelo pensador francês .  

A ética intelectual de Tocqueville, atrelada à defesa 
incondicional da liberdade. 

O pensador francês cons iderava que o seu pr imei ro 
compromisso como in relectual cons i s t ia no esclarecimento 
e na d ivulgação da verdade histór ica ,  que conduzisse à 
conquista da l iberdade para todos os franceses . Neste seu 
empenho não admi tia negociação. Daí as suas fortes críticas 
aos social istas, aos bonapartistas, aos seus pares, os nobres 
(que tinham ancorado numa proposta de vol ta ao Ancien 
Régime) , e aos próprios doutr i nários , seus  mestres , que 
tinham fechado as conquis tas l iberais na gaiola de ouro do 
formalismo j urídico e do el it ismo burguês . Destaquemos , 
de en trada, a forma toda pecul iar em que Tocquevi l le  
entende a democracia, como conquista da liberdade por 

parte de todos. 
Três pontos saltam à vista na ética intelectual tocquevill iana: 

em primeiro lugar, a fundamentação das suas convicções morais 
no cristianismo, do qual o nosso autor tira o princípio funda
mental de que todos os seres humanos possuem a mesma 
dignidade e ,  portanto , podem asp irar aos benefícios da 
l iberdade. Em segundo lugar, a sol idariedade com os seus 
concidadãos , que  cor rem per igo de cai r n as mãos do 
despotismo, em lugar de conquistar a almejada liberdade. Em 
terceiro lugar, o dever de testemunhar a verdade histórica que 
o nosso autor descobriu na sua viagem à América. Essa verdade 
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hi s tór ica resume-se na seguinte afi rmação : a l iberdade 
democrática é possível! 

No tocante ao primeiro ponto, Tocqueville ( 1 977: 329) 
escreve o seguinte: 

Todos os grandes escritores da Antigüidade faziam 
parte da aristocracia dos senhores, ou pelo menos viam 
essa aristocracia estabelecida sem contestação ante os 
seus olhos; o seu espírito,  depois de se haver expandido 
em várias direções, achou-se, pois, l imitado por aque�a, 
e foi preciso que Jesus Cristo viesse à terra para fazer 
compreender que todos os membros da espécie 
humana eram naturalmente semelhantes e iguais .  

Em relação ao segundo ponto, ass im em 24! 1 1 / 1 834 

escrevia Tocquevil le em carta inédita a Orglandes (apud 
Mélonio, 1 993 :  30) : 

Eu creio que cada um de nós deve prestar contas à 
sociedade, tanto dos seus pensamentos quanto das st:as 
forças . Quando vemos os nossos semelhan tes em 
perigo, é obrigação de cada um ir em seu socorro. 

Em relação ao terceiro ponto, o dever de testemunhar a 
verdade histórica descoberta na América, Françoise Mélonio 
( 1 993: 30-3 1 )  escreve: 

Tocqueville regressa, pois, da América, investido do 
deve r de tes te m unhar. O pr ime i ro vo l u m e  da 
Démocratie, que publica em 1 835 ,  recebe desse objetivo 
apologético os traços que fazem dele o breviário da 
democracia moderna.  A Démocratie é uma obra de 
auxílio ao povo em perigo ( . . .  ). Ora ,  há urgência. Na 
Europa ,  os tempos se aproximam do tri u n fo da  
democracia .  Tocqueville assume a postura de  um São 
João Batista da democracia clamando no deserto: acordai 
antes que seja tarde demais! ; o movimento democrát:co 
não é, ainda, suficientemente rápido como para desistir de 
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dirigi-lo. A sorte [tias nações européias} estd nas suas miíos, 
mas bem cedo lhes escapa. E que n.ío se diga que é tarde 
demais para tentar. Contra os pregoeiros de desgraças, 
os resignados, Tocqueville faz um apelo aos franceses 
para que,  sem celo ngas , tomem o seu destino nas 
próprias mãos, a exemplo da América. Como os profetaS 
e os pregadores , Tocquevi l le argumenta com os riscos 
que representa uma conversão tardia. 

A ética política de Tocqueville, alicerçada no princípio 
da benevolência. 

O pensador francês elaborou  a sua concepção de uma 

ética pol ít ica , ao discut i r  a problemática da pobreza na 
sociedade européia da sua época . As suas reflexões a respeito 

es tão co nt idas em do i s  esc r i tos de 1 8 3 5 , i n t i t u lados 
" Comunicação sobre a Miséria" (Mimo ire sur !e Paupérisme) 
e "Segundo ensaio sobre a pobreza" - finalmente traduzidos 

para a l íngua portuguesa - que foram redig idos para a 
Sociedade Acadêmica de Cherbourg e que in tegram os seus 
"Escri tos Acadêmicos" . Na edição das Obras de Tocqueville 
(prime iro volume,  1 99 1 ) , preparada por André Jardin ,  

Franço ise Mélonio e Lise Queffélec, outros dois ensaios de 

Tocquevi l le  fo ram escolh idos : o " Discurso à Academ ia 

Francesa, " de 1 842,  sobre a h istória da França e o "Discurso 
à Academia de C iências morais e po l íticas , " de 1 8 52 ,  sobre 

a Ciência Po l ít ica . A final idade deses "Escri tos Acadêmicos" 

era, segundo aponta Françoise Mélonio ( 1 99 1 :  I ,  1 626) 

discut ir "como estruturar a sociedade moderna , aglutinando 

os cidadãos desunidos, que a hierarquia de privilégios do 

Antigo Regime não organ izava mais" . 
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Tocquevil le anal isa a problemática da pobreza no contexto 
mais amplo da ciência social da época , i nsp irada na 'fisiologia 
social' de Cabanis, Bichat, Pinel , Vicq d 'Azyr, Saint-Simon, 
erc. (cf. Rosanval lon ,  1 9 8 5 :  22; Mélon io , 1 99 3 :  33 ss . ; 
Vélez-Rodríguez, 1 997c: 22-45) .  É bem verdade que o nosso 
autor supera qualquer pretensão cientificista, deixando de 
render tributo ,  portanto,  ao víc io  do h istoricismo. Mas 
u t i l i za o s ím i l e do co rpo  e n fe r m o ,  p ara s e  re fe r i r  à 
problemát ica social . Em relação ao mencionado fenômeno 
na Inglaterra ,  por exemplo,  o nosso autor escreve : " ( . . .  ) o 
pauperismo, esta enorme e horrível chaga num corpo vigoroso 
e saudávet' (Tocquevil le, 2002,  § 60) . 

Fiel ao arquétipo epistemológico mencionado, Tocqueville 
analisa a problemática da pobreza em três etapas: sintomatologia, 
tratamento errado e tratamento ceno. Em relação à primeira etapa, 
o pensador francês destaca um fato paradoxal : essa doença somente 
é visível em organismos fones. As nações que caminham rumo à 
modernidade como a Inglaterra e a França apresentam o contraste 
entre geração da riqueza e pobreza, contraste que não é visível 
onde a pobreza é a norma e a riqueza a exceção, como na Espanha 
ou em Portugal . O nosso autor dedica especial atenção ao estudo 
da doença na Inglaterra, país que conseguiu desenvolver os recursos 
econômicos de forma a permit ir à maioria dos seus cidadãos a 
conquista de uma vida confortável e segura. Um sexto da população 
britânica, no sentir de Tocqueville, é marginalizada pela pobreza. 
Mas justamente por estar a maioria dos cidadãos em situação de 
conforto econômico, a marginalização do proletário é mais visível 
entre os ingleses do que na própria França. 

No que tange à França da sua época, Tocqueville destaca que 
acontece algo semelhante: percebe-se mais a pobreza ali onde 
houve maior desenvolvimento. A respeito, o nosso autor escreve: 
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a média de indigentes na França é de um pobre para 
vinte habitantes. Mas notam-se grandes diferenças 
entre as diferentes partes do mesmo reino. O Nord, 
que é com certeza o mais rico, o mais populoso e o 
mais desenvolvido, sob todos os pontos de vista, tem 
cerca de um sexto de sua população como dependente 
de caridade. Em Creuse, o m::.is pobre e menos 
industrializado de nossos departamentos, existe apenas 
um indigente para cada cinqüenta e oito habitantes . 
Ainda de acordo com esta estatíst ica, La Manche está 
listado como tendo um ind igente para cada vinte e 
seis habitantes . (Tocqueville, 2002, § 6) . 

Em relação à segunda etapa na discussão da problemática 
da pobreza (o tratamento errado da mesma) , Tocqueville chama 
a atenção para a confusão que a cultura humana termina 
estabelecendo entre necessidades artificiais e essenciais . O nosso 
pensador considera que o progresso da civilização leva, também, 
a que a sociedade busque aliviar as necessidades dos que se 
sentem carentes. 

O progresso da civilização não apenas expõe os homens a 
muitas infelicidades inéditas: ele também faz com que a 
sociedade amenize as misérias que são totalmente 
desconhecidas nas sociedades menos civilizadas. Em um 
país onde a maioria tem vestiment� ruins, habitações de 
má qualidade, pouco alimento, quem pensaria em dar 
roupas limpas, comida saudável e habitação confortável 
aos pobres? A maioria dos ingleses, tendo todas essas coisas, 
considera a ausência delas um problema terrível; a 
sociedade crê estar destinada a ajudar aqudes que não 
possuem tais confortos, e a curar os males que não são 
sequer reconhecidos como tais em outros lugares 
{Tocqueville, 2002, § 33) . 

Essa tendência encontrou expressão na Inglaterra, pela 
primeira vez, na lei de Elisabete I que dispunha a nomeação, 
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em cada paróquia, de inspetores dos pobres ( 1 60 1 ) .  Essa medida 
vinha responder à supressão, por Henrique VIII ,  de todas as 
comunidades dedicadas à caridade. Essa foi a remota origem 
da preocupação do governo inglês com a questão da pobreza, 
que nos países protestantes passou a ser responsabilidade do 
Estado, enquanto que no universo católico tradicionalmente 
foi incumbência da caridade privada (Tocqueville, 2002, § 39) .  

Tocqueville é claro na  sua crítica à forma estatal da caridade: 
para ele, toda medida contra a pobreza, al icerçada numa 
estrutura burocrática permanente, produz a preguiça social .  O 
nosso autor se antecipava profeticamente às dificuldades 
encontradas pelo Welfore State na erradicação da pobreza. Eis 
as palavras de Tocqueville em relação ao tópico em apreço: 

Toda medida que alicerça a caridade legal sobre uma 
base permanen te e que  lhe  con fere u ma forma 
administrativa, cria pois uma classe ociosa e preguiçosa, 
que vive às custas da classe industrial e tra'::Jalhadora. 
Essa é, senão o seu resultado imed:aro, pelo menos a 
sua conseqüência i nevi tável . Ela reproduz rodos os 
vícios do s is tema monástico, menos as altas idéias de 
moral idade c de rel igião que amiúde vinham se juntar 
a ele. Uma lei semelhante é um germe venenoso, 
depositado no seio da legislação; as circunstâncias, 
como na América, podem impedir o germe de se 
desenvolver rapidamente, mas não chegam a destruí
lo, c se a atual geração escapa à sua influência, ele 
devo rará o bem-e s t a r  das  ge rações do fu t uro 
(Tocqueville 1 99 1 :  I, 1 1 70) . 

Tocqueville formula os elementos básicos do que poderíamos 
chamar de princípio da beneficência na ética pública, quando 
apresenta as suas soluções, na tercei ra etapa da discussão da 
problemática da pobreza. O nosso pensador parte da definição 
moral do princípio da beneficência. Esse princípio alicerça-se 
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numa espécie de imperativo categórico: deve poder se aplicar 
universalmente e as suas conseqüências devem estar de acordo 
com a moral . Eis as suas palavras a respeito: 

Obv iamen te  n ão  q u e ro pô r  em j u lgame n to a 
beneficência, uma das mais belas e sagradas vi rtudes. 
Mas penso que não existe nenhum princípio, por 
melhor que seja, cujas conseqüências possam ser todas 
consideradas benéficas. Ela deveria ser uma virtude 
humana  e sensata , não uma inc l i nação fraca e 
i rresponsável. É necessário fazer aquilo que for mais 
útil a quem recebe, e não o que mais agrada ao doador; 
fazer o que melhor atende as necessidades da maioria, 
e não o que é a salvação de poucos. Apenas desta forma 
posso conceber a benevolência. Qualquer outra forma 
seria a representação de um instinto ainda sublime, 
mas não mais me parece digna de receber o nome de 
vi rtude" (Tocqueville, 2002, § 74) . 

A seguir, o nosso autor discute se a solução da problemática 
da pobreza mediante a aplicação do princípio da beneficência, 
pode-se dar pelo caminho da caridade veiculada pela iniciativa 
individual. Tocqueville não duvida em reconhecer a utilidade 
dessa modalidade de ação social ; mas pensa que é insuficiente 
para equacionar o problema da pobreza. Em relação a este 
ponto, o nosso autor escreve: 

Resta-nos, então, a caridade individual. Ela produz 
apenas bons resultados . Sua fraqueza mesma é uma 
garantia quanto a conseqüências perigosas. Ela atenua 
a miséria, mas não produz nenhuma outra. No entanto, 
quando con templada à l uz do desenvolvimento 
progressivo das classes industriais, bem como de todos 
os males que a civi l ização traz junto com o bem 
inestimável que produz, a caridade individual parece 
bastante ineficaz. Ela era suficiente na Idade Média, 
quando o entusiasmo religioso deu-lhe uma enorme 
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energia , e quando era mais fácil de ser real izada; mas 
seria ela hoje suficiente, estando tão enfraquecida e 
ca�regando um fardo tão pesado? A caridade privada é 
um poderoso agente que não deve ser desprezado, mas 
seria imprudente depender dela . Ela é apenas um dos 
meios (Tocquevil le, 2002, § 79) . 

1 75 

O pensador francês examina, a segu ir, se o caminho para o 
equacionamento da problemática da pobreza seria o da associação 
das pessoas caridosas. Esse tipo de solução, ao regularizar os auxílios, 
poderia dar à beneficência individual mais atividade e maior poder. 
Tocqueville não deixa de reconhecer a enorme utilidade da 
colaboração entre este tipo de ação e a "caridade pública", ministrada 
pelo Estado. Mas, além de reconhecer a fragilidade de soluções 
necessariamente temporárias, que se organizam nos momentos das 
grandes calamidades, considera que a "esmola do Estado'' deve ser 
tão passageira, tão instantânea e tão imprevisível quanto as 
calamidades que busca remediar (Tocqueville, 2002, § 76) . 

O nosso pensador enxerga uma solução mais larga. Trata-se 
da formulação de uma política social que abarque três grandes 
aspectos: educação dos pobres , estímu lo à propriedade fundiária 
dos camponeses e estímulo à poupança dos operários das 
indústrias . A finalidade dessa pol ítica social consistiria em 
estabelecer um equil íbrio entre a produção de bens e o seu 
consumo, a fim de evitar as distorções causadas no mundo 
moderno pelo sistema produtivo. 

A propósito deste ponto, escreve Tocquevi l le (2002, 
§ 8 1 ) : ( . . . ) Depo is de cons iderar curar males, não 
seria út i l  tentar preveni-los? Exist i ria uma manei ra 
de impedir o deslocamento da população, de forma 
que não abandone o cam?o e venha para a indústria 
na cidade antes que tenha es ta a capacidade de supri r 
suas necessidades? Poderia a r iqJeza total de uma 
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nação continuar a crescer sem que uma parte dos 
trabalhadores amaldiçoe a prosperidade que eles 
mesmos produzem? Seria possível estabelecer uma 
relação mais exata e constante entre a produção e o 
consumo de bens manufaturados? Seri a  poss ível 
aj udar as classes t rabalhadoras a poupar o fruto de 
seu trabalho,  o que l hes perm i t i r ia esperar uma 
revi ravolta em sua sorte em épocas de calamidade 
pública ,  sem que morram? 

No fundo da proposta tocquevi l l iana há três convicções de 
profunda fé l iberal : em prime i ro lugar, é possível . mediante 
uma intel igente legislação, criar os mecanismos institucionais 
que permitam corrigir os desvios do sistema produtivo, a fim 
de torná-lo mais justo , de acordo com o ideal democrático; em 
segundo lugar, a legislação deve atender à educação do homem, 
que é o meio adequado para lhe perm it i r  desenvolver a sua 
inteligênc ia ; em tercei ro lugar, a legis lação deve-se voltar, 
também, para a democratização da propriedade, que é o meio 
através do qual os pobres podem recuperar a dign idade perdida, 

a sua l iberdade, a fim de que se integrem produtivamente à 
sociedade moderna. 

Em relação à educação, frisa Tocqueville: 

Compreendo até mesmo o tipo de caridade pública 
que dá educação gratuita aos filhos dos pobres e à 
inteligência os meios de suprir as necessidades físicas 
básicas através do trabalho (Tocqueville, 2002, § 77) . 

Já no que tange à legislação que democratize a propriedade , o 
nosso pensador destaca dois tipos de medidas: umas , dirigidas 

ao homem do campo, a fim de evitar o êxodo rural ; outras , 
dirigidas ao operariado urbano, a fim de estimular, nele, o sentido 
de responsabilidade, mediante o desenvolvimento da poupança. 
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A respeito do primeiro aspeao, escreve Tocqueville ( I  99 1 :  
I , 1 1 83- 1 1 84) : 

Considero que entre os meios de dar aos homens os 
sentimentos da ordem da atividade e da economia, não 
conheço um mais poderoso que o de lhes facil itar o acesso 
à propriedade fundiária ( . . .  ) . O meio mais eficaz de 
prevenir a pobreza nas classes agrícolas é, pois, com 
certeza, a divisão da propriedade fundiária. Essa divisão 
existe entre nós,  na França , e não devemos, por 
conseguinte, temer que aqui se instalem grandes e 
permanentes misérias. Mas pode-se ainda melhorar muito 
o confono dessas dasses e tornar os males individuais 
menos cruéis e mais raros. É dever do governo e da geme 
de bem trabalhar para que isso aconteça. 

O nosso pensador considerava que, no que tange à divisão 
fundiária, o problema era muito grande na Inglaterra, devido 
à concentração de terras em poucas mãos . Os camponeses 
despojados das suas pequenas propriedades iam para as cidades 
engrossar o exército de proletários. A expansão da pequena 
propriedade fundiária na França, de outro lado, não foi obra 
da Revolução de 1 789 ,  mas ocorreu paulatinamente ao longo 
dos séculos  XVI I  e XVI I I , com o  paradoxal  efe i to do 
desmantelamento central izador das instituições feudais. O 
nosso autor dedicou uma longa análise ao fenômeno, na sua 
obra O Antigo Regime e a Revolução (Tocqueville, 1 988 :  1 1 7-

1 27; 2 1 1 -227; 259-269) . 
No que tange à legislação que deveria estimular no operariado 

urbano o sentimento de responsabil idade, Tocqueville ( 1 99 1 :  
I ,  1 1 87) escreve: 

A meu modo de ver, o problema a ser resolvido é este: 
como encontrar um meio de dar ao operariado indus
trial , bem como ao pequeno agriculror, o espírito e os 
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hábi tos da p ropr iedade .  Dois  m eios p r inc ipais  
apresentam-se: o primeiro (e  a primeira vista o mais 
eficaz) , consist ir ia em est imu lar no operariado o 
surgimento de um interesse pessoal na sua fábrica .  Isso 
produziria,  nas classes industriais ,  efei tos semelhantes 
aos que enseja a divisão da propriedade fundiária na 
classe agrícola.  

O nosso autor examina detalhadamente como se poderia 
dar essa solução na França da sua época. Considera que, embora 
ideal, a participação do operariado na gestão e nos lucros das 
empresas é uma medida que, pela excessiva politização dos 
sindicatos, não tem sido possível instaurar. Mas acha que, no 
futuro, mediante o amadurecimento da classe operária, graças 
a um sindicalismo mais evoluído e ao desenvolvimento da 
instrução , será possível chegar a esse tipo de participação, que 
tornaria o operário efetivamente proprietário no seio das 
indústrias. Por enquanto, Tocqueville considera que a solução 
é estimular a poupança, mediante uma adequada política salarial 
e a criação de mecanismos financeiros que a tornem segura e 
atraente aos trabalhadores. A respeito, o nosso autor frisa: 

Posto que não é possível dar aos operários um interesse 
de propriedade na fábrica, pode-se, ao menos, facilitar
lhes, à sombra dos salários que retiram da fabrica, a criação 
de uma propriedade independente. Favorecer a poupança 
sobre os salários e oferecer aos operários um método f.ícil 
e seguro de capitalizar as suas poupanças e de fazê-las 
produzir lucros, tais são, pois, os únicos meios de que a 
sociedade pode se servir nos nossos dias, no esforço de 
combater  os maus efei tos da co ncentração das 
propriedades mobiliárias nas mesmas mãos, a fim de dar 
à classe industria] o espírito e os hábitos da propriedade, 
que uma grande porção da classe agrícola já possui. Toda 
a questão reduz-se, pois, a buscar os meios que possam 
permitir ao pobre capitalizar e tornar produtivas as suas 
poupanças (Tocqueville, 1 99 1 :  I, 1 1 88) . 
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Qual seria o mecanismo fi nanceiro ideal , na França , para 
estimular e gerir a poupança dos trabihadores? O nosso autor 
é cético quanto à possibil idade de o Estado desempenhar a 
contento essa função, devido aos seus incomroláveis gastos e 
às desgraças que a imprevidência do Leviatã tem causado na 
história do país. A respeito , escreve: 

Depois de cem anos, o Estado somente produziu, mais 
de uma vez, a falência: o A·uigo Regime a produziu .  a 
Convenção também. Durante os últimos cinqüenta 
anos o governo da França mudou radicalmente sete 
vezes e foi reformado em muitas outras oportunidades. 
Durante esse período, os franceses experimentaram 23 
anos de guerra terrível e duas invasões quase totais do 
seu terri tório.  É tr iste recordar esses fatos ,  mas a 
prudência exige q"Je eles r.ão sejam esquecidos . Seria 
prudente, j ustamente num século de transição como 
o nosso, num século polarizado pela sua conjuntura 
histórica e por grandes agitações ( . . .  ) entregar nas mãos 
do governo, quaisquer que sejam c.. sua for:na e o seu 
representante atual, toda a fortuna de um :ão grande 
número de homens? (Tocqueville, 1 99 1 :  I, 1 1 9 1 ) .  

O nosso autor apela para uma solução original: reformar as 
caixas de poupança então exis tentes, de maneira que fossem 
instituições de crédito descemral izadas que possibilitassem a 
aplicação do dinheiro arrecadado pela poupança dos trabalhadores, 
em obras que beneficiassem as várias regiões fTocqueville, 1 99 1 :  

I ,  1 1 94] . De outro lado, o pensador francês propõe a criação de 
uma espécie de "banco dos pobres" que substituísse os montepios, 
considerados por ele como estabelecimentos graças aos quais o 
pobre é arruinado a fim de lhe garantir um refúgio na sua miséria 
(Tocqueville, 1 99 1 :  I ,  1 1 95) .  

O perfil da instituição bancária imaginada pelo nosso autor 
seria o seguinte : 
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Nesse sistema, a administração receberia de um lado 
as poupanças e, de outro, dar-lhes-ia apl icação. Os 
pobres que poss uem dinheiro para emprestar o 
deposi tariam nas mãos de uma administração que, 
mediante contrato garantido por penhor, remetê-lo
ia aos pobres que teriam necessidade de empréstimo. 

A a d m i n i s t ração não se r ia m a i s  do q u e  um 
intermediário entre esses dois grupos. Na real idade, 
seria o pobre, cap i ta l izado ou momentaneamente 
favorecido pela fortuna, quem emprestaria com j u ros 
a sua poupança ao pobre pród igo ou em s i tuação 
precária. Nada de mais simples , de mais prático nem 
de mais moral do que tal sistema: as poupanças dos 
pobres, admin istradas dessa forma, não poriam em 
risco nem o Estado nem os pobres mesmos, po is nada 
há de mais seguro no mundo do que um empréstimo 
garantido por penhor. Além do mais, esse seria um 
verdadeiro banco dos pobres ,  cu jo  cap i ta l  seria 
fornecido pelos próprios pobres (Tocqueville, 1 99 1 :  
I ,  1 1 9 5) .  

Conclusão 

As duas dimensões da ética no pensamento de Alexis de 
Tocqueville, a intelectual e a política, embora tematizadas em 
con textos  d i fe ren tes  da sua  obra ,  e s tão , co n tudo , 
profundamente relacionadas. Diríamos que o ideal da ética 
política, material izado no princípio da beneficência, torna-se 
possível unicamente mediante o cumprimento do imperativo 
da defesa incondicional da l iberdade para todos . O nosso 
pensador, efetivamente, caracteriza o princípio da beneficência 
da seguinte forma: fazer o bem mais verdadeiramente útil àquele 
que o recebe, de forma que sirva ao bem-estar do maior número. 
Ora, no pensamento tocquevilliano o bem mais radicalmente 
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úti l que se pode conceber para alguém na sociedade consiste 
na conquista da liberdade. O completo desenvolvimento do 
imperativo categórico da ben eficência aponta, em últ ima 
instância, para essa finalidade. Trata-se de fazer aos excluídos 
da sociedade da sua época, os proletários, o bem mais útil . 
Esse bem consiste, no pensamento do nosso autor, em dotá
los dos meios que lhes possibil i tem reconquistar a dignidade 
perd ida,  al icerçada na l i berdade . O proletário deve ser  
estimulado, nas empresas , a ter algum interesse material , assim 
corno o homem do campo deve preservar as suas pequenas 
posses. Isso, basicamente,  porque a partir daí eles poderão 
reconstruir o ideal de luta pela liberdade. O pensamento ético de 
Alexis de Tocqueville ancora, destarte, na mais pura tradição lib
eral de l..ocke, Montesquieu, Jefferson e dos federalistas americanos. 
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A
s opiniões de Alexis de Tocquevi lle sobre a pobreza foram 
emitidas na década de 1 830, na qualidade de viaj ante e 

tendo como campo de observação a Inglaterra. 
Após visitar os Estados Unidos, a Inglaterra, a Escócia, a 

Suíça e a Argélia, Tocqueville estava em condições de divulgar 
o resultado de suas observações . No caso norte-americano, 
nasceram os dois volumes, publ icados em 1 83 5  e 1 840, da 
Democracia na América. Da viagem à Inglaterra surgiram essas 
reflexões sobre a pobreza. 

Em ambos os casos a percepção do autor, extremamente 
arguta, e a sua capacidade de teorizar a partir de observação 
concretas fizeram-no elevar-se entre a multidão de . viajantes 
franceses - e europeus em geral - que descobriam outras 
culturas e experiências históricas, a ponto de ser lembrado como 
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um clássico do pensamento sociológico e não como mais um 
dos descritores do diferente e do exótico. 

Bem ao sabor historicista de sua época, Tocqueville, no Ensaio 
sobre o Pauperismo, parte de  um quadro evol ut ivo da 
humanidade 1 • À passagem da  caça para a agricultura e a 
sedentarização teria correspondido o início da propriedade 
privada e da desigualdade entre os homens. Essa diferenciação 
social , em j argão sociológico moderno ,  teria produzido as 
primeiras aristocracias ,  monopolizadoras da riqueza e do poder. 
A igualdade, abstraía o autor, poderia existir nos extremos de 
civilização e selvageria, pela abundância ou escassez de recursos, 
mas não ao longo do processo ,  onde p redom inaria a 
desigualdade e conseqüentemente a pobreza. 

Tal esboço de filosofia da história o autor aplicou às condições 
concretas da Europa ocidental a partir do século XII ,  quando, 
ainda sem ter-se consti tuído um terceiro estado, haveria um 
equil íbrio de consumo entre os aristocratas, que possuíam o 
solo sem cultivá-lo, e os agricultores . Os aristocratas, assim, 
viveriam com luxo, mas sem conforto, enquanto os camponeses 
teriam os meios de subsistência garantidos. 

O desenvolvimento comercial e manufatureiro, gerando 
novas demandas de bens e um crescimento da riqueza, acabou 
provocando um paradoxo: enquanto na Idade Média os 
camponeses não possuíam conforto, mas alimentavam-se sem 
temor à escassez, posteriormente "a maioria é mais feliz, mas 
morrerá de fome sem a caridade pública" . 

A pobreza da época de Tocqueville correspondia, assim, à 
etapa de um processo histórico bal izado por duas épocas de 

I 
Arno Wehl i ng, 'Tocqueville e a razão hisrórica" , in A invenção da história -

estudos sobre o historicismo, pág. 1 20 ss. 
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equalização, uma primitiva e outra de satisfação das necessidades 
materiais, mesmo que estas fossem mutáveis e crescentes. Essa 
concepção da sociedade constituída por uma vasta classe média 
era prospect iva praticamen te ún ica à época,  já que os 
conservadores após a Restauração, como muitos católicos e a 
maioria dos românticos , olhavam o passado rural com a pro
funda sensação de perda de um mundo idílico, enquanto os 
velhos jacobinos e os novos social istas aspiravam pela revolução 
que completaria o trabalho inacabado da Convenção. 

Como Tocqueville situava-se historicamente ao escrever sobre 
a pobreza? 

Condições estruturais e conjunturais da Europa em 
meados da década de 1 830 

A ordem mais geral de transformações nesta década, em 
termos estru turai s ,  aponta para o desenvolvimento da 
Revolução Industrial na Inglaterra e sua expansão para algumas 
regiões européias como a França, a Bélgica, a Holanda, a 
Renânia e a Catalunha. Processo que, na Inglaterra, já se iniciara 
por volta de 1 750/60 e que fora al i precedido por modificações 
também estruturais na demografia e na produção agrícola. 

Estamos , assim ,  nesta década ,  no in ício de um trend 
capitalista multissecular, como descrito por Gaston Imbert, que 
se estende de meados do século XVII I  ao século XX2 • Sob o 
ângulo da h i s tór ia  dos p reços ,  t e rmômetro re lat ivo do 
movimento da economia, à alta correspondente ao século XVIII 
seguiu-se a baixa secular de preços do século XIX. Isso não 

2 Gaston  I m bert , Des mou vements de lo ngue du rée - Ko ndratieff, 1 9 5 9 ,  
p .  2 5 0  s s .  
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comprometeu a contínua expansão da produção industrial que, 
entre as crises cíclicas do século, conseguiu estabelecer uma 
excelente performance na escala secular - outro paradoxo, 
que costuma ser expl icado, no curto prazo, pelos investimentos 
extra-europeus que com pensariam as crises de demanda no 
mercado interno� e, no longo prazo, pela diminuição dos preços 
de bens e serviços e conseqüente alargamento da faixa de 
consumidores . 

A est rutura dos preços ao longo do século XIX é um 
indicador seguro deste fenômeno. O custo do frete de uma 
tonelada de mercadoria entre 1 8 1 9  e 1 8 50 teve diminuição 
significativa4 : 

EVOLUÇAO DO CUSTO DE TRANSPORTE DE UMA 

TONELADA DE MERCADORIAS (EM FRANCOS) 

Anos Antuérpia-�ova York Antuérpia-Rio de Janeiro 

1 8 1 9  80 80 

1 830 68 62 

1 850 20 34 

Fonte: J .  L. M iege, Le taux du fret au XJX.e. Siecle, apud J .  P.. Lésourc e C. Gérard, 
op. Cit.,  vol .  I ,  p. 1 3 1 .  

Os preços dos produtos apresentaram idêntica tendência5 • 

Finalmente, o índice de salários reais6 demonstra como a 
lenta ou inexisrente (para a maioria dos contemporâneos) 
melhora da capacidade de consumo dos trabalhadores revelou-

3 
Fréderic Mauro ,  História econômica mundial, 1790-1970, p. 1 22. 

4 
Jean-Alain Lésourd e Claude Gérard,  História econômica dos séculos XIX e XX, 

vol. I , pág. 1 3  1 . 
s 

Idem, vol I ,  p. 1 69. 
6 

Idem, vol .  I ,  p. 1 38.  
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se positiva no longo prazo, se acoplados aumentos nominais e 
baixa de preços de bens e serviços: 

ÍNDICE DOS SALÁRIOS REAIS POR PERÍODO 
França Inglaterra Estados Unidos 

Anos fndice Anos fndice Anos fndice 

1 789- 1 799 54 1 809- 1 8 1 8  43 1 8 1 1 - 1 820 6 1  

1 8 1 0- 1 8 1 4  73 1 8 1 9- 1 828 47 1 82 1 - 1 826 69 

1 824- 1 833 68 1 828- 1 832 48 1 827- 1 842 72 

1 833- 1 839 64 1 833- 1 842 5 1  1 843- 1 848 83 

1 852- 1 858  55 1 849- 1 858  57  1 848- 1 858  79 

1 868- 1 878 70 1 869- 1 878 74 1 868- 1 878 87 

1 879- 1 886 82 1 880- 1 886 80 1 878- 1 885 92 

1 895- 1 903 97 1 89 5- 1 903 93 1 897- 1 908 1 02 

Fonte: Kuczynski , apud J .  A. Lésourd e C. Gérard, op. cit . , Voi. I ,  pág. 1 38 .  

Esse processo era visto por Tocquevi l le ,  ainda numa 
percepção historicista, como regido por leis imutáveis, que 
governariam o crescimento das sociedades organ izadas , 
concepção que, vinda de Momesquieu, difundira-se sob a forma 
da ideologia do progresso com Turgot e Condorcet e era 
subscrita à época por homens como Saint Simon, Comte e, 
logo, Marx7• Ele retiraria, entretanto, conclusões inteiramente 
diversas destas. 

Uma das variáveis mais importantes do take-o.ff industrial 
fo i a demográfica .  Sabemos  hoj e , pe los  h i s tor i adores 
econômicos, que a Revolução Industrial de 1 750- 1 760 foi 
precedida e possivelmente viabil izada pela ocorrência, uma 
geração an tes , dos efe i tos conj ugados de outras duas 

'
Sidney Pollard, The !dea of Progress. Robert N:sbet, História da idéia de progresso. 
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"revoluções" , a agrária e a demográfica. Aquela aumentou a 
produtividade dos campos ingleses e a criação pecuarista, 
fazendo crescer o estoque disponível de alimentos; esta se 
caracterizou pela diminuição da mortalidade infantil , permitida 
pela melhora das condições de alimentação e disseminação das 
práticas higiên icas c, pouco mais tarde , pela difusão da vacina 
antivariólica. 

Os efe i tos  d emográficos fo ram revo luc ionár ios , se 
considerado o ri tmo  de uma sociedade pré- industr ial : 
Inglaterra, Escócia c País de Gales passaram de 7 milhões de 
habitantes , em 1 750,  para 1 0,9 milhões em 1 80 1  e 1 6,5 milhões 
em 1 83 1 E . 

A urbanização foi igualmente acelerada pelos padrões pré
industriais :  em 1 800 apenas Londres c mais cinco cidades 
ultrapassavam 1 00 .000 habitantes . Em 1 850 eram 28  e a 
população rural reduzia-se a menos da metade da urbana9• 

Foram estes pobres, sobreviventes mais bem alimentados e 
inoculados de um processo estrutural de mudança demográfica 
e alimentar, que Tocqucvi lle encontrou na Inglaterra e na 
Escócia. Insti tucionalmente, entretanto, ainda eram tratados 
pelas "Leis dos Pobres" de inspiração elisabetana, criadas para 
solucionar outro problema histórico , o dos enclosures do 
capitalismo comercial . Tocqueville assinalou e criticou o que 
lhe parecia ser a sua inadequação aos novos tempos . 

O ritmo do país de Tocqueville era bem outro à época. Sob 
a monarquia de Luís Fil ipe a França ainda era um país muito 
rural, com baixa produtividade agrícola, longe da adubagem e 
dos experimentos que haviam caracterizado a Inglaterra e a 

) 

H 
Jean-Aiain Lésourd e Claude Gérard , op. cit. , vol .  I ,  p. 27 1 .  

9 
Idem , vol .  I ,  p. 275.  
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Holanda no século anter ior. As t entat ivas de i novação 
tecnológica no campo confrontavam-se desde o século XVII I  
com a proverbial e lendária desconfiança do camponês e o 
absenteísmo dos proprietários, enquanto a indústria continuava 
concentrada na produção de artigos de luxo, apesar de décadas 
de críticas ao colbertismo. Em conseqüência, o comércio e a 
circulação de capitais eram precários, se comparados à dinâmica 
Inglaterra. 

A diferença entre ambas as experiências era um referencial 
importante para Tocqueville, já que, desde Voltaire, a Inglaterra, 
por várias razões, tornara-se um paradigma. Mas para o caso 
que considerava, ele preferiu utilizar como contrafação Portu
gal e Espanha, extremos do atraso europeu (pelo menos da 
Europa Ocidental) à época. 

Portanto, de um ponto de vista estrutural , ocorria acentuado 
progresso, se pela palavra entendermos aumento de geração de 
riqueza, inovações tecnológicas e crescimento da produção e 
da produtividade. Mais problemático, no momento em que 
Tocqueville escreveu, era o quadro da distribuição da renda, 
com a miséria dos proletários, a maioria recém saída das 
comunidades aldeãs desagregadas pelo industrialismo. 

Os contemporâneos, entre eles Tocqueville, impressionaram
se vivamente com ela, mas não poderiam ter a perspectiva de 
longo prazo que a história econômica somente possuiu na 
segunda metade do século XX. Limitou-se, portanto, a uma 
vaga, conquanto profética, prospectiva de uma futura sociedade 
de classes médias. 

Assim, Tocquevil le identificou a miséria, ou seu agravamento, 
com as crises cícl icas do capital ismo . .t\fetando tanto industriais 
como trabalhadores ,  dizia ,  e las provocavam retração da 
produção e conseqüente desemprego, acentuando a miséria. 
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Se o diagnóstico de Tocquevil le  era este, então cabe-nos 
acrescentar às condições estruturais uma rápida visão do quadro 
conjuntural . 

A década de 1 830 encontrava-se numa fase da baixa de preços 
que se estendeu entre 1 8 1 5 e 1 8 50 ,  a denom inada fase B do 
movimento de Kondratieff (a fase A corresponde ao período 
1 792- 1 8 1 5 ) .  Nesta fase de baixa ,  alguns  h i s tor iadores 
econômicos encontram, ap licando a técnica da identificação 
de ciclos menores (os de Juglar) três p iques de crises em 1 825 ,  
1 836- 1 839 e 1 84710•  Ela caracterizou-se por um longo período 
de paz, após os conflitos da Revolução e da Era Napoleônica, 
pela expansão do capital i smo industrial na França e pelo notável 
crescimento dos investimentos ingleses nas estradas de ferro e 
na construção naval , em seu país e na Índia, além do controle 
comercial sobre a Amér ica Latina 1 1 •  Como a máquina a vapor 
contribuiu para consolidar um novo segmento de capitalistas 
industriais distintos dos comerciantes, as companhias de estrada 
de ferro estimularam o aparecimento de empresários gestores 
de sociedades anôni mas, d i s t in tas das ant igas empresas 
patrimoniais do "capitão de indústria'' 1 2 • Estavam sendo criadas 
as condições para uma segunda Revolução Industrial, que 
ocorreria em urna geração . 

Esse boom industrial, entretanto, não foi acompanhado pela 
agricultura, particularmente na Inglaterra. Após um esforço 
pelo aumento da produção agrícola em resposta ao Bloqueio 
Continental, cujo ponto al to foi a colheita de 1 8 1 3 , a queda 
de preços dos produtos agrícolas e o recomeço das importações 

l O  
Idem, vol. I ,  p.  270. 

1 1  
Frédéric Mauro,  op. cit . , p .  307 ss.  

1 2  
Ibidem. 
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geraram o que um aristocrata inglês, Lord Ernle, chamou de 
"um de seus [da agricultura na Inglaterra] períodos mais 
negros" 13 •  Os historiadores depois identificaram nessa época o 
fim de uma classe social inglesa, a dos yeomen, os camponeses 
arrendatários ou proprietários, o que contribu i u para acentuar 
o pauperismo à época da estadia de Tocquevi lle 1 4 •  Chegou-se 
mesmo a concluir que boa parte dos progressos na produção 
rural da segunda metade do século XVI I I  perdeu-se, para 
somente ser retomada após 1 8 50 ,  com a definitiva introdução 
de procedimentos científicos e racionais 1 5 •  

O próprio Tocquevi lle esteve atento ao esvaziamento da yeo
manry, quando comentou que a concentração fundiária 
absorveu propriedades médias e encaminhou mais gente para 
o comércio e a indústria, ampliando a pobreza e a necessidade 
da caridade estatal . Isto gerava, segundo ele, o estímulo ao ócio, 
já que a maioria passou a trabalhar apenas para satisfazer suas 
necessidades básicas e não para melhorar sua condição. O que 
na Espanha, para o autor, era inexorável por falta de opções 
econômicas, na Inglaterra era um produto de leis d istorcidas. 

Este foi o ponto central da crítica de Tocqueville . Chegando 
à Inglaterra no momento em que era mais aceso o debate sobre 
a permanência ou revogação das Poor Laws que vinham do 
final da era elisabetana16 ,  o viaj ante francês concluiu que elas , 
criadas num contexto em que não havia indústrias no sentido 
moderno, continuaram sendo apl icadas nas novas condições 

1 3 Jean-Alain Lésourd e Claude Gérard. op. c ir . , vo l .  I ,  p. 275 .  
1 4  I bidem. 
1 �  Ibidem. 
1 6  

Folke Douring ,  "The Tra nsforma t ion  of  European Agr icul r u re" , i n  H .  
) . Habakkuk e M . Postan (ed . )  The Industrial Revolutions and After. 1 9 66, 
vol .  I ,  p .  604 s s .  



192  ARNO WEH LING 

manufaturei ras que fragi l izavam tan to industriais como 
operários , ante as crises sazonais .  

Como as Poor Laws estimulavam o ócio e outros problemas 
sociais ,  inclusive a criminal idade e a expansão demográfica, 
estes fatores agravar-se-iam, em sua ótica, num quadro de 
instabilidade conj untural como o propiciado pelas oscilações 
da demanda de produtos industriais . 

Tocqueville e os debates em torno ao tema da pobreza 

A questão da pobreza na Revolução Industrial pode ser vista 
por pelo menos dois ângulos, o dos contemporâneos e o dos 
historiadores do tema. 

Entre os contemporâneos houve desde cedo, considerando 
o início do processo industrial , a percepção de que ocorria 
al gum t ipo  de t ransfo rmação na po breza como e ra 
tradicionalmente conhecida nas sociedades pré-industriais. 

Sabemos que desde fins do século XVIII há estatísticas sobre 
a pobreza na Inglaterra, enquanto em outros países do 
continente isto ocorre a partir da década de 1 830. Entretanto, 
uma descrição s istemática e bastante isenta das condições 
operárias francesas somente existe em 1 840, com o trabalho 
de Vil lermé.  A primeira pesquisa sobre essas condições , 

cientificamente conduzida, coube a Frédéric Le Play, em 1 855 .  
A concepção de uma  linha definida de pobreza teria ainda de 
esperar até fins do século XIX. 

As manifestações sobre a questão, porém, não esperaram a 
análise científica e freqüentemente motivaram-se ao sabor do 
espectro ideológico da Europa pós-napoleônica, opondo 
conservadores, l iberais e socialistas . 
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Podemos, assim, encontrar dois grandes grupos de críticos 
ao problema da pobreza no contexto da industrial ização, entre 
os contemporâneos da questão e de Tocqueville. De um lado, 
os críticos l iberais e/ou católicos , como Foucher, Villermé, o 
visconde de Villeneuve-Bargemont e o próprio Tocqueville. 
De outro, os críticos social istas de diferentes matizes, como 
Sismondi , Proudhon, Marx e Engels 17• 

Dos que escreveram especificamente sobre a cpndição operária 
e a pobreza, o economista e depois ministro conservador de Luís 
Napoleão, Leon Foucher, publicou em 1 844 um trabalho em que 
condensou as condições de trabalho em Manchester. 1 8 O Dr. 
Villermé produziu, por iniciativa da Academia das Ciências Morais 
e Políticas, em 1 840, um estudo descritivo e chocante sobre o 
trabalho industrial , que contribuiu para a promulgação da lei de 
proteção ao trabalho no ano seguinte, a única iniciativa do governo 
de Luís Filipe na matéria ao longo de dezoito anos 19 •  Pouco antes 

o visconde de Villeneuve-Bargemont escrevia a Economia social 
cristã, com base em experiências semelhantes20• 

Com elementos menos objetivos e mais impressionistas, os 
escritores também estiveram na lide. Carlyle publicou pequeno 
trabalho em 1 839 sobre as condições operárias que geraram o 
cartismo e em 1 844, em Passado e Presente, contrapôs uma idade 
média idíl ica às ásperas condições materiais do presente. Era a 
l inha que se consol idaria no conservadorismo de feição social , 
com Disrael i2 1 , no Dickens dos Tempos dificeis ( 1 854) e na 
tradição catól ica do próprio Le Play (não obstante a densidade 

1 1  Claudc Foh len ,  O trabalbo no século XIX. 1 974 , p. 1 1  O s s .  Georges Wei l ,  
L'éveil des nationalités et !e mou vement libéral, 1815- 1848, p.  350 ss. 

1 8  Georges Weil ,  op. cit . , p. 355 .  
1� Claude Fohlen , op .  cit . , p .  1 1 2 .  
20 Georges Wei l ,  op .  c i t . , p. 353. 
2 1  

Idem, p. 354 s s .  
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de suas pesquisas) e de Leon Harmel , todos lamentando, em 
maior  ou menor grau ,  a perda da vida rural , com sua 
comunidade aldeã e seus idealizados yeomen.  

Mais à esquerda, sem chegar ao socialismo, estavam o católico 
Bouchey e escritores republ icanos como Michelet, George Sand 
e Eugene Sue. 

De um modo geral esta crítica l imitava-se pelos quadros 
gerais do l iberal ismo, considerando a pobreza e a miséria 
chocantes e condenáve i s ,  mas somente superáve is pelo 
crescimento da riqueza. Conforme os autores admitia-se certo 
grau de inrervencionismo estatal , às vezes recorrendo-se ao 
próprio Adam Smith para j ustificá-la. 

Os críticos socialistas, ao contrário, desde 1 8 1 9, quando 
Sismondi publ icou seus Novos princípios de Economia Política, 
até Proudhon ,  Marx e Engel s ,  no Manifesto de 1 848 , 
manifestaram-se contrários ao próprio capital ismo, atribuindo 
a características intrinsecamente negativas do sistema a geração 
da pobreza, cuja tendência seria a perpetuação e o agravamento. 

Os historiadores do século XX, por sua vez, tenderam em 

geral a manifestar-se numa das duas grandes vertentes críticas 
do século anterior, embora com outros procedimentos e argumentos. 
Os marxistas ,  como Dobb,  Hobsbawn ou Thompson , 
sublinharam que a pobreza esteve indissoluvelmente ligada ao 
processo de desenvolv imento do capi tal ismo industr ial , 
constituindo-se mesmo em seu possibilitador, pelo mecanismo 
compulsório da 'mais-valia' .  Ao longo da Revolução Industrial 
ver-se-ia a crescente pauperização das massas e o acentuar da 
I ura de classes22• 

12 
Maurice Dobb, A evolução do capitalismo, p. 308 ss. E. P. Thompson, The 

Making of English Wilrking ClAsses, passim. 
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Os historiadores que Claude Fohlen denomina de "otimistas", 
como Hartwell ,  ou outros, como Henderson, Habakkuk ou 
Deane, reconhecem a existência da pobreza no processo indus
trial , mas argumentam com a perspectiva do longo praw para 
demonstrar que, se comparadas as condições de trabalho e 
remuneração entre 1 800 e 1 900 ou períodos posteriores, existiu 
inequívoca melhora em ambas.  2 3  A própria mudança de estrutura 
ocupacional em fins da primeira, na segunda e na terceira 
Revolução Industrial , segundo esses autores, fez alargar o setor 
terciário e constituir-se uma crescente classe média que, originada 
numa "elite proletária" na segunda metade do século XIX, 
transformou-se depois num novo segmento social . 

Escrevendo na década de 1 830, a contribuição de Tocqueville 
teve duas características no estudo do problema da pobreza na 
Inglaterra: a indiscutível prioridade,  uma vez que o tema 
somente seria objeto de estudo mais tarde, com raras exceções 
como a de Sismondi ,  que entretanto estava mais preocupado 
com a formulação de uma crítica geral a Adam Smith, e a 
racional idade na análise de um tema candente que provocava 

. . . . 

entre os coevos posiCionamentos quase sempre emocionais. 

As sugestões de Tocqueville - sua originalidade 

A decidida opção por eliminar as Poor Laws, sob o argumento 
de que numa sociedade a assistência à pobreza deveria ter caráter 
privado e não público, estava de acordo com as diferentes 
versões enrão correntes do l iberalismo. O debate na Inglaterra, 

2.1 W. O. Henderson,  The industrial revolution, p. 22 ss .  Philhs Deane, A revolução 
industrial, p. 252 s s .  H .  J .  H abakkuk, e M . Posta n  op. ci t . ,  vol. I .  p. 585 ss. 
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dentro e fora do Parlamento, era intenso na década de 1 83024 
e Tocqueville não aduziu fatos novos a ele. 

Nova, entretanto, foi sua interpretação de que a caridade 
pública, regulada pela sociedade, era criação do protestantismo. 
Essa concepção do protestantismo como defensor de uma forma 
de regulação da ordem social , aparecida em sua obra na década 
de 1 830, ressurgiu mais tarde, em 1 848, quando Tocqueville, 
como al iás outros autores, atribuiu à força desta confissão na 
classe média inglesa o fato de não ter havido no país uma 
revolução como a que derrubou Luís Fi l ipe na França e 
Metternich na Áustria25 • 

É também digna de nota a ponderação de Tocqueville para 
que, na ;;.nálise das condições das "sociedades modernas", o 
ob se rvado r ev i t a s se  i n e b r i a r - s e  com o e spe tácu lo  da 
grandios idade ou  intoxicar-se com a visão da miséria da 
população, numa crítica ao puro "enrichissez-vous" de Guizot e 
ao revolucionari smo j acob ino-social ista .  Posição que foi 
assumida por historiadores e outros cientistas sociais muito 
mais tarde, mas que, no calor das crises de superprodução in
dustrial e subprodução agrícola que caracterizaram essa 
conjuntura, poderia soar como uma insensível ou arrogante 
indiferença olímpica de aristocrata. 

E, no entanto, foi provavelmente este sangue frio que fê-lo 
intuir a possibilidade de um crescimento econômico sem luta 
de classes, sem que parte dos trabalhadores amaldiçoasse a 
prosperidade por eles mesmo produzida. Recusava assim o 
pessimismo de Ricardo, que mais tarde ainda seria endossado 

24 
Arnold Toynbee, The Industrial Revolution. 

2�  
A. Zemaó, "Tocquevi lle on England", Review o[Politics, Jacques Droz, Lucien 

Genet e Jean Vidalene, L'époque contemporaine - Restaurations tt Révolutions 
1815-1871 , p. 1 42.  
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por Marx. A idéia desse crescimento, associado à sugestão da 
poupança operária e a de "uma relação mais exata e constante 
entre a produção e o consumo de bens manufaturados" , 
antecipou , ainda que e m  conjetura , o que oco rreria no 

desenvolvimento posterior do capitalismo, até o keynesianismo 
e o surgimento de mecanismos de intervenção anticíclica. 

O texto de Tocqueville sobre a pobreza revela, mais uma vez, 
a profundidade analítica do autor, expressa mais extensamente 
na obra que se lançava à mesma época, A democracia na América 
e noutra que, vinte anos depois , seria talvez o maior legado 
intelectual do autor, O Antigo Regime e a Revolução. 
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