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ABERTURA 

Por amável convite do director da Philosophica, Leonel Ribeiro dos 
Santos, cabe-me a honra de oferecer ao leitor algumas palavras de abertu
ra a este número da revista, dedicado à filosofia política. 

Se existe algum traço peculiar na filosofia política será, sem dúvida, 
o da ocupação com os assuntos da polis a partir de uma perspectiva fun
damental, que passa pela análise dos conceitos, pela validação dos argu
mentos e pelo estabelecimento interpretativo de genealogias doutrinárias. 
Trata-se, na vertente da sua aplicação política, do exercício filosófico 
essencial, caracterizado pelo distanciamento crítico, pela colocação em 
contexto, pelo enquadramento compreensivo. Para a filosofia política não 
existe actualidade que não tenha raízes numa tradição. Não ocorre tradi
ção que não contenha em si a possibilidade do novo, do inédito. 

Nesta perspectiva, sugiro ao leitor que considere o conteúdo deste 
número da Philosophica a partir de um mapa temático organizado em 
quatro rumos de leitura possíveis. 

O primeiro organiza-se em tomo da merecida homenagem a John 
Rawls, pouco mais de um ano após o seu desaparecimento, em Novembro 
de 2002. Fernando Aranda Fraga analisa a ideia de "public reason", um 
conceito central para a cabal compreensão tanto da arquitectura como da 
dinâmica da obra daquele que foi, sem dúvida, o principal responsável 
pelo despertar da filosofia política no último quartel do século XX. 

Noutra direcção, que poderemos situar no plano dos fundamentos, 
José Barata-Moura e Raquel Kritsch ocupam-se com duas categorias 
estruturantes da polis, respectivamente, a de cidadania e a de soberania. O 
Reitor da Universidade de Lisboa desenvolve as ligações entre cidadania, 
como processo aberto de construção, e a cultura que lhe serve de raiz e 
horizonte. Por seu turno, Raquel Kristch faz recuar as determinações 
políticas e jurídicas do conceito de soberania a autores fundamentais do 
período medieval, como Guilherme de Ockham e Tomás de Aquino, 
entre outros. 

Um terceiro rumo de reflexão pode ser encontrado no que podería
mos designar como uma meditação crítica sobre temas de aguda contem
poraneidade. Nessa rubrica integram-se: o contributo de Sofia Guedes 
Vaz, sobre as relações entre a herança de Hobbes e a crise ambiental glo
bal contemporânea; o ensaio de Alexandre Franco de Sá sobre a guerra; a 
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introdução do general Loureiro dos Santos a uma nova colecção sobre 
temas estratégicos; e a recensão de Manuel José do Carmo Ferreira sobre 
uma importante obra coordenada por Luísa Ribeiro Ferreira, que se tem 
destacado pela sua investigação sobre as relações entre género e filosofia. 
É precisamente esta autora quem, neste número, dedica a sua atenção à 
análise da última obra de António Damásio, um pensador que tem esta
belecido um diálogo frutífero entre os filósofos decisivos da modernidade 
e as actuais neurociências. 

Por último, o tema do federalismo serve de eixo unificador a três 
outros interessantes escritos: Ernesto Castro Leal aborda as relações entre 
federalismo e nacionalismo no primeiro quartel do século XX português; 
José Gomes André analisa o papel fundamental de James Madison na 
elaboração dos dez primeiros aditamentos da Constituição dos EUA. 
Finalmente, Adriano Moreira enquadra-nos num amplo fresco histórico e 
crítico a primeira tradução portuguesa dos Federalist Papers, de Hamilton, 
Madison e Jay, recentemente publicada. 

Trata-se, em suma, de um número onde a filosofia política é aborda
da num quadro de referência plural e cosmopolita, onde a nota comum é a 
qualidade dos contributos que, certamente, satisfarão os leitores mais 
exigentes. 

Viriato Soromenho-Marques 



ARTIGOS 

L A IDEA D E "RAZÓN PÚBLICA" (Y SU REVISIÓN) 
E N E L ÚLTIMO RAWLS* 

Femando Aranda Fraga" 
Universidad Adventista del Plata - Argentina 

Introducción a la filosofía rawlsiana de los noventa (1990-1997) 

En un artículo publicado hace algún tiempo atrás en esta misma 
revista1, analizamos el itinerario intelectual del filósofo harvardiano2, 
focalizando nuestro trabajo en su producción literaria que culminó, y por 
otra parte cerró una etapa, con la publicación de su primera gran obra: A 
Theory of Justice (1971, en adelante, 77). A l concluir, hacíamos mención 
de las críticas y reacciones que había generado su libro, el cual no por 
ello perdía sus grandes méritos, bien ganados en el campo de la filosofía 
política y la ética jurídica, puesto que inició la serie de un fructífero 
debate filosófico acerca de la justicia, tema que hasta entonces no había 
sido abordado con la seriedad y radicalidad que correspondía. 

* Trabajo elaborado como producto parcial de una beca de investigación otorgada, durante 
los años 2001-2002, por la Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales de 
la Universidad Adventista del Plata. El proyecto se denominó: "Análisis comparativo 
entre concepciones occidentales de la justicia y de la sociedad y otras formas de pensa
miento (oriental y hebrea), incluida la concepción y cosmovisión bíblica de la justicia y 
de la sociedad política (Fase A-2)". 

* El autor es Dr. en Filosofía, profesor y licenciado en la misma disciplina (Universidad 
Católica de Santa Fe, Argentina). Se desempeña como profesor, investigador y Secreta
rio de Ciencia y Técnica de la Universidad Adventista del Plata. Es director de la revista 
Enfoques. Ha publicado artículos en revistas especializadas de países de América y 
Europa sobre filosofía política y ética jurídica. 

1 FERNANDO ARANDA FRAGA, "John Rawls: el giro contemporáneo de la ética a partir de 
su teoría de la justicia como imparcialidad", Philosophica: Revista do Departamento de 
Filosofia da Faculdade de Leiras da Universidade de Lisboa, 16, 2000, pp. 61-79. 

2 John Rawls, profesor emérito de Harvard University, falleció hace poco tiempo, en 
noviembre de 2002, en su país natal (EE.UU.), a los 81 años, luego de padecer una pro
longada enfermedad cancerígena. 

Philosophica 21, Lisboa, 2003, pp. 5-31 
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En 1993 Rawls publica su segunda gran obra: Politicai Liberalism. 
(en adelante, PL), cuya primera edición en español data de 1995.3 Allí 
continuó revisando y ajustando su idea de la justicia, introduciéndole par
ciales modificaciones, producto de la crítica que su aparición, en 1971, 
había ocasionado y que vio la luz durante las décadas del '70 y '80. A 
decir verdad, Rawls no esperó tanto tiempo para rehacer su doctrina y 
responder a sus críticos como pareciera indicar el espacio que medió 
entre sus dos mayores obras. En efecto, ya desde 1985 en adelante, al 
publicar en la revista Philosophy & Public Affairs su controvertido artí
culo titulado "Justice as Faimess: Politicai not MetaphysicaP'4, el filósofo 
nacido en Baltimore (1921) envió un claro mensaje a sus lectores de que 
su teoría quedaría restringida, de aquí en más, a un mínimo de kantismo, 
por ende de universalismo, y que intentaría dotaria de un máximo posible 
de consenso político. Semejante giro resultó confirmado especialmente a 
través de un par de papers que publicó en 1987 y 1989.5 Todo este mate
rial pasó a formar parte - constituyendo los primeros capítulos - de la edi
ción de PL, en 1993, obra que incluyó, asimismo, una gran cantidad de 
material inédito, entre los cuales debe contarse un importante capítulo 
que el propio Rawls decidió revisar y reelaborar poco después de la 
publicación de su libro. Nos referimos al complejo asunto de la razón 
pública, tema crucial en la filosofía política que nos disponemos a anali
zar en el presente trabajo, debido, fundamentalmente, a la relevancia que 
adquirió en la obra de Rawls, además de ser uno de sus últimos escritos. 
En éste, el filósofo de Harvard se plantea cómo es posible conciliar, en la 
sociedad democrática moderna, la enorme pluralidad de doctrinas religio
sas, filosóficas y morales incompatibles entre sí. Semejante diversidad no 
debe ser atacada ni disuelta, debido a que su existencia es un producto 
normal de la libertad que caracteriza a los sistemas democráticos de 
gobierno. El problema a afrontar, entonces, es cómo puede vivir en 
armonía una sociedad estable y justa, en tanto está profundamente divi
dida por estas doctrinas que, aunque razonables, son también incompati
bles y en apariencia irreconciliables. He aquí el ideal de la "razón pública". 

5 JOHN RAWLS, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1993, 1996). 
Versión castellana de Sergio Madero Báez, Liberalismo político. Primera edición 
(México: Facultad de Derecho, UNAM y F.C.E., 1995). Cuando aquí citemos esta obra 
lo haremos de la edición en inglés, revisión de 1996. 

4 JOHN RAWLS, "Justice as Fairness: Political not Metaphysical", Philosophy & Public 
Affairs, 14, 1985, pp. 223-252. 

5 JOHN RAWLS, "The Idea of an Overlapping Consensus", Oxford Journal of Legal 
Studies, 7, 1987, pp. 1-25, y "The Domain of the Political and Overlapping Consensus". 
New York University Law Review, 64. 1989, pp. 233-255. 
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La idea de razón pública6 

En la década del '90, Rawls aborda el tema de la razón pública repe
tidas veces, tanto antes como después de PU\ incluso lo ha sometido a 
revisión, como ya dijimos, a partir del año 1996, publicando sus resulta
dos en un artículo aparecido en un importante journal de Chicago, hacia 
1997.8 Debe decirse aquí que fue éste uno de los últimos aspectos de 
discusión filosófica a los que se abocó Rawls, si no nos referimos mera
mente al orden en que fueron abordados en PL, sino más bien al hecho de 
que él mismo lo ha vuelto a tratar. En su libro del '93, PL, el tema de la 
razón pública abarca la conferencia N.° VI , y allí mismo declara, en nota 
al pie, que la idea del título le fue sugerida por la distinción kantiana9 

entre la "razón pública" y la "razón privada", expuesta por el sabio de 
Konigsberg en su obra Qué es la Ilustración, publicada en 1784.10 

Carácter y aplicaciones de la razón pública 

Comienza Rawls diciendo que "no todas las razones son razones 
públicas", ya que, junto a éstas, también las hay no públicas, propias de 
universidades, iglesias y demás asociaciones de la sociedad civil. Por otra 
parte, la razón pública es algo típicamente característico de los pueblos 
democráticos, puesto que se trata de la razón de los ciudadanos iguales. 
El sujeto de la razón pública es el bien público, esto es - según Rawls - lo 
requerido por la concepción de la justicia que opera en una sociedad. Es 
así que la razón pública tiene tres modos básicos de serlo: 1) la razón de 

6 Ver ROBERT P. GEORGE, "Pluralismo morale, ragione pubblica c legge naturale", en 
ROBERT A. G A H L JR., Etica e política nella societá del Duemila (Roma: Armando 
Editore, 1998), pp. 79-92. 

7 En nota al pie señalada en el título, Rawls se refiere a esto: "Se pronunciaron dos 
conferencias sobre este tema, por primera vez, en la Universidad de California en Irvine, 
a fines de febrero y principios de marzo de 3990, para inaugurar las Conferencias 
Melden, llamadas así en honor de A. L Melden. Aunque la he revisado profusamente, 
esta conferencia se benefició mucho de las discusiones que sostuve al respecto con 
Sharon Lloyd, Gerasimus Santas, Lawrence Solum, Gary Watson y Paul Weithman. 
Desde entonces, he aprendido mucho de mis múltiples conversaciones con Samuel 
Freeman, Peter de Mameffe y David Estlund". JOHN RAWLS, Political Liberalism, Lecture 
VL p. 212. 

8 JOHN RAWLS, "The Idea of Public Reason Revisited", The University of Chicago Law 
Review, Volume 64, Number 3, Summer 1997, pp. 765-807. Hay traducción española de 
Hernando Valencia Villa en: JOHN RAWLS, El derecho de gentes y "una revisión de la 
idea de razón pública" (Barcelona: Paidós, 2001). 

9 Cf. THOMAS MCCARTHY, "On the Idea of a Reasonable Law of Peoples", en J. BOHMAN 
& M. LUTZ-BACHMANN (Eds.), Perpetual Peace. Essays on Kant's Cosmopolitan Ideal 
(Cambridge/London: M I T Press, 1997), pp. 201-217. 

10 JOHN RAWLS, Political Liberalism, V I , pp. 212-213; y nota al pie N." 2, en la p. 213. 
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los ciudadanos como tales; ésta es la razón de lo público; 2) el sujeto de 
esta razón es lo público "y sus asuntos son los de la justicia fundamen
tal"; 3) finalmente, la naturaleza y su contenido son públicos y son dados 
por los ideales expresados en la concepción de la justicia política que 
posee la sociedad, ideales que son "conducidos a la vista de todos sobre 
esta base".11 

Esta razón pública, continúa Rawls, muestra las cosas tal como 
deberían ser y cómo podrían ser, aunque de hecho jamás lleguen a ser así 
como las describe. Si bien esta noción de razón pública ha sido muy dis
cutida a través de la historia, de una u otra manera ha sido generalmente 
aceptada, dice Rawls. Su objetivo será presentar una expresión aceptable 
sobre ésta, "como parte de una concepción política de la justicia que... es 
liberal". 1 2 Los alcances de la razón pública se aplican a los ciudadanos 
cuando tratan asuntos políticos en el foro público; también a militantes 
políticos, candidatos y grupos que apoyan a los partidos políticos. Se 
aplican en los procesos electorales, en tanto y en cuanto se estén ponien
do en juego determinados elementos constitucionales que pueden ser 
esenciales, como así también asuntos de justicia básica. 

Este uso de la razón pública en los procesos electorales permite que 
no se corran riesgos de que el discurso público sea hipócrita, es decir que 
los ciudadanos hablen de cierto modo en público y luego terminen votan
do de manera diferente. Así mismo, debe ser distinguido el modo en que 
el ideal de la razón pública se aplica a los ciudadanos comunes, por un 
lado, y a los funcionarios del gobierno, por otro. Se aplica a legisladores 
al hablar en el recinto parlamentario, al Poder Ejecutivo en actos y pro
nunciamientos y, de manera especial, al Poder Judicial y a la Corte 
Suprema, cuando en una democracia constitucional pueden ser revisadas 
todas las instancias. No puede suceder de otro modo, desde el momento 
en que "los jueces deben explicar y justificar sus decisiones basados en su 
conocimiento y comprensión de la Constitución y en los estatutos y casos 
precedentes". Por eso es que la razón pública cumple un papel especial en 
relación con este último Poder, resultando el más claro ejemplo de este 
tipo de razón, ya que los actos de los poderes Legislativo y Ejecutivo no 
necesitan semejante justificación. 1 3 

Sólo existe una razón pública única, en tanto las razones no públicas 
son muchas. Razones no públicas son las de las asociaciones de cualquier 
índole, como por ejemplo, las iglesias, agrupaciones profesionales, insti
tuciones educativas, sociedades científicas, etc. La razón pública es nece-

u Ibid., V I , p. 213. 
*2Ibid., V I , § 1, p. 213. 
!3 Ibid., V I , § 1, pp. 215-216. 
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saria debido a que se debe actuar en forma razonable y responsable; esto 
es así tanto para individuos como para corporaciones. Al actuar, unos y 
otras deben poseer una manera de razonar sobre lo que debe hacerse, y tal 
manera de razonar es, entonces, pública en relación con los integrantes de 
la asociación de que se trate, pero no es pública respecto de la sociedad y 
el resto de los ciudadanos en general.14 De todos modos, hay ciertos ele
mentos comunes a toda modalidad de razonamiento, sea ésta individual, 
corporativa o política. Estos elementos comunes son el concepto de 
juicio, la evidencia, los principios de inferencia y otros muchos más que 
son, precisamente, lo que hace que sean modos de razonar y no meros 
recursos retóricos o de persuasión. Toda manera de razonar debe incorpo
rar estos principios de la razón, junto a normas de lo que es correcto y 
criterios de justificación. Sin embargo, cabe la existencia de ciertas cons
tricciones a las que puede estar sujeto cierto modo de razonar, según los 
individuos y las corporaciones en que se realice. Por ejemplo, tales cons
tricciones pueden surgir a partir de la necesidad de proteger determinados 
derechos o bien lograr el desarrollo de ciertos valores.15 Las razones no 
públicas integran el conjunto de la gran cantidad de razones de la socie
dad civil - afirma Rawls - "y pertenecen a lo que he llamado el 'trasfondo 
cultural', en contraste con la cultura política pública. Estas razones son 
sociales, y de ninguna manera privadas".16 

En cuanto al hecho de su aceptación, las razones públicas y las no 
públicas divergen entre sí porque el poder no público es aceptado libre
mente, tal como puede ser ejemplificado con el caso de la autoridad de 
las iglesias sobre sus fieles. Así, toda doctrina comprensiva que se pro
fese, ya se trate de una doctrina religiosa, moral o filosófica, ha de ser 
libremente aceptada, porque dado el hecho real de las libertades de con
ciencia y de pensamiento, tales doctrinas no se nos imponen por otros, 
sino que nos las imponemos a nosotros mismos, y por nosotros mismos, 
a! margen de cualquier tipo de compromiso, vinculación o lealtad previa 
que pudiera existir. Pero el significado de esto es que una doctrina será 
profesada porque se considera que se lo hace "desde el interior de nuestra 
competencia política, especificada por nuestros derechos y libertades 
constitucionales". Por el contrario, no es posible evadir la autoridad del 
gobierno, con la excepción de que se abandone el territorio de quien 
gobierna, excepción, por otra parte, que tampoco es absoluta. Dicha auto
ridad, no es, entonces, aceptada libremente, ni tampoco basta para ello el 
derecho de emigración que posee todo ciudadano, ya que los vínculos 

»Ibid., V I , § 3, p. 220. 
15 Ibid., VI, § 3, pp. 220-221. 
1 6 Ibid., VI, § 3, p. 220. 
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societarios, históricos y culturales alcanzan a moldearnos desde tan tem
pranamente y llegan a ser tan fuertes y resistentes, que este derecho de 
emigración nunca llega a poseer la fuerza que posee la libertad de con
ciencia, por ejemplo, cuando se trata de aceptar a una autoridad eclesiás
tica en términos políticos. 1 7 

Cómo se gesta y expresa la razón pública 

Rawls dice que el contenido de la razón pública se expresa mediante 
una "concepción política de la justicia", y da "por sentado que es de 
carácter liberal, en el sentido más amplio del término". Esto implica que 
especifica derechos, libertades y oportunidades básicas, que asigna una 
especial prioridad a éstos, y que preconiza medidas que permitan asegurar 
su ejercicio eficiente para todos los ciudadanos. También afirma Rawls el 
hecho de que es fundamental que en una concepción política liberal de la 
justicia se incluyan, además de los principios de justicia, procedimientos 
de indagación para razonar y criterios sobre el tipo de información que es 
pertinente en materia política. "Sin tales guías y directivas, los principios 
sustantivos no podrán aplicarse, y así la concepción política resultará 
incompleta y fragmentaria."18 

"Recordemos que el liberalismo político es un punto de vista de 
clase especial. Adopta muchas formas, según los principios sustantivos 
que se utilicen y la manera en que se fijen las directrices de la indaga
ción pública. Estas formas tienen en común principios sustantivos de 
justicia que son liberales y determinada idea de la razón pública. El 
contenido y la idea pueden variar dentro de estos l ími t e s . " 1 9 

Otro hecho importante que toma parte en la formación de la razón 
pública es que en la concepción de la justicia como imparcialidad ios 
principios fundamentales de indagación de la razón pública están basados 
de igual modo que los principios sustantivos de justicia, esto es, que las 
partes, estando en la posición original, en tanto que adoptan los principios 
de justicia para la estructura básica, también adoptan las "directrices y 
criterios de razón pública para aplicar esas normas". El argumento para la 
adopción de criterios y directrices, y para su principio de legitimidad, es 
el mismo que el adoptado para los principios de justicia. Por consiguien
te, los criterios que rigen la razón pública y los principios de la justicia 
como imparcialidad tienen una unidad de fundamento; como dice Rawls 

17 Ibid., V I , § 3, p. 221-222. 
i» Ibid., V I , § 4, pp. 223-224. 
' 9 Ibid., V I , § 4, p. 226. 
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aquí en su sexta conferencia, "son partes complementarias de un acuerdo". 
Esto implica que no hay ningún derecho que asista a ciudadano alguno o 
asociación de individuos para utilizar el poder del Estado con la finalidad 
de decidir sobre los elementos constitucionales esenciales, según la 
manera en que lo indique la doctrina comprensiva de ese ciudadano o 
asociación. Al estar representados todos los ciudadanos en pie de igual
dad, esa autoridad política no podría ser nunca otorgada por ninguno de 
los ciudadanos; semejante autoridad no tendría fundamento alguno de 
razón pública y las doctrinas comprensivas razonables lo reconocen de 
esa manera.20 

Ahora bien, a la hora de hacer un balance sobre el significado, el 
alcance y el contenido axiológico de la razón pública, Rawls observa lo 
siguiente: 

"Lo importante del ideal de la razón pública es que los ciudadanos 
han de conducir sus discusiones fundamentales en el marco de lo que 
cada cual considera una concepción política de la justicia fundada en 
valores que los demás puedan razonablemente suscribir y que cada cual 
esté dispuesto, en buena fe, a defender tal concepción así entendida. 
Esto significa que cada uno de nosotros debe tener un determinado 
criterio (que esté dispuesto a defender) acerca de qué principios y 
directrices, en nuestra opinión, otros ciudadanos - que también son 
libres e iguales - pueden razonablemente suscribir junto con nosotros. 
Debemos disponer de alguna prueba a la mano para declarar cuándo se 
satisface esta condición. E n otra parte de mi obra he sugerido como 
criterio válido los valores que expresan los principios y las directrices 
que se aceptarían en la posición original. Muchos preferirán otro crite
rio" (la negrita es nuestra).21 

La completitud de una concepción política, por otra parte, dice 
Rawls, está dada por la manera en que los valores políticos de esa con
cepción es capaz de responder a una cierta clase de preguntas fundamen
tales. En relación con estas preguntas y el modo en que estos valores polí
ticos son capaces de responderlas, Rawls afirma que los ciudadanos debe
rían, urgentemente, "llegar a un acuerdo práctico" en relación con sus 
juicios acerca de los elementos constitucionales esenciales, los cuales 
pertenecen a dos clases distintas: 

"a) Principios fundamentales que especifican la estructura general 
de gobierno y el proceso político: los tres poderes, Legislativo, Ejecu
tivo y Judicial; el alcance del gobierno de la mayoría, y b) derechos y 

20 Ibid., V I , § 4, pp. 225-226. 
2 1 Ibid., V I , § 4, pp. 226-227. 
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libertades básicas de la ciudadanía, en pie de igualdad, que la mayoría 
legislativa ha de respetar: por ejemplo, el derecho a votar y a participar 
en la polít ica, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y de 
asociación, así como las protecciones del estado de derecho." 2 2 

Rawls señala, no sin cierto grado de pesimismo, que si bien ambos 
aspectos - las clases (a) y (b) de elementos constitucionales - han de ser 
discutidos dentro del ámbito de una axiología política, el mayor acuerdo 
posible de obtener estaría dado en cuanto a la realización de los princi
pios sobre derechos y libertades básicas, y no en cuanto a la realización 
de principios sobre justicia social y económica. La diferencia no radica en 
la cuestión de la corrección o no de los principios, "sino simplemente... 
en cuanto a la dificultad de verificar si éstos han sido aplicados". Conclu
yendo con este aspecto de la razón pública analizado, Rawls dice que 
"existen cuatro fundamentos para distinguir los elementos constituciona
les especificados por las libertades básicas, de los principios que rigen la 
corrección de las desigualdades sociales y económicas", estos son los 
siguientes:23 

"a) Las dos clases de principios especifican diferentes papeles para 
la estructura básica, b) Es más urgente dir imir lo relativo a los elemen
tos esenciales vinculados a las libertades básicas, c) Es mucho más fácil 
determinar si esos elementos esenciales se han aplicado, d) Es más fácil 
llegar a un acuerdo sobre cuáles deberían ser los derechos y las liberta
des básicas, no detalladamente, por supuesto, pero sí en sus aspectos 
principales." 2 4 

De acuerdo con Rawls, ya es bastante con que una concepción polí
tica de la justicia logre cubrir los elementos constitucionales esenciales y 
asuntos de la justicia básica, aun cuando muy poco pueda decir sobre las 
cuestiones sociales y económicas, materia de la que se ocuparán normal
mente los cuerpos legislativos. Un acuerdo sólido acerca de los elementos 
constitucionales esenciales y la justa razonabilidad de los procedimientos 
políticos que se establezcan, permitirá el logro y la conservación de la 
cooperación social entre ciudadanos libres e iguales en materia de dere
chos.25 

2 2 Ibid., V I , § 5, p. 227. 
2 3 Ibid., V I , § 5, pp. 229-230. 
2 4 Loe. cit. 
2 5 Ibid., VI, ¡}5,p. 230. 
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Límites y alcance del consenso en la razón pública 

Otro aspecto importante, según Rawls, acerca de los alcances y 
limitaciones de la razón pública, son las dificultades que ésta pueda 
encontrar en su camino de realización en una sociedad. Una de estas difi
cultades consiste en que, por lo general, la razón pública "permite dar 
más de una respuesta razonable a cualquier pregunta", cuando se trata de 
responder a las preguntas fundamentales sobre materias constitucionales. 
Esto se da porque el ideal de razón pública pretende que no se invoquen 
valores no políticos cuando se trata de asuntos constitucionales esenciales 
y de justicia básica, puesto que sería difícil, por no decir imposible, lograr 
un buen acuerdo. Por otra parte, tampoco puede prescindirse de la razón 
pública en estos asuntos, pero ésta sí puede ayudar en la medida en que 
los puntos de vista sobre la materia tratada se base en valores políticos 
compartidos razonablemente por todos. Esto se da, por ejemplo, en los 
comicios electorales, donde entran en juego valores puramente políticos 
sobre los que se establece un acuerdo razonable entre todas las partes.26 

Otra de las dificultades se suscita sobre el significado del voto, 
cuanto éste se ejerce con sinceridad. Ocurre que como los ciudadanos 
profesan diversas doctrinas comprensivas filosóficas y religiosas, muchos 
entre ellos han de pensar que los valores políticos están fundamentados, 
en última instancia, en valores no políticos y trascendentes. Rawls se pre
gunta si, de este modo, la apelación a los valores propiamente políticos 
constituye una muestra de insinceridad. Él responde de inmediato que no, 
porque: 

"[...] Que pensemos que los valores políticos tienen algún apoyo 
trascendente no significa que no aceptemos aquellos valores o que no 
aceptemos las condiciones para acatar la razón pública, así como acep
tar los axiomas de la geometría no significa que no aceptemos sus teo
remas. Además, podemos aceptar los axiomas como tales porque de los 
teoremas podemos deducir ios axiomas."27 

La última dificultad consiste en la medida del éxito alcanzado por la 
razón pública al aplicarse a la resolución de una determinada cuestión. 
Ante todo, la respuesta dada por la razón pública deberá ser siempre una 
respuesta razonable. Es de esperar, además, que la respuesta "esté dentro 
de la senda que permite una doctrina comprensiva razonable, y que logre 
un consenso traslapado".28 Si bien para el liberalismo político no será 

nim.,Vl,%1, pp. 240-241. 
M jbM., V I , § 7 , pp. 241-242. 
2 8 También puede denominarse "transversal" o "superpuesto", términos que operan como 

sinónimos. Rawls señala al respecto que "[ . . . ] al hablar de esa senda, me refiero a la 
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posible pretender que todas las doctrinas comprensivas sean capaces de 
incorporar las conclusiones de la razón pública dentro de su propia senda, 
a pesar de todo, dado que la razón pública se funda en una concepción 
política razonable que expresa los valores políticos de ciudadanos libres e 
iguales, se reclama, en definitiva, "en nombre de esos valores fundamen
tales", que aquellos que rechacen esta concepción política terminen 
corriendo los riesgos implicados por el hecho de resultar injustos, en tér
minos políticos. Esto conduce también a la idea de que a falta de una base 
públicamente reconocida mediante la cual pueda establecerse la veraci
dad de ciertas creencias sostenidas por algunos ciudadanos, éstos no 
podrán seguir insistiendo en sus propios puntos de vista comprensivos, ya 
que de suceder así otros ciudadanos, defendiéndose, pueden llegar a opo
nerse "empleando la fuerza irrazonable".29 

En cuanto a las limitaciones de la razón pública, Rawls es bastante 
taxativo y dice que "estos límites significarían que, en materias políticas 
fundamentales, la razón dada explícitamente en términos de doctrinas 
comprensivas nunca deberá formar parte de la razón pública". A esto 
llama Rawls "el punto de vista exclusivo" de la razón pública, al que 
opone la concepción representada por "el punto de vista inclusivo". Se 
trata de otra concepción de la razón pública que consiste en que los ciu
dadanos, según las circunstancias, pueden presentar "las bases de los 
valores políticos arraigados en su doctrina comprensiva", en tanto y en 
cuanto éstas sean capaces de reforzar el ideal de la razón pública. 3 0 

Que prevalezca la interpretación exclusiva o inclusiva de la razón 
pública, dependerá de cuál sea la opción que les permita a los ciudadanos 
estar más motivados para "honrar con su conducta el ideal de la razón 
pública, y de cuál de los dos puntos de vista asegura sus condiciones 
sociales a largo plazo, en una sociedad bien ordenada". El punto de vista 
inclusivo pareciera, dice Rawls, ser el más correcto, ya que éste es más 
flexible, propiedad necesaria para que pueda promoverse el ideal de la 
razón pública. 3 1 

medida en que una doctrina puede aceptar, aunque sea con renuencia, la conclusión que 
aporte la razón pública, ya sea en general o en algún caso determinado. Una con
cepción política razonable y eficaz puede atraerse a las doctrinas comprensivas, 
moldeándolas, en caso necesario, para que de no razonables se vuelvan razonables. 
[...]".Ibid., V\, § 7 , p. 246. 

29 Ibid., V I , § 7, pp. 246-247. 
3° Ibid., V I , § 8, p. 247. 
3 1 Loe. cit. 
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Sumario conclusivo sobre la razón pública 
Rawls ha expuesto en esta conferencia las cuestiones políticas sobre 

las cuales se aplica la razón pública; estas cuestiones son los elementos 
constitucionales esenciales y los elementos de la justicia básica. La razón 
pública se aplica tanto a los ciudadanos, en forma más limitada, como así 
también, siempre, a funcionarios públicos y gobernantes. El lugar o ámbi
to de aplicación es en los foros oficiales, los debates y las votaciones que 
acontecen en estrados de la Legislatura. De manera especial, la razón 
pública se aplica al Poder Judicial, en relación con las decisiones adopta
das y particularmente "como la entidad ejemplar de la razón pública". Su 
contenido está dado por la concepción política de la justicia, materia que 
se divide en dos partes: (1) los principios sustantivos de justicia aplica
bles a la estructura básica, y (2) las directivas de indagación pública y 
concepciones de la virtud que posibilitan la razón pública. En la primera 
de las partes entran en juego los valores políticos de la justicia y en la 
última los valores políticos de la razón pública. 3 2 

Rawls desea dejar en claro que los límites de la razón pública no son 
los límites de la ley o de los estatutos, sino aquellos límites que hacen 
honor al ideal de los ciudadanos democráticos que tratan de conducirse en 
sus asuntos públicos apoyados por valores públicos que razonablemente 
pueden ser suscriptos por todos. Este ideal también incluye el estar dis
puestos a efectuar ajustes razonables en los puntos de vista propios. De 
este modo puede lograrse la amistad cívica, y agrega Rawls, existen 
determinadas cuestiones donde esto sería lo máximo que se podría reali
zar. Aquí deja en claro que si bien puede llegar a haber determinados 
puntos de vista comprensivos que no logren apoyar el equilibrio de valo
res requerido en ciertos casos, es de esperar que "ninguna de estas doctri
nas duren a través del tiempo en una sociedad bien ordenada donde fallen 
en este sentido o incluso en muchos casos". Rawls termina su exposición 
sobre la razón pública afirmando que ésta presenta a lo sumo dos innova
ciones: la del lugar central que ocupa el deber de civilidad como un ideal 
democrático, y el hecho de que el contenido de la razón pública está dado 
por las directrices de una concepción política de la justicia y por los valo
res políticos, y no por la moralidad política como tal. 3 3 

En lo que sigue a continuación intentaremos efectuar un análisis de 
la revisión que en 1997 John Rawls (¿el último Rawls?) realizó de su idea 
de "razón pública". 

V-Ibid, V I , §8,pp. 252-253. 
3 3 / ¿ / Í / . , V I , §8 ,pp . 253-254. 
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L a revisión de la idea de "razón pública" 

Hasta el momento se trata del último artículo publicado, en vida, por 
John Rawls. En efecto "The Idea of Public Reason Revisited", apareció 
por vez primera en el verano de 1997, en la revista de derecho de la Uni
versidad de Chicago. Con posterioridad este artículo tuvo dos reediciones 
en libros publicados por el propio Rawls en 1999, y que salieron de 
prensa con un intervalo entre sí de unos seis meses.34 

Presentación y división del tratamiento del tema 

En éste, que hasta el momento, reiteramos, se trata del último escrito 
de John Rawls3 5, son tratados siete tópicos consignados como parágrafos 
que versan sobre los siguientes asuntos: §1: La idea de razón pública; §2: 
El contenido de la razón pública; §3: Religión y razón pública en demo
cracia; §4: La concepción amplia de la cultura política pública; §5: La 
familia como parte de la estructura básica; §6: Interrogantes sobre la 
razón pública y §7: Conclusión. En el Prefacio de su libro The Law of 
Peoples, Rawls declara al respecto de su nueva versión revisada de la 
idea de razón pública que: 

3 4 Nos referimos a las siguientes publicaciones: JOHN RAWLS, "The Idea of Public Reason 
Revisited", The University of Chicago Law Review, Volume 64, Number 3, Summer 
1997, pp. 765-807. Dos años más tarde apareció en JOHN RAWLS, Collected Papers. 
Edited by Samuel Freeman (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1999), pp. 573-615; y finalmente, pocos meses después, en JOHN RAWLS, The Law of 
Peoples with "The ¡dea of Public Reason Revisited" (Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1999), pp. 129-180. En adelante este trabajo siempre será 
citado de la versión consignada en último lugar. 

3 5 Cabe consignar que de todos modos este artículo no constituye lo último que se ha 
publicado de John Rawls, aunque sí se trata de lo último, cronológicamente hablando, 
que él ha escrito y publicado. En efecto, en los años 2000 y 2001, la editorial Harvard 
University Press ha publicado dos obras nuevas de John Rawls, editadas por dos de sus 
discípulos, a saber: JOHN RAWLS, Lectures on the History of Mora! Philosophy, editado 
por Barbara Herman (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2000). 
pp. 384; y JOHN RAWLS, Justice as Fairness. A Restatement, editado por Erin Kelly 
(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001), pp. 214. Si bien las obras 
no son reediciones de otras previas, sino que han salido a luz gracias al esfuerzo reali
zado por dos alumnos de Rawls, éstas no fueron escritas por él como libros. Se trata, 
por el contrario, de la sistematización de sus clases en Harvard, la primera que mencio
namos, recopilada a partir de sus cursos de filosofía moral dictados en los años 1979, 
1987 y 1991 - la editora aclara, en la página XIII del "prefacio del editor", que se trata 
de una misma cátedra, a partir de la cual fueron tomados estos apuntes de clase y luego 
corregidos en forma superpuesta, a fin de lograr una versión más completa para su 
publicación - ; y la última, mediante un procedimiento similar - que según su editor se 
llevó a cabo durante los años '80 - a partir de sus cursos impartidos sobre Filosofía 
Política. 
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"Este ensayo es la más detallada explicación de por qué las res
tricciones - o mandatos - impuestos por la razón pública, tal como éstas 
se manifiestan en una democracia constitucional moderna basada en una 
concepción política liberal (una idea discutida originalmente en Politi
cai Liberalism, en 1993), son aquellas que pueden aprobar o apoyar 
quienes sostienen ambos tipos de visiones comprensivas, ya sean éstas 
religiosas o no religiosas. La idea de razón pública se integra además 
con el Derecho de las Naciones (the Law of Peoples), el cual extiende la 
idea de un contrato social hacia la Sociedad de las Naciones, y dispone 
los principios generales que pueden aceptar o que serían aceptados por 
ambos tipos de sociedades, liberales o no liberales (pero decentes, razo
nables), como el standard que regularía las conductas entre unos y otros. 
Ambos trabajos (The Law of Peoples' y 'The Idea of Public Reason 
Revisited') ['El derecho de gentes' y 'La idea de razón pública revi
sada'] representan la culminación de mis reflexiones sobre cómo los 
ciudadanos razonables y las sociedades podrían vivir juntos, pacífica
mente, en un mundo justo."36 

Veamos, entonces, cuáles son los principales rasgos de este último 
trabajo del filósofo político norteamericano. 

Rawls declara, en la introducción, que él entiende la idea de razón 
pública como propia de una sociedad democrática constitucional bien 
ordenada. La idea de democracia es el contenido de esta razón y esto se 
debe al hecho de que "una pluralidad de doctrinas comprensivas razona
blemente conflictivas entre sí es un resultado normal dentro de una cul
tura de instituciones libres". Esto implica, como una de sus ideas centra
les, que ninguna doctrina comprehensiva, sea religiosa o no, podrá ser 
atacada por ningún ciudadano, con la única excepción de que la "doctrina 
en cuestión sea incompatible con los elementos esenciales de la razón 
pública y de la política democrática". Según Rawls, así debe ocurrir en 
una cultura de instituciones libres, puesto que se trata de que la pluralidad 
de doctrinas razonablemente comprehensivas, y conflictivas entre sí, 
convivan normalmente en una sociedad tal. 3 7 Como se percibe, la idea de 
razón pública continúa, como siempre en Rawls, apoyada en su noción de 
"consenso superpuesto", tal como dicho procedimiento, según explica su 
autor, se da en una sociedad bien ordenada {a well-ordered society), idea 
fundamental que Rawls viene manejando en todas sus obras desde que 
comenzó a escribir su teoría de la justicia. El propósito de Rawls, según 

3 6 J. RAWLS, The Law of Peoples with "The Idea of Public Reason Revisited" (Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1999), Preface, p. V I . Hay versión castellana 
traducida por Hernando Valencia Villa: J. RAWLS, El derecho de gentes y "Una revi
sión de la idea de razón pública" (Barcelona: Paidós, 2001). 

3 7 tbid.. pp. 131-132. 
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lo declara en la introducción del artículo, será "hallar una idea apropiada, 
o conveniente, de razón pública, para el caso de la multiplicidad de 
sociedades que difieren entre sí (él menciona a las democracias occiden
tales de Europa, los EE.UU., Israel e India), como así también dentro de 
sí mismas, a raíz de la diversidad de doctrinas específicas que transmiten 
su influencia y están activas entre ellas".38 

Revisión del concepto de razón pública 

Según Rawls, la razón pública especifica valores políticos y morales 
a un nivel de mayor profundidad, valores que determinan las interrelacio
nes entre conciudadanos y entre éstos y el gobierno democrático constitu
cional que los rige. De esto se trata la razón pública. No suscribirán esta 
idea quienes declaran rechazar la noción de "democracia constitucional 
con su criterio de reciprocidad".39 La estructura de esta idea de razón 
pública es bien definida a través de cinco aspectos diversos, entre los 
cuales ninguno puede ser ignorado, pues ello iría en desmedro de la plau-
sibilidad de su noción. Estos aspectos son: 

"(1) ias cuestiones políticas fundamentales a las cuales se aplica; 
(2) las personas hacia quiénes se aplican (oficiales gubernamentales y 
candidatos para cargos públ icos) ; (3) su contenido es dado por una 
familia de concepciones políticas de la justicia; (4) la aplicación de estas 
concepciones en discusión de normas coercitivas a ser establecidas bajo 
la forma de leyes legítimas para una nación democrát ica; y (5) un con
trol ciudadano de que los principios derivados de sus concepciones de 
justicia satisfagan el criterio de reciprocidad." 4 0 

El motivo de que esta razón sea pública es el hecho de ser "la razón 
de ciudadanos libres e iguales". El objeto está constituido por "el bien 
público concerniente a asuntos de justicia política fundamental"; un bien 
que se divide en dos ciases o partes: los aspectos que son esencialmente 
constitucionales y los que corresponden a asuntos de justicia básica. 
Finalmente, en cuanto a su naturaleza y al contenido que representa, 
afirma Rawls que ambos son públicos, "siendo expresados en el razona
miento público por una familia de concepciones de justicia política razo
nable", concepciones "razonablemente pensadas para satisfacer el criterio 
de reciprocidad".41 

3 8 Ibid., pp. 132. 
3 9 Ibid., § 1, p. 132. 
4 0 Ibid., § !, p. 133. 
4 1 Loe. cit. 
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Rawls define, además, el criterio bajo el cual los ciudadanos son 
juzgados como razonables. Lo son cuando se ven uno al otro "como 
libres e iguales en un sistema de cooperación social sobre generaciones"; 
en estos casos, los ciudadanos se comportan entre sí conduciéndose en 
términos equitativos de cooperación, tomando como parámetro conduc-
tual "la concepción de la justicia política más razonable; y cuando ellos 
acuerdan actuar en estos términos, aun a costo de sus propios intereses en 
situaciones particulares, previendo que los demás ciudadanos acepten 
tales términos". De tal modo expresa Rawls su tan cara noción que ha 
denominado "criterio de reciprocidad".42 Todo esto será factible de 
lograr, además de la existencia de las condiciones proporcionadas por la 
infraestructura, o también llamada por el propio Rawls como "estructura 
básica", cuando en una democracia deliberativa se reconoce el hecho cru
cial de que ninguna decisión política ni social ha de ser posible de tomar 
en tanto y en cuanto no sea implementado, por una parte, un vasto pro
grama educativo "en los aspectos básicos del gobierno democrático cons
titucional" que abarque la totalidad de los ciudadanos, lo mismo acerca 
de "una información pública sobre los problemas candentes", la cual no 
puede faltar en una sociedad del tipo descripto.43 En esto consiste, básica
mente, la idea rawlsiana de razón pública. 

Revisión del contenido de la razón pública 

Es dado por una familia de concepciones políticas sobre la justicia. 
Rawls señala que entre los múltiples liberalismos existentes y visiones 
relativas a éste, existen varias formas de razón pública que se especifican 
"por una familia de concepciones políticas razonables", entre las cuales él 
sitúa, como una más, aunque no deja de reparar en sus méritos, su propia 
concepción de la justicia como imparcialidad. De todos modos, esta fami
lia de liberalismos diversos conformará siempre la base, "razonable", del 
consenso superpuesto que se requerirá para la conformación de la razón 
pública. Lo importante, como es de imaginar por anticipado, para Rawls, 
es que siempre se trate de visiones o concepciones liberales, y no otras: 

"Presumo además que estos liberalismos contienen conceptos 
sustantivos de justicia, y por consiguiente cubren más que la justicia 
procedimental. Éstos son requeridos para especificar las libertades 
religiosas y la libertad de expresión artística de ciudadanos iguales, 
como así también como ideas sustantivas de imparcialidad que incluyen 

^Ibid.A l , p . 136. 
4 3 Loe. cit. 



20 Fernando Aranda Fraga 

oportunidades equitativas y aseguran ideas adecuadas para todo propó
sito, y mucho m á s " (la negrita es nuestra). 4 4 

En su ya asumida - especialmente desde 1985 en adelante - postura 
política declaradamente pluralista, Rawls se ocupa de hacer constar aquí 
que el liberalismo político también admite la idea habermasiana de legi
timación del discurso45, como así también la concepción católica sobre el 
bien común y la solidaridad, con la condición de que tales concepciones 
sean "expresadas en términos de valores políticos". 4 6 Aquí propone 
Rawls, a propósito de la explicitación que realiza sobre el contenido de la 
razón pública, que debe hacerse la distinción entre razón pública y razón 
secular, ya que no se trata de lo mismo. A esta última la define como una 
especie de razonamiento efectuado "en términos de doctrinas religiosas 
comprehensivas". Estas abarcan doctrinas y valores que exceden el marco 
de la razón pública. Los valores políticos, propios de este ámbito, "no son 
doctrinas morales", dice Rawls - una vez más - y agrega que las doctrinas 
morales se hallan a igual nivel que la religión y la filosofía primera 
(¿metafísica?). Por el contrario, los principios y valores de la política 
liberal, no obstante se presentan como valores intrínsecamente morales, 
"son especificados por las concepciones políticas liberales de la justicia y 
entran dentro de la categoría de lo político". 4 7 

Finalmente, al cierre de su discurso sobre el contenido de la razón 
pública, Rawls expone dos ideas sobre la tolerancia. La primera es 
"puramente política", afirma Rawls, y se expresa a la manera de los dere
chos y las obligaciones. Esta noción de tolerancia incluye la protección 
de la libertad religiosa, siempre y cuando se trate de religiones acordes 
con una concepción política razonable de la justicia. La otra noción de 
tolerancia suele expresarse desde el interior de las doctrinas religiosas o 
no religiosas, de modo que resulta ser una idea no puramente política 4 8 

44 ¡bid., § 2 , p. 141. 
4 5 Rawls señala que de Habcrmas se ha dicho más de una vez que, más que liberal es 

radicalmente democrático, ¡bid., § 2, p. 142. 
4 6 En nota al pie, Rawls aclara la procedencia filosófica de esta noción de bien común que 

ahora desea admitir: "Derivada de Aristóteles y Santo Tomás, la idea de bien común es 
muy esencial para el pensamiento moral y político católico. Ver, por ejemplo, JOHN 
FINNIS, Natural Law and Natural Rtgths (Oxford, Clarendon Press, 1980) , pp. 153-156, 
160; JACQUES MARITAIN, Man and tke State (Chicago: University of Chicago Press, 
1951) , pp. 108-114. Finnis es especialmente claro, en tanto Aquino es por momentos 
ambiguo". RAWLS, The Law ofPeoples, § 2, p. 142, Nota N.° 29 . 

4 7 / 6 ; Y / . , § 2 , p . 143. 

48 ¡bid., § 2 , p. 152. 
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La concepción amplia de la cultura política pública 

En relación con la amplitud, Rawls plantea el asunto de hasta dónde, 
y en qué medida, una doctrina comprehensiva, sea o no religiosa, puede 
introducirse en las discusiones llevadas a cabo en la arena política. Al 
respecto, Rawls considera si existen razones positivas por las cuales se 
posibilite la introducción de doctrinas comprehensivas en una discusión 
política. Observa, además, que al ser introducidas estas doctrinas, ya sean 
religiosas o seculares, no cambian, por una parte, su naturaleza, como así 
tampoco, por la otra, el contenido de la justificación de la razón pública 
misma. La justificación - dice Rawls - es dada por una familia o conjunto 
de concepciones políticas razonables de la justicia. Esto implica, enton
ces, que no hay restricciones acerca de la manera en que se expresan las 
doctrinas religiosas o seculares comprehensivas.49 

Cuestionamientos sobre la razón pública 

Aquí repasa, Rawls, ciertas dudas que han recaído sobre la idea de 
razón pública. La más importante, entre ellas, es que la idea de razón 
pública es innecesaria y no contribuye en nada en una democracia bien 
establecida. Rawls responde a esto alegando que los límites que impone 
la razón pública a las diversas y conflictivas doctrinas comprehensivas 
- también su mayor utilidad - están dados en los casos en que una sociedad 
aparece profundamente dividida, por el hecho de que incluyen en su seno 
múltiples asociaciones religiosas hostiles, como así también diversos gru
pos seculares. Dicho esto, Rawls concluye que tal objeción resulta "inco
rrecta y sociológicamente defectuosa". La armonía y el acuerdo entre 
doctrinas en una nación donde se sostiene la idea de razón pública, por 
desgracia, no prevalecen continuamente en la vida social; además la 
armonía depende de cuán vital es la política pública, como así también de 
que existan ciudadanos que realizan el ideal de la razón pública. De no 
existir tal ideal, o en caso de ser ignorado, estos ciudadanos caerían en 
resentimiento y amargura.50 Aquí cabe plantearse, entonces, la pregunta 
de si la teoría de la justicia rawlsiana, en su totalidad, y especialmente a 
partir del apoyo que le intenta insuflar en Política! Liberalism, no termina 
siendo un mero "modus vivendi", capaz de hacer entrar, acomodándolos 
en su seno, a cuantos sea posible en este tipo de liberalismo. 

4 9 ¡bid., § 4, pp. 152-153. 

50 Cf .7Wd. ,§6 ,pp . 164-174. 
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Conclusión de Rawls respecto de su revisión de la razón pública 

R a w l s declara que este trabajo fue elaborado a par t i r de una tortuosa 
pregunta que embarga al m u n d o c o n t e m p o r á n e o , a saber: ¿ e n q u é medida 
"pueden la democracia y las doctrinas comprehensivas, religiosas o no 
rel igiosas, ser compat ibles? Y si fuera as í , ¿ d e q u é manera?". L a pregunta 
se mant iene en p ie puesto que hay en el mundo un sin n ú m e r o de con
flictos entre democracia y r e l i g i ó n . 5 1 Nuevamente asoma a q u í el fantasma 
de la doc t r ina l ibe ra l de M i l i y de K a n t , cuando Rawls expresa que: 

"Respondiendo esto, el liberalismo político distingue entre concep
ciones polít icas autoestablecidas de la justicia y doctrinas comprehensi
vas. Una doctrina religiosa que descansa sobre la autoridad de la Iglesia 
o de la Bibl ia , no es, por supuesto, una doctrina comprehensiva liberal: 
sus principales valores religiosos y morales no son aquéllos sostenidos 
por Kant o por Mili. No obstante, pueden apoyar a una sociedad demo
crát ica constitucional y reconocer sus razones públicas. Aquí es básico 
que la razón pública es una idea política y que pertenece a la categoría 
de lo político. Sus contenidos son proporcionados por la familia de con
cepciones políticas (liberales) de la justicia que satisfacen el criterio de 
reciprocidad. No se pasa por encima de las creencias y mandatos en tan
to que éstas sean consistentes con las libertades esenciales constitucio
nales, incluyendo la libertad de religión y la libertad de conciencia. Es 
necesario que no haya ninguna pugna entre religión y democracia. A l 
respeto, el liberalismo polít ico es agudamente diferente - y además lo 
rechaza - del liberalismo ilustrado, el cual históricamente atacó al cris
tianismo ortodoxo" (la negrita es nuestra). 5 2 

A la idea de tolerancia, en cualquiera de sus dos formas antes de f in i 
das, le cabe a q u í ejercer la f u n c i ó n de mi t iga r la po l a r idad y los con
flictos, p rop ios de las doctr inas religiosas razonables . 5 3 A l m i n i m i z a r los 

si Ibid., § 7, p. 175. 
5 2 Loe. cit. 
5 3 "Los principales puntos son: (1) No todas las personas razonables sostienen las mismas 

doctrinas comprehensivas. Esto significa una consecuencia del peso del juicio. Estos 
límites son discutidos en Politicaí Liberalism, Lecture I I , sec. 2. Aproximada y grose
ramente, éstos son fuentes de las causas de razonables desacuerdos entre personas 
racionales y razonables. Estos incluyen un equilibrio del peso de diferentes clases de 
evidencia y tipos de valores, e influyen en ambos tipos de juicios, tanto teóricos como 
prácticos. (2) En varias de las doctrinas razonables, no todo resulta verdadero o 
correcto (según se lo juzgue desde el interior de una doctrina comprehensiva). (3) No 
es irrazonable sostener cualquiera de las doctrinas comprehensivas razonables. (4) Los 
demás que sostienen doctrinas razonables diferentes de las nuestras son también razo
nables, y ciertamente no por una razón irrazonable. (5) Por avanzar más allá del reco
nocimiento de lo razonable de una doctrina y afirmando nuestras creencias en ella, 
nosotros no somos irrazonables. (6) Las personas razonables piensan irrazonablemente 
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conflictos entre las doctrinas razonables y entre éstas y la democracia, 
aquéllos son contenidos dentro de los límites de los principios razonables 
de justicia en una sociedad democrática constitucional. Rawls señala que 
son tres los tipos básicos de juicios que ponen a los hombres en desacuer
do: 1) los que se derivan de doctrinas comprehensivas irreconciliables; 2) 
los que subyacen a partir de las diferencias de status, clase social, ocupa
ción, raza, etnias, género; y por último, 3) "aquellos derivados de límites 
de los juicios mismos". El liberalismo político, al concernirle los con
flictos de los primeros dos tipos señalados, sostiene que aunque nuestras 
doctrinas comprehensivas sean irreconciliables y no resulten comprome
tidas, los ciudadanos podrán compartir razones de otra clase, esto es, las 
razones públicas brindadas por las concepciones políticas de la justicia. 
Entre tanto, sostiene Rawls, una sociedad puede resolver conflictos del 
segundo tipo, y esto se logra cuando aceptamos a los principios razona
bles de justicia y nos consta que las instituciones sociales y políticas los 
satisfacen. El segundo tipo de conflictos no es considerado por el libera
lismo político, sino que "los deja para ser considerados por la justicia 
como imparcialidad, o por alguna otra concepción razonable de la justicia 
política". 5 4 Por esto, dirá Rawls, que "las doctrinas comprehensivas 
razonables no rechazan lo esencial de una política democrática constitu
cional". Las personas razonables de la sociedad bien ordenada, afirma 
Rawls, presentan dos características: están preparadas para responder en 
términos equitativos de cooperación social entre iguales, y así permane
cerán siempre y cuando ocurra del mismo modo con los demás. 5 5 Esto no 
significa que pueda lograrse, o que esperen lograr, la unanimidad, pues 
ésta rara vez se consigue, pero está claro aquí que en una constitución 
democrática razonable deberán ser incluidos la mayoría de los procedi
mientos de votación a fin de lograr la toma de decisiones. En este hecho 
consiste la legitimidad de la ley. Cuando existen elementos políticos bási
cos en riesgo, esta idea sobre lo que resulta razonable políticamente 
alcanza para el propósito que persigue la razón pública; obviamente, 
existen ciertas excepciones, muy claras, ajuicio de Rawls:5 6 

"Por supuesto, las doctrinas religiosas fundamentalistas, los 
gobiernos autócratas y dictatoriales rechazarán las ideas de la razón 
pública y la democracia deliberativa. Ellos dirán que la democracia 
conduce a la cultura de un modo contrario al de su religión, o negarán 

cuando usan el poder político para reprimir otras doctrinas que son razonables, aunque 
diferentes de las propias". Ibid., § 7, pp. 176-177, notas 93 y 95. 

5 4 Ibid., § 7, p. 177. 
5 5 Loe. cit. 
M¡bid.,§l, p. 178. 
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los valores que solamente gobiernos autocráticos o dictatoriales pueden 
asegurar. Ellos asegurarán que lo religiosamente verdadero, o lo filosó
ficamente verdadero, prevalece por sobre lo polí t icamente razonable. 
Nosotros simplemente decimos que semejante doctrina es polí t icamente 
irrazonable. Dentro del liberalismo polít ico nada más necesita ser 
d icho ." 5 7 

Ya finalizando su exposición, recuerda Rawls que al principio había 
señalado que las sociedades actuales pueden contener, con normalidad, 
doctrinas irrazonables no compatibles con una sociedad democrática, y 
como ejemplos de éstas pone a determinadas doctrinas religiosas, como 
por ejemplo los fundamentalismos, u otras seculares, como así también 
los "muchos horrendos ejemplos" que hubo en el siglo XX de gobiernos 
autocráticos y dictatoriales. La pregunta acerca de hasta qué punto estas 
doctrinas no razonables, estando activas, podrán ser toleradas en un régi
men democrático constitucional, dice Rawls, no es un asunto que pre
sente una nueva o diferente cuestión, aun cuando, recuerda, en el presente 
relato acerca de la razón pública, el foco estuvo puesto sobre la idea de 
razonabilidad y el rol desempeñado por ciudadanos razonables. Rawls 
dice que, en función de esto, "no hay un relato sobre la tolerancia hacia 
doctrinas razonables y otro para las doctrinas irrazonables". Estas serán 
siempre una amenaza para las instituciones democráticas, puesto que no 
son aptas para permanecer en un régimen constitucional, a no ser que se 
entienda a éste a la manera de un modus vivendi. Pero según Rawls, si 
bien esto indica los límites de la razón pública a la que se le puede prestar 
apoyo, no constituye un indicador de que la idea de razón pública sea 
defectuosa o tenga fallas, por lo cual el valor y la importancia del intento 
por realizar el ideal de la razón pública permanece vigente.58 

" [ . . . ] E l (Rawls) intenta describir cómo los ciudadanos sosteniendo 
doctrinas comprehensivas razonables, aunque diferentes, pueden viv i r 
juntos en una sociedad democrát ica estable. Rawls pudo sugerir el con
cepto de lo razonable a partir de la formulación de su proyecto y ha des-
cripto c ó m o los ciudadanos afirmando radicalmente doctrinas compre
hensivas diferentes pueden vivir juntos en una sociedad democrát ica 
estable. Después de todo, un modus vivendi bien construido podría tole
rar tanto a Nazis como a Judíos y Amish, así también como a ateos, sin 
que por ello se vea sacrificada la estabilidad. E l segundo proyecto es 
más ambicioso, más comprensivo (como sinónimo de inclusivo), y 
mayormente utilizado en situaciones desarrolladas en disputas demo-

5 7 Loe. cii. 

58 lbid., § 7, pp. 178-179. 
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cráticas. Es tiempo de ceder al modus vivendi lo debido y de explorar y 
explotar su capacidad y competencia para proveer estabilidad." 5 9 

Rawls cierra su exposición demarcando las principales diferencias 
entre 77 y PL. Afirma que en aquella primera obra, de 1971, intentó 
desarrollar de manera explícita y partiendo de la idea de contrato social, 
"una teoría de la justicia que no esté más abierta a objeciones... y que 
prueba ser superior a la extendida y dominante tradición del utilitarismo". 
Así, esta teoría - dice Rawls - termina proporcionando la moral básica más 
apropiada para una sociedad democrática. También allí se presenta a la 
justicia como imparcialidad al modo de una doctrina liberal comprehen
siva60, puesto que todos los que conforman la sociedad bien ordenada 
sostienen la misma doctrina. Rawls la juzga, ahora, veintiséis años más 
tarde, como una sociedad imposible de lograr, ya que tal tipo de socieda
des bien ordenadas "contradicen el hecho del pluralismo razonable".61 

Además de esto - que no es poco decir - Rawls dice que en PL con
sidera otro asunto distinto al anterior, y que se expresa con la siguiente 
pregunta: 

" [ . . . ] ¿ c ó m o es posible para quienes sostienen una doctrina 
comprensiva, religiosa o no religiosa, y en particular doctrinas basadas 
en autoridades religiosas, tales como la iglesia o la Biblia, inclusive 
sostener una concepción política de la justicia razonable que adhiera a 
una sociedad democrát ica constitucional?" 6 2 

Rawls se autorresponde diciendo que "las concepciones políticas son 
vistas tanto como liberales y autoestablecidas y no como comprehensivas, 
en vista de que las doctrinas religiosas pueden ser comprensivas pero no 
liberales". Si bien ambos libros incluyen una idea sobre la razón pública, 
éstos son asimétricos. En el primero (77), la razón pública es sostenida 
mediante una doctrina liberal comprehensiva, en tanto que, en el último 
(PL), la razón pública es un modo de "razonar sobre valores políticos 
sostenidos por ciudadanos libres e iguales que no sobrepasan las doctri
nas comprensivas de ciudadanos tanto más como esas doctrinas son con
sistentes con una política democrática". 

5 9 HERSHOVITZ, : 'A Mere Modus Vivendi?", en The Idea of a Political Liberalism. Essays 
on Rawls, pp. 229-230. 

6 0 Rawls recuerda aquí el hecho de que el término "doctrina comprehensiva" no había 
sido utilizado en su obra de 1971. 

6 1 RAWLS, The Law of Peoples, § 7, p. 119. 
6 2 Loe. cit. 
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"De este modo, la sociedad democrática constitucional bien orde
nada de Politicai Liberalism es aquella en la cual el dominio y el control 
de los ciudadanos se sostiene y actúa a partir de inconciliables, aunque 
razonables, doctrinas comprehensivas. Estas doctrinas vuelven a soste
ner concepciones políticas razonables - aunque no necesariamente las 
más razonables - las cuales especifican los derechos básicos, libertades y 
oportunidades de los ciudadanos en la estructura básica de la sociedad". 

Evaluación sobre la "revisión"de 1997 

Como hemos visto, no se percibe que en esta revisión que Rawls ha 
hecho de su Conferencia V I sobre la razón pública se hayan producido 
cambios conceptuales en su teoría. Acorde a lo que es dado observar a 
través del desarrollo histórico de su devenir filosófico, más que cambios 
en la anterior noción, antes expuesta, han habido, en todo caso, aclaracio
nes y profundizaciones de las mismas ideas que allí estaban. Quizás, para 
la mayoría de sus críticos comunitaristas, resulte halagador en cierto 
modo escuchar este "mea culpa" final con que Rawls cierra su exposición 
en tanto compara el contenido básico de sus dos más grandes obras. Por
que reconoce que su teoría de la justicia como imparcialidad, expuesta en 
77, es algo insostenible universalmente - aunque por otra parte cabe agre
gar que jamás abandona, sino que en todo caso recorta sus alcances - , 
puesto que ahora la cataloga como una doctrina comprehensiva, y por 
tanto resulta contradictorio sostenerla universalmente con el hecho del 
pluralismo razonable, de acuerdo con estos sus nuevos principios. 

Así mismo, debe recordarse que aún aquí reaparece, aunque no en 
forma tan fuerte y marcada como lo había hecho en su artículo de 1985, 
"Justice and Fairness: Politicai not Metaphysical", el juicio axiológico - y 
por demás ideológico - acerca de la plausibilidad de los liberalismos de 
Kant y de Mil i , como lo más cercano a una doctrina comprehensiva capaz 
de ser universalizada y en la cual puede ser incluida, sin margen de pér
dida alguna de sustantividad, la teoría de la justicia como imparcialidad. 
Por otra parte, si bien continúa reafirmando el hecho del pluralismo razo
nable como elemento estructurante fundamental de la democracia cons
titucional, también se muestra algo más compasivo con ciertas doctrinas 
comprehensivas de carácter teleológico que había descartado tajante
mente dentro de su pluralismo razonable, en el libro de 1993. Ahora son 
otras doctrinas comprehensivas las que fuerzan su abierto encono, y así 
termina denunciando a aquellas con las que quizás la gran mayoría de los 
seres humanos no disentiría en dejarlas afuera de la sociedad democrá
tica, a saber, los fundamentalismos religiosos contemporáneos, las auto
cracias y las dictaduras, todas ellas con un historial de criminalidad en tan 
pocos años de vida del siglo XX que nadie osaría homenajearlas con el 
apodo de formas "democráticas", y menos aún "constitucionales". 
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Aun así, aunque minimizada en su alcance y en sus propiedades, la 
teoría de la justicia como imparcialidad, incluyendo la totalidad del 
marco teórico que siempre la asistió - la posición original, el velo de igno
rancia, los dos principios, la concepción particular sobre los bienes pri
marios, etc. - sigue estando vigente y en nada ha cambiado para Rawls, 
como así tampoco su fundamentación, que como siempre, yace anclada 
en el expediente del contrato social. 

Balance final: medio siglo de filosofía rawlsiana 

Queda claro que la intención de Rawls, una vez asimilado el efecto 
que produjo la publicación de A Theory ofJustice (1971), fue limar aque
llos aspectos que resultaban más chocantes para la gran crítica, especial
mente la originada en la vertiente comunitarista. Lo discutible, en todo 
caso, es hasta qué punto lo logró y pudo llegar más allá de las meras 
intenciones, teniendo en cuenta que los elementos más radicales - y origi
nales - de su teoría, permanecieron incólumes hasta el final. Pero vaya
mos por partes y repasemos en más detalle la evolución de su pensa
miento post 77. 

Los mayores cambios y declaraciones de principios adoptados por 
Rawls desde la publicación de TJ en adelante, y el efecto contra crítico 
que su obra ocasionó, ya aparecen, casi en plenitud, en su artículo de 
1980, sobre el constructivismo kantiano, y luego en el que publicó en 
1985, sobre la negación de cualquier vestigio de metafísica que se pre
tenda ver en su teoría. Sobre el final, incluso, de este último trabajo, 
esboza tres claros intereses y leves giros que le imprime a su teoría polí
tica y que estaban - al menos explícitamente - ausentes en su obra del '71. 

Del artículo del '80, sobre Kant 6 3, queda como corolario que desea 
separarse de su declarado mentor en la TJ, afirmando casi exclusivamente 
dos ideas claves que nunca habrá de dejar de lado, a saber, la prioridad 
del Right sobre el Good, y la autonomía absoluta, que define a la persona 
moral. 6 4 Aparece ya con fuerza en este trabajo el concepto que le servirá 
de soporte axiológico de las tres ideas venideras y explicitadas en el artí
culo del '85 6 5; esto es, su nuevo concepto de "razonabilidad", que lo 
separará de cualquier noción de "racionalidad" y que, al mismo tiempo, 
lo acercará un tanto a sus críticos. Por lo demás, ya en su trabajo del '80 

6 3 JOHN RAWLS, "Kantian Constructivism in Moral Theory", Journal of Philosophy, 11, 
September 1980: pp. 515-572 . 

6 4 Cf. RICHARD J ARNESON, "Rawls Versus Utilitarianism in the Light of Political Libera
lism", en The Idea of a Political Liberalism. Essays on Rawls, § 8, "The Epistemic 
Asymmetry between the Good and the Right", pp. 2 4 9 - 2 5 1 . 

6 5 "Justice as Fairness: Political not Metaphysical". 



28 Fernando Aranda Fraga 

ha comenzado a tirar por la borda el escaso ropaje metafísico y ontoló
gico que revestía su anterior posición sobre la justicia, sobre todo en lo 
que respecta a los fundamentos del acuerdo.06 La herencia kantiana, ha 
quedado, así, definitivamente delimitada y purgada de elementos declara
damente universalistas. Con ello, Rawls ya se insinúa como relativista, y 
así se mantendrá hasta el final, por más artilugios que pueda crear para 
mediatizar su teoría y hacerla más accesible a posiciones que antes se le 
contraponían. 6 7 

En cuanto a "Justice as Fairness...", los tres elementos innovadores 
que introduce son, en primer lugar, la intención de que su teoría social no 
sea mal comprendida, a la manera de la interpretación prudencial hobbe-
siana. Rawls pretende que su teoría no sea un mero modus vivendi, enten
dido éste como una unión social que es producto del interés, donde la 
estabilidad sería pura y simplemente algo precario y sujeto a la posibili
dad de un derrumbe repentino. Por supuesto que Rawls nunca desea esto, 
pero se hace difícil pensar que un mero "consenso superpuesto" de teo
rías, muchas de las cuales son conflictivas entre sí, pueda proporcionar 
algo más que un simple modus vivendi. La intención de Rawls es clara, 
no así la forma de lograr lo que pretende. No será por el camino de la 
neutralidad axiológica mediante el que podrá evadirse de esta crítica. De 
paso, esta noción de modus vivendi se conecta con lo que Sandel le 
achaca a Rawls acerca del aislamiento de sus ciudadanos y de tomar a los 
sujetos del acuerdo como un yo presocial, desencarnado de sus interrela
ciones naturalmente societarias.68 

El siguiente giro que adopta a partir del '85, que se denota mejor en 
el artículo del '87 sobre el consenso superpuesto, y que ya había sido pre
figurado en su trabajo sobre el constructivismo kantiano, será el hecho 
del "pluralismo razonable". Esto le brindará dos ventajas: primero, elimi
nar del procedimiento consensual a un sector de las partes, a saber, las 
doctrinas comprehensivas teleológicas que anteponen y enmarcan sus 
teorías de la justicia dentro de una nítida noción del bien; además, y por 
ende, de entender que la justicia no es una virtud artificial, sino esencial
mente natural. Ya en su TJaparecía el decantamiento de las perspectivas 
teleológicas, al modo de la ética aristotélica, por nombrar apenas una de 

6 6 Con respecto a esto ver mi trabajo crítico sobre el artículo de Rawls de 1985: "John 
Rawls: una ética jurídica sin fundamento", previsto a publicarse en breve en Anuario 
Filosófico. 

6 1 Sobre la influencia de Kant en la filosofía de Rawls, especialmente en su obra A Theory 
of Justice y e! artículo sobre Kant de 1980, ver: F. ARANDA FRAGA, "Las primeras 
modificaciones en la teoría original de la justicia. (¿Cuán kantiano es John Rawls?)", 
Analogía Filosófica, Año 16, N.° 2 , Julio-Diciembre 2002 , pp. 3-39. 

6 8 Cf. MICHAEL SANDEL, Liberalism ant the Limits of Justice (New York: Cambridge 
University Press, 1982) , pp. 11-12, 1 9 - 2 2 , 6 0 - 6 5 . 



La idea de "Razón Pública" (y su Revisión) en el Ultimo Rawls 29 

sus formas. Es decir que ya en el '71 el par conceptual de "razonable-no 
razonable" orientaba su interpretación de la teoría de la justicia. En la 
segunda parte de PL, al comienzo del cuarto capítulo, donde se ocupa del 
tema del consenso superpuesto, sector del libro basado en sus artículos 
publicados entre 1987-89, declara abiertamente que doctrinas morales 
comprehensivas, tales como la platónica, la aristotélica y la tomista, no 
alcanzan el mínimo requerido de razonabilidad, por lo cual no corres
ponde, a su juicio, incorporarlas dentro de un pluralismo razonable. 
Como Rawls afirma, este pluralismo no ha de ser un pluralismo sin m á s 
(cualquier clase de pluralismo).69 

Rawls elogia abundantemente los "liberalismos de Kant y de Mi l i " , 
hasta el punto de que sólo le falta dar un pequeño paso y llegar a decir 
que bien pueden ser adoptados como teorías comprehensivas propias de 
la justicia como imparcialidad, ya que su noción del bien coincide con sus 
fundamentos de base. Pero, obviamente, Rawls, a pesar de sus devaneos 
con Kant y M i l i , no puede dar el siguiente paso asumiendo tales concep
ciones como una teoría del bien propia de su teoría liberal de la justicia, 
pues sus principios políticos declarados a partir de 1985 se lo impedirían. 
Sería una gran debilidad dar este tipo de pasos, justamente cuando lo que 
necesita es liberar a su teoría de la justicia de cualquier relación que 
pueda haber en ella con una teoría comprehensiva sobre las relaciones del 
hombre con su mundo material, humano y social. 

Por esta razón, cuando nuestro autor harvardiano efectúa un balance 
en 1997 y compara sus dos grandes obras (77 y PL), respecto de los pro
pósitos que tuvo al escribirlas, hace un mea culpa y declara que lo que 
tenía de no razonable su TJ era precisamente el haber sido entendida 
como una doctrina, además de política, tal como ahora la deja acotada, 
también comprehensiva. Con esto Rawls intenta dejar abierta la puerta 
- siendo que él no declara que su teoría asuma características de índole 
moral y menos aún metafísica, sino estrictamente política - para que en 
ella puedan concurrir libremente, y a nivel estrictamente político, todas 
aquellas doctrinas que sean juzgadas como razonables, sin que por ello 
tengan que ceder nada de lo que poseen sustantivamente. Esto esconde e 
implica abiertamente, a la vez, una noción de neutralidad axiológica 
acerca de un sin número de hechos dotados de valor o disvalor que Rawls 
necesariamente quiere y debe evitar incorporar, no promulgándose acerca 
de ningún asunto relevante que sea ética, religiosa o sociológicamente 
sustantivo, con la finalidad de que puedan caber en su teoría la mayor 
cantidad posible de concepciones diferentes del bien. Por supuesto que 
esto acontece con una excepción, como ya vimos, de aquellas doctrinas 

^ J. RAWLS, Politicai überalism, pp. 134-135. 
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que Rawls no desea incluir porque, a su juicio, no se califican como razo
nables.70 

Esto nos conduce al punto final y que constituye el tercer giro que 
antes le atribuimos a Rawls: su objetivo final es universalizar, no las pro
piedades de su teoría, sino, su aceptación. Es lo que pretende lograr al 
restringir su teoría de la justicia al ámbito de lo político y a! promulgar su 
cuasi equivalencia y correspondencia con la denominada "razón pública". 
Así, todas las doctrinas comprehensivas, liberales o afines, semejantes o 
conflictivas entre sí, siempre y cuando hayan entrado por la gran puerta 
del denominado "pluralismo razonable", pueden ser asimiladas y por su 
parte dar su aprobación a la teoría de la justicia como imparcialidad, pues 
ésta tiene un alcance estrictamente político, además de ser, como él cree, 
la forma más adecuada para un régimen democrático constitucional. 
Todas las doctrinas razonables, terminan, así, siendo "liberales", políti
camente hablando, como si lo político pudiera ser desgajado de la exis
tencia integral de la persona y de las instituciones conformadas por 
personas. 

En la idea de razón pública, y en la subsiguiente "revisión" de 1997, 
Rawls formula un sin número de procesos que conforman los hechos polí
ticos que acontecen en una democracia constitucional, donde, vez a vez, 
son efectuados mediante acuerdos constantes que tienen lugar, velo de 
ignorancia mediante, en la posición original. Todos estos acontecimientos 
están políticamente signados por el acuerdo contractual, y por tanto tam
bién están dirigidos según la orientación formulada por los dos principios 
de justicia. El artificio aparece montado, definitivamente, en toda su 
extensión, y ni un ápice remueve Rawls de su histórica concepción de la 
justicia como imparcialidad, en tanto idea puramente política, al menos 
hasta su última producción importante conocida, el artículo de 1997, que 
aquí acabamos de comentar y evaluar. 

Al respecto de la crítica de neutralidad de la que son pasibles las doctrinas liberales 
contemporáneas, ver la autoapología que hace Charles E. Larmore de su propia postura 
libera!, diferente, por cierto, de la concepción liberal rawlsiana. LARMORE, "Why 
neutrality?", en Patterns of Moral Complexity (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997), pp. 50-55. 
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A B S T R A C T 

THE IDEA OF "PUBLIC REASON" (AND REVIEW) 
AT THE LAST RAWLS 

In 1993 John Rawls published his main and longest work since 1971, where 
he had published his reknown A Theory of Justice, book that made him famous 
as the greatest political philosopher of the century. We are referring to Political 
Liberalism, a summary o f his writings o f the 80's and the first half of the 90's, 
where he attempts to answer the critics of his intellectual partners, communi
tarian philosophers. One of the key topics in this book is the issue o f "public 
reason", whose object is nothing else than public good, and on which the princi
ples and proceedings of justice are to be applied. The book was so important for 
the political philosophy of the time that in 1997 Rawls had to go through the 
1993 edition, becoming this new one the last relevant writ ing published before 
the death of the Harvard philosopher in November 2002. 





NACIONALISMO E FEDERALISMO. 
TÓPICOS DE PENSAMENTO POLÍTICO 

PORTUGUÊS E EUROPEU (1901-1926) 

Ernesto Castro Leal 
Universidade de Lisboa 

O presente artigo visa sistematizar dinâmicas históricas e concep-
tualizações políticas em torno do nacionalismo e do federalismo portu
guês, entre 1901 e 19261. Referentes ideológicos essenciais de vários 
doutrinadores e programas políticos partidários, esses conceitos foram 
objecto de múltiplas apropriações. Deve-se destacar a diversidade doutri
nária do nacionalismo português, devedora de uma época marcada pelo 
ressurgimento dos nacionalismos europeus e pelo jogo de poderes hege
mónicos entre Estados-nações e Impérios, no interior dos quais, seguindo 
Fernand Braudel, se manifestavam «unidades violentas», condenadas ao 
fracasso, pois a «violência nunca bastou a ninguém para tomar toda a 
casa europeia» 2. A afirmação geopolítica do princípio de nacionalidade 
(ou soberanismo nacional) percorreu o primeiro quartel do século XX 
europeu, ganhando estatuto jurídico na comunidade internacional com a 
criação da Sociedade das Nações, em 1919, a qual contou com a partici
pação do Estado português. Só com a declaração política sobre a neces
sidade de um «laço federal» europeu, proferida pelo ministro francês dos 
Negócios Estrangeiros, Aristide Briand, em 9 de Setembro de 1929, é que 
se tentou modificar o sistema de equilíbrio europeu e o método de solu
ção dos problemas económicos pelo «recurso à autarcia e ao proteccio-

1 Este artigo corrige, reinterpreta e amplia conteúdos dispersos em duas publicações por 
mim elaboradas: Nação e Nacionalismos. A Cruzada Nacional D. Nuno Alvares Pereira 
e as Origens do Estado Novo (19J8-I938), Lisboa, Edições Cosmos, 1999; e «O federa
lismo republicano português. Alguns aspectos (1919-1926)», O Federalismo Europeu. 
História, política e utopia (coordenação de Ernesto Castro Leal), Lisboa, Edições 
Colibri/Instituto dc História Contemporânea da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, 2001, pp. 119-132. 

2 Fernand Braudel, Gramática das Civilizações, Lisboa, Editorial Teorema, 1989, p. 383. 
Philosophica, 22, Lisboa, 2003, pp. 33-63 
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nismo», propondo a sua internacionalização, ideário que veio a ser siste
matizado pela diplomacia francesa no memorando de 1 de Maio de 1930 
(conhecido por Plano Briand), onde se advogava a criação de uma União 
Federal Europeia3. 

1. Nacionalismo 

Fernando Pessoa, reflectindo sobre conceitos de filosofia política, 
afirmou que o nacionalismo e o liberalismo «em nada se opõem, em nada 
se podem opor, um ao outro», visto que «o primeiro gira em torno do 
conceito de Nação - não, note-se bem, de Estado; o segundo gira em 
torno do conceito de indivíduo - não, note-se bem, de cidadão», e conclui 
que o nacionalismo tanto pode ser liberal ou antiliberal e o liberalismo 
nacionalista ou antinacionalista, tendo os dois conceitos, «ainda que em 
campos diferentes, o mesmo ritmo ou tipo de vibração», pois o naciona
lismo procura a valorização da Nação e o liberalismo procura a valoriza
ção do Indivíduo4, Parece pertinente esta advertência mas deve referir-se 
quando à espessura história, que, em Portugal, a partir de meados do 
século XIX, a um tempo cada vez mais forte de práticas de nacionalismo 
liberal, democrático e republicano (aproximadamente, entre 1860 e 
1914), seguir-se-ia um tempo cada vez mais forte de práticas de naciona
lismo antiliberal, antidemocrático e antirepublicano (aproximadamente, 
entre 1914 e 1940), correspondendo à crise do liberalismo e ao alvorecer 
e consolidação do autoritarismo. 

O nacionalismo português contemporâneo reactualizou-se e comple-
xificou-se entre os inícios dos anos 90 do século XIX e os finais dos anos 
30 do século XX, configurando um multifacetado campo ideológico, 
cultural e político, onde ocorreram controvérsias sobre as idealizações do 
regime (monarquia, república, ditadura nacional), do sistema de governo 
(tradicionalismo, parlamentarismo, presidencialismo), da relação entre o 
Estado e a Igreja Católica (regalismo, ultramontanismo, separatismo, con-
cordatismo), ou ainda sobre a leitura da história e da identidade nacional 
(providencialismo divino, cientismo laico, historicismo crítico). As res
postas dadas às circunstâncias geopolíticas do «Ultimatum» inglês e da 
Primeira Grande Guerra propiciaram a reconfiguração doutrinária e orga
nizativa dos vários nacionalismos lusos, favorecendo a inculcação de uma 
mentalidade política de nação imperial, de Estado forte e de sociedade 

3 Jose Medeiros Ferreira, A Nova Era Europeia. De Genebra a Amesterdão, Lisboa, 
Editorial Noticias, 1999, p. 17. 

4 Obras Completas de Fernando Pessoa. Da República (1910-1935). Introdução e 
organização de Joel Serrão, recolha de textos de Maria Isabel Rocheta e Paula Morão, 
Lisboa, Atiça. 1979, pp. 363-364. 



Nacionalismo e Federalismo 35 

orgânica, muito crítica dos liberalismos oligárquicos de matriz monárqui
ca ou de matriz republicana. Essa nova mundividência foi sujeita a diver
sos processos de mitificação política e cultural, que percorreriam os 
vários nacionalismos - monárquicos e republicanos, católicos e laicos -
nesse arco temporal, vindo a ganhar um lugar central na ritualização sim
bólica e política do regime autoritário, conservador e nacionalista do 
«Estado Novo» 5. 

1.1. Variedades de nacionalismo político 

A dinâmica dos nacionalismos portugueses acelerou-se desde os ini
cios do século XX, manifestando uma variedade de representações ideo-
lógico-políticas, umas com maior impacto, outras com menor impacto no 
debate público, na audiencia geracional e na durabilidade das formas 
organizativas. No primeiro caso, de maior impacto, saliente-se o nacio
nalismo republicano (Partido Republicano Português e diversos grupos 
republicanos durante a Primeira República), o nacionalismo católico 
(Partido Nacionalista, Centro Académico de Democracia Crista e Centro 
Católico Português), o nacionalismo monárquico constitucionalista 
(Causa Monárquica), o nacionalismo monárquico integralista (Integralis
mo Lusitano e Acção Realista Portuguesa) e o nacionalismo sincrético 
(Cruzada Nacional D. Nuno Álvares Pereira), sintetizando este último 
muito do travejamento doutrinário de síntese que será propalado pelo 
«Estado Novo». No segundo caso, de menor impacto, o nacionalismo 
monárquico miguelista (Partido Legitimista), o nacionalismo republicano 
presidencialista (Partido Nacional Republicano, na «República Nova», e 
grupos neosidonistas como o Partido Nacional Republicano Presidencia-
lista) e o nacionalismo republicano fascista (Centro do Nacionalismo 
Lusitano). A proposta do Partido Republicano Nacionalista, inserida no 
sistema político republicano, anunciava uma variante conservadora do 
nacionalismo liberal republicano, mas no seu manifesto de 1923 justifi
cava-se sumariamente a característica de nacionalista, pelo «alto interesse 
nacional» e «respeito pelas tradições nacionais». 

Apesar das divergencias em torno da categorização do mito da 
Nação, do mito do Estado e do mito do Imperio, praticando-se por vezes 
o recurso sedicioso do pronunciamento, das incursões, do golpe de Esta
do ou da revolução, os varios nacionalismos dispuseram de um generali
zado imaginário político de nação histórica imperial (na verdade, o que 
existiu foi um sucessão de «impérios»), com o debate a incidir nesta 
questão sobre a opção preferencial pelo sistema administrativo colonial 

5 Ernesto Castro Leal, Nação e Nacionalismos. A Cruzada Nacional D. Nuno Alvares 
Pereira e as Origens do Estado Novo (1918-1938), Lisboa, Edições Cosmos, 1999. 
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(sujeição, assimilação ou autonomia), e de um imaginário simbólico em 
tomo do reconhecimento do escudo de armas (escudo nacional de cinco 
quinas), presente quer na bandeira monárquica, quer na bandeira republi
cana6. A pluralidade de formulações doutrinárias e de modalidades 
organizativas nacionalistas manifestou-se com vigor durante o regime 
político da Primeira República, mas esse vasto campo do nacionalismo 
português foi fracturado pelos importantes debates entre liberalismo e 
antiliberalismo e entre catolicismo e laicismo. 

Tal circunstância não impediu contudo o desenvolvimento de pro
cessos de convergência ideológico-culturais e ético-políticos, com bas
tante relevância após 1915, o que propiciou a construção de espaços cívi
cos de reflexão teórica e de mobilização pública, como conferências, 
congressos, campanhas cívicas, revistas ou ligas. O debate promovido 
entre alguns dos seus protagonistas permitiu a identificação de um con
junto de tópicos essenciais para um programa nacionalista de síntese, em 
grande parte recolhido e divulgado nos nacionalismos cívicos e políticos 
da Liga Nacional (1915-1918), da Cruzada Nacional D. Nuno Álvares 
Pereira (de 1918 a 1926) e do Centro Católico Português (de 1919 e 
1926), convergindo no ideário nacionalista sincrético do «Estado Novo», 
bem expresso no lema «Deus, Pátria, Autoridade, Família, Trabalho», 
que Oliveira Salazar enunciou no discurso «As Grandes Certezas da 
Revolução Nacional», proferido em Braga, no dia 26 de Maio de 1936. 

Não obstante a divergência ideológica nacionalista sobre o lugar a 
atribuir ao primado do espiritual (influência de Jacques Maritain) ou ao 
primado do político (influência de Charles Maurras), convergindo, no 
entanto, numa atitude dominante antimoderna crítica de Lutero, Descartes 
e Kant, gerou-se, no primeiro pós-guerra, com significativa audiência, 
uma área consensual de opinião entre destacados elementos das elites 
nacionalistas (incluindo alguns republicanos moderados), à volta de 
ideias essenciais: moral cristã, ética da responsabilidade, patriotismo cívi
co, Estado unitário, nação imperial, regime republicano presidencialista, 
governo com forte componente de técnicos (o propalado ministério 
nacional das competências), regime de separação leal entre o Estado e as 
Igrejas (com crescente audiência do concordatismo de separação jurídica 
com a Igreja Católica), corporativismo (representação institucional de 

Sobre os símbolos nacionais, cf. João Medina, «A bandeira republicana: de pendão 
insurrecto a bandeira nacional», História de Portugal dos tempos pré-históricos aos 
nossos dias {direcção de João Medina), vol. X, tomo I , Alfragide, Ediclubc, s.d. [1993; 
reed., 1998], pp. 143-178; Idem, «Que fazer do chamado "Hino Nacional". Estudo 
crítico sobre a letra de Henrique Lopes de Mendonça para o Hino Nacional português», 
Clio, nova série, vol. 4, Lisboa. 1999. pp. 117-141; António de Araújo, «A Nação e os 
seus símbolos. (Breves comentários ao artigo 1 I o da Constituição de 1976)», O Direito, 
ano 133°, n° I , Lisboa, 2001, pp. 197-224. 



Nacionalismo e Federalismo 37 

corpos sociais intermédios) e formulação de um projecto de desenvolvi
mento económico-social com intervenção estadual. Deste modo se ques
tionava a metodologia política e a prática ideológica vigente que oscilava 
entre o republicanismo revolucionário e o republicanismo demoliberal. 

1.2. Os mitos do salvador, da unidade e da idade de ouro 

Alguns nacionalismos políticos promoveram retóricas sobre o 
homem providencial, que nos resgataria da decadência provocada por 
sucessivos naufrágios, favorecendo deslumbramentos de messianismo 
político e de redentorismo social. Pode surpreender-se narrativas legiti
madoras em torno de modelos considerados exemplares, como as que 
heroicizaram Joaquim Mouzinho de Albuquerque, João Franco, Henrique 
de Paiva Couceiro, Afonso Costa, João de Almeida, Sidónio Pais, Fran
cisco da Cunha Leal, Filomeno da Câmara, Manuel Gomes da Costa ou 
António de Oliveira Salazar. Evocava-se frequentemente um novo Nuno 
Álvares ou um novo D. Sebastião, manifestando-se assim o mito do sal
vador (chefe-Estado), tendo acoplado o mito da unidade (sociedade-
-Nação), particularmente evidente nos momentos de desregulação do 
sistema político, de crise financeira e de efervescência mitológica. 

A crítica do messianismo político de matriz republicana, que espera
va pelo Dies Irae, tinha sido feita por Basílio Teles em 1907 no jornal 
portuense A Voz Pública, quando outro messianismo político, este de 
matriz monárquica, se desenvolvia em torno de João Franco e da proposta 
de «engrandecimento do poder real». Basílio Teles considerava que, ape
sar de algumas «vagas chispas de sobressalto e de revolta», o liberalismo 
era algo de frouxo na gente portuguesa, sendo «um sentimento mais bur
guês que popular» e «este povo é ignorante e é indolente, avesso a pensar e 
a proceder». Por isso, insistia junto da elite republicana para que, «se as cir
cunstâncias nos franquearem amanhã o acesso ao poder, teremos fatalmen
te de recorrer à ditadura». No entanto, a ideia de ditadura, essencialmente 
transitória, era concebida apenas como «acumulação dos poderes executivo 
e legislativo numa única entidade, parlamento ou gabinete»7. 

Em 1918 surgiram no interior do campo nacionalista católico fortes 
avisos à tentação messiânica da «República Nova», numa altura em que 
se esboçava a construção de uma frente de convergência nacionalista, 
para uma nova síntese político-ideológica de matriz republicana presi
dencialista, lida, então, por Alfredo Pimenta, desta forma: «A República 
ou é parlamentar, caminhando a passos largos para o anarquismo, ou é 
presidencialista e, então, deixa de ser autêntica república. Os presiden-

7 Basílio Teles, As Ditaduras. O Regime Revolucionário [1911]. Prefácio de Vital Moreira e 
estudo introdutório de Fernando Catroga, reedição, Coimbra, Atlântida, 1975, pp. 8-31. 
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cialistas não são republicanos puros, são republicanos monarquizados. 
Oxalá triunfe o princípio presidencialista!»8. Sidónio desenvolvia pelo 
País uma liderança carismática e populista, eivada do defeito de messia
nismo que seduzia alguns homens públicos, mas também «consequência 
dos entusiasmos que sentia por toda a parte em torno de si», como diag
nosticou António Egas Moniz9. 

A advertância crítica, dentro das suas redes sócio-políticas de apoio, 
estava claramente estampada num artigo publicado na revista bracarense 
Ilustração Católica: «Um dos grandes males da nossa terra é o messia
nismo. Os portugueses confiam demasiado no esforço alheio e nada espe
ram do esforço próprio. [...] esperam sempre o salvador [ . . . ] . São restos 
de sebastianismo corroendo ainda toda a energia duma raça, é ainda o 
pitoresco Bandarra cantando a uma nação inteira as loas perigosas duma 
passividade fatal [ . . . ] . Esperamos, esperamos sempre, a revelação do 
homem messiânico, que nos venha amarrar ao atoleiro [...]» 1 0. 

O discurso republicano, fortemente prometaico, também manifestou, 
por diversas vezes, uma visão messiânica redentorista. Por exemplo, o 
intelectual Jaime Cortesão, médico do Corpo Expedicionário Português, 
sob o impacto da Grande Guerra, assinalou que, face à situação domi
nante de Portugal ser uma «nação entorpecida» desde os finais do século 
X V I , o «génio do povo», revelado em «isolados clarões de relâmpago» -
«mais povo do que chefes» - , tem tido capacidade de resposta e recorda
va os momentos das Invasões francesas, do «Ultimatum» inglês, da 
Revolução republicana e da Grande Guerra". A mesma visão se encontra 
na oratória do Presidente da República, António José de Almeida, 
aquando das cerimónias em honra dos Soldados Desconhecidos, o qual, 
após declarar ter sido «sempre contra o messianismo político» e ter «em 
mínima conta as faculdades sobrenaturais dos grandes condutores de 
homens», não deixou também de promover a necessidade de um messia-

8 Alfredo Pimenta, A Situação Política.Conferência realizada no Salão Nobre da Liga 
Naval Portuguesa, na noite de 26 de Fevereiro de 1918, Lisboa, Ferreira Lda, Editores, 
1918, p. 31. 

9 Egas Moniz, Um Ano de Política, Lisboa, Portugal-Brasil Limitada-Sociedade Editora, 
1919, p. 86. Para a análise histórica da «República Nova», cf. João Medina, Morte e 
Transfiguração de Sidónio Pais, Lisboa, Edições Cosmos, 1994, e Armando Barreiros 
Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo. História e Mito, Braga, Universidade do 
Minho, 1997 (Dissertação de Doutoramento, policopiada). 

1 0 J. de Faria Machado, «O Messianismo», Ilustração Católica, Braga, ano V, n° 260, 22 
de Junho de 1918, p. 608. 

1 1 Jaime Cortesão, Memórias da Grande Guerra {1916-1919), Porto, Edição da Renas
cença Portuguesa, 1919, pp. 15-16. Cf. Ernesto Castro Leal, «Heroísmo cm Jaime 
Cortesão: o civilismo "guerrista" (1914-1918)», Uma Vida em História. Estudos em 
homenagem a António Borges Coelho, Lisboa. Editorial Caminho/Centro de História 
da Universidade de Lisboa, 2001, pp. 591-608. 



Nacionalismo e Federalismo 39 

nismo social como guia, «um messianismo triunfal e sadio, partindo da 
alma da Nação, intrinsecamente, fisiologicamente popular, incutindo fé, 
dando esperança, [>.,] cheio de complacência e de bravura, de heroísmo e 
de perdão [., .]» 1 2 . 

Esta atitude moral inscrevia-se no humanismo republicano em busca 
do ideal do homem novo, que incorporou a ritualização positivista socio-
látrica aos grandes homens e aos grandes acontecimentos, como prova a 
republicanização de Camões a partir do tricentenário de 1880, o calendá
rio de feriados civis anuais e oficiais da República (1 de Janeiro - Frater
nidade Universal, 31 de Janeiro - Precursores e Mártires da República, 3 
de Maio - Descobrimento do Brasil, 5 de Outubro - Heróis da República, 
1 de Dezembro - Autonomia da Pátria Portuguesa e 25 de Dezembro -
Família), a panóplia discursiva patriótica sobre a intervenção na Primeira 
Grande Guerra e sobre a travessia aérea do Atlântico Sul ou a liturgia 
cívica e laicista ao Soldado Desconhecido, que será recatolizada após a 
revolução de 28 de Maio de 192613. 

O republicano José Osório de Oliveira encontrava, em 1922, a expli
cação comum para esses diferentes tipos de messianismo na «face elegía
ca da nossa alma», que contrapunha à «face trágica» da alma espanhola, 
messianismos que produziam messias, alguns divinizados misticamente14, 
como aconteceria com Sidónio Pais e Oliveira Salazar. Por sua vez, na 
sessão parlamentar de 9 de Janeiro de 1924, o deputado António Lino 
Neto, notabilidade destacada do Centro Católico Português, seguindo a 
visão crítica que a Igreja Católica tinha do messianismo político - admi
tindo somente o messianismo divino - , expunha a recusa frontal às revo
luções, às ditaduras e à espera do messias, pois o «Messias, o Encoberto, 
o Salvador, está dentro de cada um de nós [,..]» 1 5. No ano seguinte, o 

1 2 Em Honra dos Soldados Desconhecidos. Discursos proferidos pelo Presidente da Repú
blica Portuguesa Dr. António José de Almeida na Sala e no Atrio do Palácio do 
Congresso, em 7 de Abril de ¡921, Lisboa, Imprensa Nacional, 192Í, pp. 20-21. 

1 3 João Medina, «Oh! a República!...». Estudos sobre o Republicanismo e a Primeira 
República Portuguesa, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1990, 
pp. 9-78; Amadeu Carvalho Homem, A Ideia Republicana em Portugal. O contributo 
de Teófüo Braga, Coimbra, Livraria Minerva, 1989, pp. 171-206; Fernando Catroga, O 
Republicanismo em Portugal. Da Formação ao 5 de Outubro de 1910, Coimbra, 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1991, pp. 441-464; Ernesto Castro 
Leal, «Narrativas e Imaginários da I a Grande Guerra. "O Soldado-Saudade" português 
nos "nevoeiros de morte"», Revista de História das Ideias, vol. 21, Coimbra, Instituto 
de História e Teoria das Ideias da Faculdade de Letras da Universidade dc Coimbra, 
2001, pp. 441-460. 

1 4 José Osório de Oliveira, «Caracteres rácicos. A Alma da Espanha. Misticismo e 
messianismo. Os seus crentes e os seus heróis», Diário de Lisboa, Lisboa, ano 2°, 
n° 411, 5 de Agosto de 1922, p. 3. 

15 Diário da Câmara dos Deputados, sessão n° 17, de 9 de Janeiro de 1924, p. 19. 
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jornal católico Novidades, em editorial, continuava a alertar a elite e o 
povo católico para o perigo messiânico civil-militar: «[...] enquanto toda 
a gente nesta hora confia no encoberto, nós cada vez esperamos menos 
em messias. A salvação do país ou se fará pela união, organização e 
cooperação dos valores morais (não dizemos dos conservadores) que 
ainda existem em todos os campos, ou não haverá remédio senão nos 
caminhos que a Providencia conhece e às vezes levam os povos pelas 
catástrofes para a ressurreição. Estes, porém, só a Deus pertencem» 1 6. 

Contudo, na área do monarquismo integralista manuelista, João 
Ameal, importante publicista do nacionalismo revolucionário da Acção 
Realista Portuguesa (1924-1926) - teorizado por Alfredo Pimenta, que já 
estivera na formação da antecessora Acção Tradicionalista Portuguesa 
(1921) e que era fortemente influenciado pela doutrina maurrasiana da 
Action Française - , sentiu a necessidade de distinguir em 1926 dois tipos 
de messianismo para fazer a justificação de um deles como referente sim
bólico de mobilização política contra o regime republicano. Por um lado, 
existia o messianismo «pessimista», espelhado por Oliveira Martins, na 
sua História de Portugal, ou por Ramalho Ortigão, nas Últimas farpas, 
dois «lúcidos mestres nacionalistas» mas cuja visão passiva e triste do 
passado «se não concilia com a sua moderna reflorescência». Por outro 
lado, construía-se um messianismo «de energias ardentes», propalado por 
António Sardinha, na Aliança Peninsular, por Carlos Malheiro Dias, na 
Exortação à Mocidade, por Antero de Figueiredo, no D. Sebastião, ou 
por Martinho Nobre de Melo, em Para Além da Revolução11. 

O êxito português da travessia aérea do Atlântico Sul, em 1922, foi 
mais um momento propiciador de representações apoteóticas nacionalis
tas, invocando-se um regresso mítico à idade de ouro quinhentista. Esta 
exorbitação da glória presente, protagonizada por Gago Coutinho e Saca
dura Cabral, pretendeu criar uma nova disposição no escol dirigente para 
superar o diagnóstico coevo de profunda crise nacional. O sucesso da 
aeronáutica portuguesa adquiriu uma dimensão nacional mas propiciou 
leituras fortemente triunfalistas. Uma pequena amostra de alguns títulos 
de artigos em jornais mostra bem o ambiente mental vivido: «O Ressur
gimento da Raça», «Viva Portugal!», «Glória a Portugal!», «Horas de 
Glória», «A Alma da Pátria», «Ao Clarão da Epopeia», «Venceram Guia
dos pela Cruz», «Por Mares e Ares Nunca Dantes Navegados». Está pre
sente, quase sempre, nessas narrativas, o objectivo de articular a priori
dade marítima com a prioridade aérea, hiperbolizando assim ainda mais 

1 6 Cf. editorial «Desorientação», Novidades, Lisboa, ano I I I , n° 438, 12 de Março de 
1925, p. 1. 

1 7 João Ameal, «Os dois mess i an is mos», A Reconquista, Lisboa, n° 1, 15 de Janeiro de 
1926, pp.10-11. 
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esse feito, como se mostra neste excerto do texto «Salvé Portugal», publi
cado em A Vanguarda, de Pedro Muralha: «Como há 400 anos, Portugal 
dita ao mundo urna página épica da sua Historia. A alma da Raça vibra de 
entusiasmo ao ter conhecimento do triunfo da jornada heroica dos intré
pidos aviadores [....]. A hora presente é de ressurgimento nacional.»'8. 

1.3. Expressões de nacionalismo cultural 

Os mundos nacionalistas incorporam também os nacionalismos cul
turais, históricos e literarios, nem sempre relacionados com uma progra
mação nacionalista de acção política, que se manifestaram em artigos 
publicados em periódicos como a Revista Lusitana (1887-1943), O 
Arqueólogo Português (1890-1931), Portugália (1899-1908), Arquivo 
Histórico Português (1903-1921), A Águia (1910-1932), Vida Portuguesa 
(1912-1915), Revista de História (1912-1928), Arqueologia e História 
(1922-1932) ou Lusitânia (1924-1927). Exemplos, pelo contrário, da 
íntima conexão entre a crítica cultural e a acção política, foram os perió
dicos católicos Imparcial (1912-1919) e Estudos (1922-1934) e a revista 
monárquica integralista Nação Portuguesa (1914-1938). Exprimiram 
ambas as situações diversas respostas à vulgata do cientismo positivista¬
-naturalista e do racionalismo dogmático, mas a preocupação comum 
dirigia-se à construção do conhecimento histórico sobre o homem situado 
e confrontado, o que funcionou como poderosa advertência aos dogmas 
do determinismo biológico 1 9. O seu aprofundamento crítico desenvolveu¬
-se particularmente após a Primeira Grande Guerra, enriquecendo o pen
samento filosófico, teológico, histórico e jurídico divulgado em Portugal20. 

Os estudos históricos foram uma importante área de resistência à 
crescente perda da memória nacional, não admirando o impacto do nacio
nalismo na historiografia portuguesa. Um dos textos mais significativos, a 
esse propósito, foi assinado por José da Silva Pessanha e Anselmo 
Braamcamp Freire, em Dezembro de 1902, para servir de «Advertência» 
ao primeiro número do Arquivo Histórico Português21. Aí se chamava a 

•8 A Vanguarda, Lisboa, ano X, n°3175,19 de Abril de 1922, p. 1. 
1 9 Para uma perspectiva crítica, cf. Ana Leonor Pereira, Darwin em Portugal (1865¬

-1914). Filosofia, História, Engenharia Social, Coimbra, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 1997 (Dissertação de Doutoramento, poücopiada). 

2 0 Jorge Borges de Macedo, «Significado c evolução das polémicas de António Sérgio. A 
ideologia da razão (1912-1930)», Revista de História das Ideias, vol. 5, tomo I , 
Coimbra, 1983, pp. 471-531; Idem, «O Tempo do Cardeal Cerejeira. Quadro de uma 
acção apostólica e cultural», Lusitânia Sacra, 2" série, tomo EI, Lisboa, 1990, pp. 9-20; 
História do Pensamento Filosófico Português (direcção de Pedro Calafate), vol. V, 
tomos 1-2, Lisboa, Editorial Caminho, 2000. 

2 1 José da Silva Pessanha e Anselmo Braamcamp Freire, «Advertência» (17 de Dezembro 
de 1902), Arquivo Histórico Português, vol. I , Lisboa, 1903, pp. V-VI I . 
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atenção pública para a indiferença geral coetânea pelos estudos históri
cos, o que revelava «um sintoma da decadência profunda em que as gera
ções presentes» tinham caído, sugerindo-se esta explicação: «Ofusca-as a 
independência e altivez de muitas das pretéritas, e, para não terem de 
corar, preferem ignorar». 

A mesma atitude mental percorre também uma circular de 1911, 
assinada por Cristóvão Aires, David Lopes, José Leite de Vasconcelos e 
Fidelino de Figueiredo, para a fundação da Sociedade Nacional de Histó
ria, depois Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos, da qual Fidelino 
será secretário: «A ideia, melhor, ao sentimento de insensato cosmopoli
tismo, que, durante o século XVII I , inquinara a vida dos povos, veio 
suceder o sentimento nacional e o reconhecimento do modo de ser moral 
e social característico de cada povo, devendo-se, pois, na política e na 
administração, construir não sobre bases ideais, mas sobre reais e especí
ficas condições nacionais. Seria redundância escusada encarecer [...] a 
parte gloriosa que teve a história nesse trabalho inovador» 2 2. 

O propósito de activar os estudos históricos e de reformar o seu 
ensino era a trave-mestra dessa sociedade científica, que definiu a urgên
cia de um programa nacional de salvaguarda documental (literária e artís
tica) e de elaboração da memória histórica, que passava pela reorganiza
ção dos arquivos e pela constituição de uma rede distrital de correspon
dentes, conforme o manifesto de 1912, emitido pelo conselho de direcção 
da mencionada Sociedade. Os autores filiavam explicitamente o seu 
movimento de renovação na esteira da Sociedade Histórica Alemã, criada 
em 1819, e da coeva Sociedade Histórica Romena, mostrando a íntima 
conexão cultural entre a historiografia e o nacionalismo. A este projecto, 
para além dos quatro elementos já referidos, adeririam, entre outros, 
Anselmo Braamcamp Freire, António Baião, António Sérgio, António 
Aurélio da Costa Ferreira, António Costa Lobo, Damião Peres, Francisco 
da Silva Teles (presidente da Sociedade), Fortunato de Almeida, Gustavo 
Cordeiro Ramos, João Lúcio de Azevedo, José Maria Rodrigues, Pedro 
de Azevedo (relator do projecto e manifesto), Manuel Vieira Natividade, 
Abade do Baçal, Sampaio Bruno, Joaquim Mendes dos Remédios e 
Eugénio de Castro. A Sociedade Martins Sarmento, de Guimarães, foi 
também uma das instituições indicadas para colaborar com a Sociedade 
Portuguesa de Estudos Históricos, a par de outras, como o Instituto de 
Coimbra ou o Grupo Studiiim da Figueira da Foz. 

2 2 Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 29" série, n° 4, Lisboa, 1911, p. 121. 
Para uma síntese de projectos de divulgação histórico-culturais, cf. Luís Reis Torgal, 
«Sob o signo da "reconstrução nacional"», História da História em Portugal (Sécs. 
X1X-XX) (autores: Luís Reis Torgal, Jose Maria Amado Mendes e Fernando Catroga), 
Lisboa, Círculo de Leitores, 1996, pp. 219-239. 
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A justificação epistemológica do novo programa histórico a desen
volver foi dada por Fidelino de Figueiredo, intelectual influenciado pelos 
ideários historiográficos da Revue de Synthèse Historique, de Henri Berr, 
e da revista La Critica, de Benedetto Croce, bem patente na sua obra O 
Espírito Histórico, publicada em 1910 (3 a edição em 1920). No essencial, 
defendia que a construção crítica dos documentos se entrelaçava com a 
lógica interpretativa dos factos históricos, assente nos princípios da cau
salidade e do valor, o que separava a praxis do historiador da do cientista 
da natureza. Apesar de serem divergentes nalguns casos os itinerários 
políticos e as matrizes espirituais, essas notabilidades apontaram uma 
área de convergência cívica e cultural que não pode ser ignorada e algu
mas delas insistiam em demonstrar a capacidade realizadora portuguesa, 
nos seus sucessos e derrotas, que se tinha manifestado ao longo da histó
ria nacional, ao arrepio das leituras pessimistas ou triunfalistas vulgares23. 

Ao longo dos anos 20, a mais importante polarização ideológico-
-cultural fez-se em torno da revista monárquica integralista Nação Portu
guesa1* e da revista republicana socializante Seara Nova25, evidenciando 
um aguerrido polemismo dos dois lados - do primeiro, António Sardinha 
ou Alfredo Pimenta, do segundo, António Sérgio ou Raul Proença - , mas 
havia a percepção da necessidade de um campo comum na crítica política 
e na crítica cultural ao vigente demoliberalismo republicano. As revistas 
Homens Livres, «Livres da Finança & dos Partidos», em 1923, ou Lusitâ
nia, «revista de estudos portugueses», a partir de 1924, foram alguns 
desses espaços de encontro e controvérsia. António Sardinha disso teve 
consciência e numa carta de Janeiro de 1923 enviada a Raul Proença 
afirmou: «Como homens de inteligência e de boa vontade, precisamos de 
dar o exemplo nesta sociedade dividida por ódios ignaros e ignóbeis 
[. . . j» 2 6 . Da mesma forma, Hipólito Raposo escrevia a Proença em Setem
bro de 1929: «Afinal, os doutrinários de um ou de outro extremo, pare-

2 3 Jorge Borges de Macedo, «I-Histórias de um só Autor», Da História ao Documento. 
Do Documento à História [catálogo de exposição], Lisboa, Arquivos Nacionais/Torre 
do Tombo, 1995, pp. VI I -XLV. 

2 4 Paulo Archer de Carvalho, Nação e nacionalismo. Mitemas do integralismo lusitano, 
Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1993 (Dissertação de 
Mestrado, policopiada); Norberto Ferreira da Cunha, «O Tradicionalismo Integralista», 
Poiética do Mundo. Homenagem a Joaquim Cerqueira Gonçalves, Lisboa, Edições 
Colibri/Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e 
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001, pp. 375-399. 

2 5 António Rafael Amaro, A Seara Nova nos anos vinte e trinta (1921-1939). Memória, 
Cultura, Poder, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1993 
(Dissertação de Mestrado, policopiada). 

2 ( í Biblioteca Nacional, Reservados, espólio Raul Proença, carta de António Sardinha a 
Raul Proença, datada de 24 de Janeiro de 1923. 
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cem-se bastante e, quanto menos, na mágoa que se alonga da realidade ao 
sonho, o que não é pouco [.. .]» 2 7 . 

1.4. Para uma leitura do imaginário nacionalista 

O professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
João Tello de Magalhães Colaço, ao reflectir sobre as «ilusões» da vida 
pública portuguesa a partir de 1910, formalizou, em 1925, uma análise 
essencial sobre as atitudes dominantes nas principais áreas políticas em 
confronto: considerou que, em face da ilusão sobre os poderes das leis 
dos republicanos demoliberais, os vários sectores críticos tinham passado 
da ilusão sobre os governos técnicos (1921-1924) para a ilusão sobre as 
ditaduras (1925-1926), quando o fundamental seria, antes de tudo, 
fomentar a mentalidade e a capacidade administrativa de «direcção supre
ma do Estado», aspecto de doutrinação prática que Magalhães Colaço 
considerava ser anterior ao da opção pelo melhor sistema de governo-8. 

Com o final da Primeira Grande Guerra as potências europeias per
deram a favor dos Estados Unidos da América a hegemonia mundial e 
este declínio europeu traduzir-se-á em graves tensões no interior dos seus 
Estados-nações. Uma ideia de ressurgimento nacional amadureceu, ligada 
essencialmente, mas não exclusivamente, a movimentos políticos nacio
nalistas que defendiam o autoritarismo político. Em Portugal e na Espa
nha, seguindo com as especificidades nacionais o exemplo do fascismo 
estadual de Benito Mussolini, a resposta consubstanciou-se num autorita
rismo de Estado, mais administrativo e pragmático do que mobilizador 
das energias pulsionais. No campo da propaganda em Portugal dos autori
tarismos europeus emergentes, destacou-se António Ferro, seduzido pelo 
modernismo e pelo futurismo, que, como repórter de O Século e depois 
do Diário de Notícias, publicou um vasto acervo de reportagens e entre
vistas, feitas em Itália, em Espanha, na Turquia, reunidas no livro Viagem 
á volta das Ditaduras, saído em 1927, com prefácio de Filomeno da 
Câmara e dedicado sintomaticamente «A Saudade e à Esperança do 
Encoberto» 2 9. 

A crise do liberalismo no centro e sul da Europa e o triunfo da revo
lução russa alimentarão a forte deriva do autoritarismo entre as duas 
Grandes Guerras, acompanhando Portugal essa vaga, sendo de assinalar 

2 7 Biblioteca Nacional, Reservados, espólio Raul Proença, carta de Hipólito Raposo a 
Raul Proença, datada de 3 de Setembro de 1929. 

2 S João Maria Tello de Magalhães Colaço, Da Vida Pública Portuguesa, vol. 1, Algumas 
Ilusões — Alguns Votos, vol. I I , Conservadores e Radicais, Lisboa, Edição do Autor, 
1925-1926. 

2 9 Ernesto Castro Leal, António Ferro. Espaço político e imaginário social (1918-32), 
Lisboa, Edições Cosmos, 1994. 
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as grandes feridas alastradas pela sua participação na Primeira Grande 
Guerra: permanente instabilidade política, insistentes conflitos sociais, 
crise dos abastecimentos, grave depressão económica, elevado défices 
orçamentais. A «República-regime» afundar-se-ia, apesar de alguma 
retoma em 1924 e 1925, no mar agitado das suas contradições, incapaz de 
renovar a confiança nos Portugueses e de definir uma nova linha de rumo 
para a Nação, revelando a agonia do Estado liberal republicano uma pro
gressiva crise de legitimidade. 

As regras do jogo político republicano obtinham cada vez menos 
consenso social, o que conduziu a práticas políticas de ditadura oligárqui
ca por parte do partido dominante, o Partido Republicano Português (vul
garmente conhecido como «Partido Democrático») 3 0, à criação de um 
ambiente de «psicose revolucionária» que adquiriu na noite de 19 de 
Outubro de 1921 um «delírio trágico» 3 1, e a cada vez mais frequentes 
movimentos militares revolucionários 3 2. O rompimento do consenso dá¬
-se quando uma significativa área da população adere a sistemas de valo
res opostos ao sistema de valores oficialmente estabelecidos, o que anun
cia o confronto entre diversas ideologias de legitimação 3 3. 

Na verdade, é nessas situações que se prepara o terreno do amadure
cimento de soluções autoritárias, quer seja para a manutenção do poder 
político, quer seja para uma mudança política. O que conduziu, realmen
te, a esse processo de crise? A crise financeira, como dado estrutural da 
nossa condição, ocupa um lugar de destaque; mas há que conjugá-la com 
a desordem pública, a rejeição generalizada de alguns vultos cimeiros da 
política portuguesa, a agonia das colónias africanas, tudo contribuindo 
para o bloqueamento dos mecanismos institucionais da vida política. A 
temática essencial desses nacionalismos indica a necessidade de constru
ção de um novo sistema ideológico de justificação, operando uma mudan
ça de legitimidades e de identidades. Contudo, este processo não é linear 
e na frágil sociedade portuguesa tecida de vários compromissos político¬
-sociais e ideológico-culturais, desenhou-se uma vontade de transição 
política sem sobressaltos radicais que desestruturassem fortemente as 
hierarquias dos corpos sociais existentes. Daí os apelos subversivos ao 

, 0 Hermínio Martins, «O colapso da I República» [1970], Classe, Status e Poder e outros 
ensaios sobre o Portuga! contemporâneo, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 1998, 
pp. 69-98; Fernando Farelo Lopes, Poder Político e Caciquismo na I a República 
Portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, 1994. 

1 Artur Ribeiro Lopes, Histoire de la Republique portugaise, Paris, Les Oeuvres Françai-
ses, 1939, p. 211. 

2 João B. Serra e Luís Salgado de Matos, «Intervenções militares na vida política», 
Análise Social, terceira série, vol. X V I I I , n° 72-73-74, Lisboa, 1982, pp. 1165-1195. 

3 Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constituíionnel, 15a ed., vol. I , Paris, 
Presses Universitäres de France, 1978, p. 426. 
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Exército, a tradicional «força material de protecção», e à mobilização 
político-espiritual da Igreja Católica, secundarizando-se a criação de um 
partido como agente político mobilizador de um movimento de massas 
para a tomada do Poder. 

Na Força Armada convergiria, de facto, o amplo movimento de opi
nião pública nacionalista que, no imediato, exigiu uma ditadura militar 
transitória e a resolução dos problemas financeiros, condições prévias do 
delineamento de uma nova proposta de reformulação do Estado e de um 
novo projecto de desenvolvimento económico. Já em 1919, o republicano 
conservador portuense Basílio Teles, numa reflexão sobre a função polí
tica da instituição militar, em momentos de crise, tinha advertido ser 
«preferível obedecer a homens para quem a pátria, a lei e a ordem não 
são, não devem ser apenas palavras vãs» [referência aos militares], do 
que «a profissionais da ignorância e da retórica, insusceptíveis de racioci
nar jamais com acerto» [referência aos políticos vulgares]34. 

O historiador e politólogo francês Raoul Girardet, evocando o 
impacto da crise institucional na profundeza dos indivíduos e dos grupos, 
refere que, na passagem dum estado de certeza para um estado de dúvida 
e de angústia, toda a crise de legitimação latente manifesta-se com evi
dência. Estas crises de legitimidade articulam-se, por sua vez, com crises 
culturais, sociais e políticas, donde emergem discursos de ressurgimento 
nacional, que podem ser organizados em quatro conjuntos político¬
-mitológicos: a conspiração, o salvador, a idade de ouro e a unidade35, 
Nos anos 20 portugueses, o apelo ao salvador foi a constelação mitoló
gica predominante no pensamento nacionalista e os tópicos discursivos 
insistentes sobre a decadência do presente, a restauração da ordem e das 
hierarquias, a chefia militar, a autoridade moral ou o passado histórico de 
glória apontavam para a produção das imagens de luz, de verticalidade e 
de combate associadas ao tema do herói salvador. 

O recurso ao modelo de heroísmo e santidade de D. Nuno Alvares 
Pereira, que foi sujeito embora a várias leituras, ajudou a fundamentar a 
liturgia política ao chefe redentorista. A par do culto religioso ao santo (6 
de Novembro, dia do Beato Nuno de Santa Maria), desde 1918, impôs-se 
um culto patriótico ao condestável (14 de Agosto, Festa do Patriotismo, 
também conhecida como Festa da Pátria, dia da batalha de Aljubarrota), 
desde 1920. Estas celebrações contribuíram para uma articulação institu-

3 4 Basílio Teles, «O Exército e a Política», O Jornal, Lisboa, ano I , n° 9, 9 de Agosto de 
1919, p. 1. Cf. Manuel Villaverde Cabral, «Basílio Teles: o nacionalismo republicano, 
do decadentismo ao autoritarismo», Prelo, n° 15, Lisboa, 1987, pp. 19-33, e Maria do 
Rosário Sanches Marreiros Machado Pinto, O pensamento político, social e económico 
de Basílio Teles, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2002 
(Dissertação de Mestrado, policopiada). 

3 5 Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, Éditions du Seuil, 1986. 
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cional entre a Presidencia da República, o Governo, a Igreja Católica, as 
Forças Armadas e o Municipio de Lisboa, durante um período da vida 
portuguesa que foi fortemente marcado pelo confronto ideológico, pelo 
conflito político e pela sedição militar, permitindo o enraizamento em 
áreas da elite nacionalista, que serão importantes segmentos da elite do 
«Estado Novo», de uma imagem do Poder (partilhado e negociado) como 
«Estado de Ordens» 3 6. 

Os mundos políticos nacionalistas lusos nessa época divulgaram 
uma imagem de Portugal-império e viveram em situação messiânica, 
moldada pela criatividade ideológica, pela concorrência de chefias, pela 
construção de poderes simbólicos, pela pouca fixação das ideias, pela 
emotividade e paixão ou pela vertigem do movimento e da agitação, onde 
as vanguardas culturais seduzidas pelo modernismo e futurismo também 
se exibiram com revistas, panfletos, conferências ou comícios. Fervilha
ram propostas, realinharam-se pessoas, estabeleceram-se novas sociabili
dades e experimentaram-se agrupamentos, numa grande polifonia polí
tica, cujos sons fizeram estremecer a frágil República parlamentarista e 
propiciaram a construção de um paradigma nacionalista conservador e 
autoritário, caracterizado pelo sincretismo de elites nacionalistas e pelo 
hibridismo de ideias nacionalistas, donde resultaria a consensualização da 
mentalidade pragmática face ao utopismo ideológico e a hegemonização 
da ideia política autoritária perante a ideia política totalitária3 7. 

2. Federalismo 

O federalismo, que incorporou o nacionalismo nos seus referentes 
ideológicos e culturais, dada a forte componente historicista do ideário 
republicano luso38, foi a matriz política essencial do Partido Republicano 
Português desde a sua formação em 1873-1876, apesar do insistente 
debate entre federalistas e unitaristas, mas essa matriz diluiu-se progres
sivamente na transição para o século XX e praticamente desapareceu do 
debate público após a Constituição de 1911 consagrar uma «República 
Unitária» - «A Nação Portuguesa, organizada em Estado Unitário, adopta 
como forma de governo a República» (artigo I o ) - e um regime descen-

3 6 Para esta definição politológica, cf. Luís Salgado de Matos, O conceito de «Estado de 
Ordens», Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 1999 
(Provas Auxiliares, policopiadas, da Prova dc Doutoramento). 

3 7 Juan J. Linz, «An authoritarian regime: Spain», Cleavages, Ideologies and Party 
Systems. Contributions to comparative political sociology (organização de Erik Allardt 
and Yrjõ Littunen), Helsinki, s.n., 1964, pp. 301-304. 

3 8 Veja-se, por exemplo, Teófilo Braga, A Pátria Portuguesa. O território e a raça, Porto, 
Lello & Irmão, 1894. Cf. Fernando Catroga, O Republicanismo em Portugal..., 
pp. 194-205. 
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tralizador para as instituições locais administrativas (artigo 66°) e para a 
administração das províncias utramarinas (artigo 67°). Revia-se, quanto à 
natureza do Estado e à organização da Nação, o ideário federalista e 
municipalista que constava do primeiro programa do Partido Republicano 
Português, de 11 de Janeiro de 1891, elaborado por Azevedo e Silva, 
Bernardino Pinheiro, Francisco Homem Cristo, Jacinto Nunes, Manuel de 
Arriaga e Teófilo Braga, que ainda estava formalmente em vigor aquando 
da revolução republicana de 5 de Outubro de 191039. 

Nesse programa federalista, quanto à organização dos poderes do 
Estado, enunciava-se para o poder legislativo uma dupla realidade políti
ca: a Federação de Municípios, legislando em Assembleias Provinciais 
sobre todos os actos concernentes à segurança, economia e instrução 
provincial, dependendo nas relações mútuas da homologação da Assem
bleia Nacional; e a Federação de Províncias, legislando em Assembleia 
Nacional, sancionava sob o ponto de vista do interesse geral as determi
nações das Assembleias Provinciais e velava pela autonomia e integrida
de da Nação, Em relação ao poder executivo, era proposta uma divisão 
em três grandes Ministérios: segurança pública, educação pública e eco
nomia pública. No referente à fixação das garantias individuais, afirma¬
-se, quanto às liberdades políticas, entre outros temas, o sufrágio univer
sal, a representação das minorias, a autonomia municipal e a descentrali
zação das províncias ultramarinas, a liberdade de associação, reunião e 
representação, o poder legislativo de eleição directa e o poder executivo 
de delegação temporária do legislativo, atribuindo à acção presidencial a 
competência das relações gerais do Estado. Quanto ao poder judicial, 
estabelecia-se o juízo de conciliação, preparação, arbitragem e revisão, o 
juízo cível e o juízo criminal, policial e administrativo. 

O federalismo, de base municipalista, também se constituiu em tra
vejamento político fundamental do Partido Socialista Português, criado 
em 1875 com o nome de Partido Socialista em Portugal40, constando do 
programa aprovado no I Congresso de 1877 e que, revisto em 1882 e em 
1895, teve uma versão final em 1907, a qual estava em vigor em 1911 e 

3 9 O Século, Lisboa, décimo primeiro ano, n° 3210, 12 de Janeiro de 1891, pp. 1-2; [José 
Francisco] Trindade Coelho, Manual Político do Cidadão Português, 2 a ed., Porto, 
[Tipografia a vapor da Empresa Literária e Tipográfica], 1908, pp. 667-668. Para a 
conceptualização de Federalismo e de Confederalismo, cf. Leonel Ribeiro dos Santos, 
«Republicanismo e cosmopolitismo. A contribuição de Kant para a formação da ideia 
moderna de federalismo», O Federalismo Europeu. História, política e utopia 
pp. 35-69; Viriato Soromenho-Marques, A Revolução Federal. Filosofia política e 
debate constitucional na fundação dos E. U.A., Lisboa, Edições Colibri, 2002. 

4 0 As várias denominações deste partido são habitualmente referidas de forma errada, 
necessitando que se precise correctamente: Partido Socialista em Portugal (Janeiro de 
1875 a Fevereiro de 1878), Partido dos Operários Socialistas em Portugal (Fevereiro de 
1878 a Outubro de 1895) e Partido Socialista Português (desde Outubro de 1895). 
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em 191541. Neste programa, dos inícios da Primeira República, estipula¬
va-se o objectivo central da abolição do Estado em todas as suas formas 
históricas e do estabelecimento de urna República Social, radicada em 
municipios autónomos, donde sairiam representantes eleitos através de 
sufrágio universal directo, que davam corpo a uma Federação Municipal, 
com a finalidade de, em assembleia, se eleger a Administração dos Negó
cios Públicos. A acção do Partido Socialista Português, neste período em 
análise (1901-1926), foi fortemente condicionada, quer pelas dinâmicas 
externas mobilizadoras dos grupos republicanos e dos grupos libertários, 
anarco-sindicalistas e sindicalistas revolucionários, quer pelas resistências 
da dinâmica interna à unidade doutrinal e à unidade organizativa entre as 
confederações socialistas da região norte e da região sul. 

2.1. A República Federal Portuguesa de Alves da Veiga 

Acompanhando de longe, no seu posto diplomático de Bruxelas, o 
debate nas Constituintes de 1911 sobre a natureza do regime, o republi
cano histórico e antigo dirigente civil revolucionário do 31 de Janeiro de 
1891, Augusto Manuel Alves da Veiga, publicou o livro Política Nova, 
onde se fazia a defesa intransigente do ideário federal, mas o contexto 
político-constitucional era já de «réquiem pelo federalismo»4 2. Alves da 
Veiga inseria-se na área intelectual que criticava fortemente a tradição 
centralista do poder em Portugal e advogava uma profunda descentraliza
ção política e administrativa para «criar uma pátria nova» e «formar um 
povo moderno» 4 3. 

A resposta jurídico-constitucional proposta devia corporizar uma 
República Federal, respeitando a autonomia local dos municípios e a livre 
iniciativa individual, a qual confederava as oito províncias geográfico-
-naturais (seis no Continente e duas nas Ilhas), com o estatuto de Estados 
Provinciais - uma união de municípios ou concelhos, que, por sua vez, 
eram uma união de comunas ou paróquias - , Estados «autónomos em 
tudo quanto respeitar à sua vida particular, e ligados pelo laço da federa
ção, para a mútua e necessária defesa dos interesses que solidariamente as 
possam afectar» 4 4. Cada um destes Estados teria o seu governo próprio, 
formando uma «pequena república», com as respectivas funções legisla
tiva, executiva e judicial. 

4 1 A República Social, Lisboa, 2 a série, I o ano, n° 2, 8 cie Janeiro de 1911, p. 4; O Comba
le, Lisboa, ano 1, n° 40, 6 de Junho de 1915, p. 4. 

4 2 Fernando Catroga, O Republicanismo em Portugalpp. 276-280 
4 3 [Augusto Manuel] Alves da Veiga, Política Nova. Ideias para a reorganização da 

nacionalidade portuguesa, Lisboa, Livraria Clássica Editora de A.M. Teixeira & Ca, 
1911, p. 44. 

4 4 Idem, ibidem, p. 53. 



50 Ernesto Castro Leal 

Apesar de referencias paradigmáticas que encontrava nas tradições 
político-constitucionais republicanas dos Estados Unidos da América, da 
Suíça e do Brasil, ajustava-as à realidade portuguesa, apresentando um 
modelo onde encontramos, por exemplo, o sistema eleitoral proporcional, 
com a recusa do mandato imperativo, por ser urna «forma violenta pouco 
prática», o bicameralismo da Assembleia Nacional (Câmara dos Deputa-
dos, eleita por sufragio universal directo dos cidadãos, e Câmara dos 
Estados Provinciais, composta em igualdade por representantes da sobe
rania desses Estados), a eleição pela Assembleia Nacional do Presidente e 
do Vice-Presidente da República (mandato de quatro anos, sem reeleição 
no quadriénio seguinte), em virtude do nosso corpo eleitoral ser pouco 
alfabetizado («razão bem penível»), apesar de o seu ideal ser o da eleição 
directa (modelo da república presidencialista brasileira) e a necessidade 
da fiscalização de todos os serviços do Estado, dando mais competências 
ao recém-criado Conselho Superior da Administração Financeira do 
Estado, que substituiu o antigo Tribunal de Contas, «cuja acção fiscal era 
improfícua e de origem essencialmente burocrática». 

O momento fundador político-constitucional foi o de uma República 
unitária e parlamentar, mas a crítica crescente na opinião pública (incluin
do importantes áreas das elites republicanas) sobre várias práticas de cen
tralismo administrativo e clientelismo político, desenvolvidas pelo novo 
regime republicano, permitiu o ressurgimento, com algum significado, de 
ideais federalistas e municipalistas, entre a «República Nova» de 1918 e a 
Ditadura Militar de 1926. O problema então colocado, por notabilidades 
republicanas radicais e republicanas conservadoras, era fundamentalmen
te o da urgência de uma federalização interna45, reintroduzindo no debate 
político os tópicos da república federal, do presidencialismo, do naciona
lismo, da autonomia, do regionalismo, do municipalismo, da chefia cole
gial do Estado, do mandato imperativo ou do sufrágio universal directo. 

Publicistas políticos como Sebastião de Magalhães Lima e Henrique 
Trindade Coelho, o I I Congresso Nacional Municipalista de 1922 e 
alguns Congressos Provinciais de 1923, grupos políticos como o Centro 
Católico Português, a Cruzada Nacional D. Nuno Alvares Pereira, a Fede
ração Nacional Republicana ou o Partido Republicano Radical, foram 
áreas de opinião pública por onde alguns desses tópicos circularam e 
assim ganharam um pouco de visibilidade na sociedade portuguesa da 
época, muito marcada pela crise de autoridade do Estado, a perda de cre
dibilidade política das elites governativas, a quebra do consenso social, o 
crescente choque de legitimidades político-ideológicas. 

4 5 O tópico do federalismo interno faz parte do corpus essencial do federalismo portu
guês, como se pode acompanhar em Hermínio Martins, «O federalismo no pcnsamenlo 
político português», Penélope, n° 18, Lisboa, 1998, pp. 13-49. 
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2.2. Federalismo e partidos políticos 

A herança federal, por vezes confederai, do republicanismo histó
rico, teve, a nível partidário, as suas recepções mais significativas na 
Federação Nacional Republicana (1920-1921) e no Partido Republicano 
Radical (1923-1926), duas propostas políticas surgidas dentro da área do 
republicanismo radical (na significação de «puro», «original», «histó
rico») mas as suas raízes imediatas situavam-se no processo crítico desen
volvido à institucionalização da República unitária, a seguir à aprovação 
da Constituição de 1911, que exprimira várias tentativas de construção 
partidária, como, por exemplo, a Integridade Republicana (1911-1912), 
de João Bonança, o Partido Republicano Radical Português (1911-1913), 
de Adrião Castanheira, Luís Soares e Henrique de Sousa Guerra, ou a 
Aliança Nacional (1911-1913) e o Centro Reformista (1914-1915), de 
António Machado Santos. 

A Federação Nacional Republicana não sobreviveria ao assassinato 
do seu Presidente, António Machado Santos, na Noite Sangrenta de 19 de 
Outubro de 1921, apesar de ter na elite dirigente figuras prestigiadas 
como Manuel Gomes da Costa ( I o vice-presidente) ou Joaquim Meira e 
Sousa (secretário-geral); o Partido Republicano Radical, para onde con
fluiu grande parte dos elementos da Federação, teria uma existência mais 
prolongada mas muito polarizada internamente em várias correntes de 
opinião, onde se evidenciaram José Pinto de Macedo, doutrinador do 
federalismo colonial nos anos IO 4 6, Alberto da Veiga Simões, José Lopes 
de Oliveira, Albino Vieira da Rocha, Tomás da Fonseca ou João Augusto 
Martins Júnior 4 7. 

4 6 José de Macedo, Autonomia de Angola. Estudo de administração colonial [1910], 
2" ed., Lisboa, Centro de Sócio-Economia do Instituto de Investigação Científica Tropi
cal, 1988. Aí se propõe a Confederação de Angola, transformando a Província unitária 
numa Confederação de três grandes estados autónomos - o de Luanda, abrangendo os 
territórios do Congo, Luanda e Lunda; o de Benguela, ocupando a área do distrito do 
mesmo nome; e o de Moçâmedes, formado pelos distritos de Moçâmedes e Huíla - , 
sendo governados por um «ministério saído da sua população civilizada e presidido, 
cada um, por um residente, que representaria a metrópole» - Idem, ibidem, pp. 230¬
-234. Nos primórdios do regime republicano, este Autor intervém no importante debate 
sobre um projecto de colonização judaica do Planalto de Benguela, relacionado obvia
mente com as vias para consolidação da autonomia de Angola - cf. João Medina, 
«O projecto dc colonização judaica em Angola - o debate em Portugal da proposta da 
ITO (Organização Territorial Judaica), 1912-1913», «Oh! a República!...». Estudos 
sobre o Republicanismo e a Primeira República Portuguesa, Lisboa, Instituto Nacional 
de Investigação Científica, 1990, pp. 275-307. 

4 7 Ernesto Castro Leal, «Partidos e grupos políticos na I República», História de Portugal 
dos tempos pré-históricos aos nossos dias (direcção de João Medina), vol. X, tomo I , 
Alfragide, Ediclube, s.d. fl993; reed., 1998], pp. 297-298 e 312-314. 
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Na lei orgânica da Federação, aprovada em 26 de Dezembro de 
1920, encontra-se no capítulo I a consagração do objectivo político essen
cial de um Estado Confederado Português, administrativamente descen
tralizado e constituído pela área continental e ilhas (federação de municí
pios em Assembleia Provincial e federação de províncias em Assembleia 
Nacional, dada a filiação no programa republicano de 1891), em conjunto 
com a área das províncias ultramarinas (transformadas em estados autó
nomos, após intensa colonização interna), apresentando-se também a 
intenção de conseguir o ingresso da República Federativa do Brasil no 
futuro Estado Confederado, dadas as «afinidades étnicas e filológicas das 
duas nações» e a circunstância de serem «produtoras da quase totalidade 
dos géneros inter-tropicais» 4 8. 

Este ideário de uma confederação luso-brasileira remontava proxi
mamente aos primeiros anos do século XX, tendo um desenvolvimento 
intelectual acentuado mas diverso (acordo, aliança, união, confederação), 
a partir de 1917, junto de intelectuais portugueses (Bettencourt-Rodri-
gues, Lopes de Mendonça, irmãos Magalhães Lima, João de Almeida, 
Braamcamp Freire, Ricardo Severo ou Júlio Dantas) e brasileiros (Sílvio 
Romero, Graça Aranha, Medeiros e Albuquerque, Pinto da Rocha, Domí
cio da Gama, Alberto Seabra ou Noé de Azevedo)49. Sebastião de Maga
lhães Lima, que era um empenhado militante histórico do federalismo 
republicano, em carta de 1917 para António Bettencourt-Rodrigues, 
publicada na revista Atlântida, saudava a referida ideia confederativa, 
evocando razões de ordem filosófica, moral e pessoal, e proclamava: «Os 
continentes fraternizam. A Europa é a América, e a América é a Europa. 
O Pan-lusitanismo! A confederação entre povos afins será uma resultante 
lógica [...]» 5°. 

O esclarecimento do modelo político constante da lei orgânica da 
Federação Nacional Republicana, no que diz respeito ao federalismo 
interno continental, foi feito pelo Professor Corrêa Salgueiro numa confe
rência proferida a 15 de Fevereiro de 19215 1. O seu ponto de vista doutri
nário dispunha do conceito de «nação organizada», com três esferas prin
cipais de descentralização - os municípios, as províncias e as corporações 
profissionais - , do conceito de representação bicameral (Câmara dos 

4 8 Lei Orgânica da Federação Nacional Republicana (Agremiação de política refor
mista), Lisboa, [Tipografia Liberty], 1920, p. 1. 

4 9 [António Maria de] Bettencourt-Rodrigues, Uma Confederação Luso-Brasileira. 
Factos, opiniões e alvitres, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1923. 

5 0 Carta republicada em [Sebastião de] Magalhães Lima, Episódios da minha vida, vol. I I , 
Lisboa, Perspectivas & Realidades, s.d., pp. 23-26 («Confederação luso-brasileira»). 

5 1 Professor J. Corrêa Salgueiro, O Problema Nacional. A Solução Política. O Reformis
mo Português, Lisboa, Editor: Federação Nacional Republicana, 1921, maxime pp. 7-11. 
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Deputados, eleita por sufrágio universal directo, e Senado, com uma 
importante componente de representação profissional) e do conceito pre
sidencialista de inspiração americana, base de um poder executivo forte: 
«A América, a grande e livre América, verdadeiro solo da democracia é 
um testemunho de quanto esta doutrina cabe dentro das exigências 
modernas» 5 2. 

O pensamento político federalista surpreende-se também em alguns 
dos principais dirigentes do Partido Republicano Radical, espelhando os 
documentos oficiais do partido várias temáticas do universo ideológico 
do federalismo. No programa aprovado no seu I Congresso de 1923, da 
autoria de José de Macedo, estabelecia-se, dentro de um «republicanismo 
intransigente», a necessidade de renovar o modelo republicano de Estado 
unitário através de uma matriz profundamente descentralizadora, reequi
librando assim a relação entre os vários poderes: Presidente da República 
com poderes bem definidos, sendo, de facto, o chefe do poder executivo; 
uma só câmara legislativa; transformação do Senado numa Câmara da 
Economia Nacional, com representantes dos interesses regionais e profis
sionais; o município autónomo, a província como federação de concelhos 
e os distritos correspondendo à área das províncias 5 3. Os vinte pontos do 
programa mínimo apresentado ao I I Congresso de 1924, da autoria de 
Tomás da Fonseca, seleccionou alguns tópicos essenciais do programa 
anterior, não apresentando qualquer novidade54. 

No I I I Congresso de 1925, uma comissão presidida pelo coronel 
Alexandre Mourão, membro do directório, propôs algumas ideias para a 
renovação do programa na área política e administrativa, que foram apro
vadas, onde se acentuou a intenção federalista estadual, base do modelo 
político a precisar num projecto de Constituição: Assembleias de Fregue
sias (elegem as Juntas de Freguesias); Assembleias Municipais ou colé
gios primários (elegem as Câmaras Municipais e representantes às 
Assembleias Provinciais); Assembleias Provinciais ou colégios secundá
rios (elegem órgãos executivos não especificados); Colégio Presidencial, 
constituído pelos membros dos órgãos executivos provinciais, donde saía, 
rotativamente, por eleição anual ou bienal, um representante que assumia 
a Suprema Magistratura da Nação na Ordem Nacional e Internacional 

5 2 Idem, ibidem, p. 5. A divulgação do presidencialismo democrático americano tinha 
ganho projecção na opinião pública portuguesa em 1918, devido ao publicismo político 
de Quirino Avelino de Jesus nas páginas do semanário lisboeta O Economista Portu
guês - cf. Ernesto Castro Leal, Nação e Nacionalismos pp. 122-124. 

5 3 A República perante os problemas nacionais. Programa do Partido Republicano Radi
cal votado no l Congresso Partidário realizado em 9, 10 e 1S de Junho de 1923. Rela
tor: José de Macedo, Lisboa, Arcádia de Portugal, Editora, 1923, pp. 27, 30, 37-38. 

5 4 O Clarim, Monção, ano I , n° 1,1 de Junho de 1924, p. 2. 
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(Presidente) e outro que presidia às Assembleias Provinciais (Vice-Presi¬
dente), podendo desempenhar as funções de Presidente na Ordem Interna 
e subindo a Presidente findo o ano ou biénio de exercício 5 5. 

Esta formulação política para um Estado federal descentralizado 
acarretava uma significativa alteração no programa de 1923, que propu
nha um Estado unitário descentralizado e que continuou também em 
vigor, evidenciando deste modo o jogo político entre várias correntes de 
opinião dentro do Partido Republicano Radical e a incapacidade a nivel 
do directorio para a enunciação de urna clara proposta política estadual. 
Refira-se ainda que a corrente ultra-federalista, expressa no periódico Os 
Radicais, chegou a apresentar no Congresso de 1925, por intermédio de 
Eugénio Battáglia, director desse jornal, a tese «Projecto de um Programa 
Radical Actualizado» - desconhecendo-se se foi aprovada - onde se 
podia ler, por exemplo, a extinção da Presidencia da República e do 
Senado, a passagem da administração política, civil ou hospitalar e do 
corpo de segurança pública para os municípios, a autonomia parlamentar 
das colonias, a extinção da Legação no Vaticano, e o reconhecimento da 
U.R.S.S., que também formalizava um tipo de federalismo56. 

O IV Congresso de 1926 reafirmou as linhas programáticas essenciais 
de 1923, diluindo no discurso oficial dos republicanos radicais a proposta 
política de reorganização federalista do Estado republicano, mas manteve a 
urgencia de reforçar os poderes do Presidente da República, de modificar a 
composição do Senado no sentido da participação dos interesses regionais 
e profissionais, e de pôr em prática um profunda descentralização adminis
trativa, valorizando as competências dos municípios autónomos. 

2.3. A República Federal Portuguesa de Trindade Coelho 

Em 12 de Fevereiro de 1922, Henrique Trindade Coelho publicou no 
diário O Século um projecto de reforma constitucional, com trinta e dois 
artigos e uma introdução justificativa, onde se consagrava o modelo polí
tico de uma República Federal como forma de governo da Nação portu
guesa57. Regressava, assim, o património intelectual do republicanismo 
federalista luso, marcado por posições defendidas por José Félix Henri
ques Nogueira nos anos 50 de Oitocentos, pelo programa do Partido 
Republicano Português de 1891 e pelo ensaio de Alves da Veiga, Política 
Nova, de 1911, ao que Trindade Coelho juntava o constitucionalismo 
federalista americano, brasileiro e suíço, o debate na Assembleia Nacio
nal Constituinte de 1911 e a atribulada experiência presidencialista da 

5 5 Renovação, Coimbra, ano I , n° 32, 31 de Janeiro de 1925, p. 5. 
5 6 Os Radicais, Lisboa, ano I , n° 1, 19 de Janeiro de 1925, p. 2. 
5 7 O Século, Lisboa, 42" ano, n° 14369, 12 de Fevereiro de 1922, pp. 1 e 4. 
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«República Nova», com destaque para o sufrágio universal masculino 
directo, quer para a Presidência, quer para o Parlamento58. 

Juntamente com a memória histórica do republicanismo federal e do 
ideário municipalista, Trindade Coelho argumentava com a necessidade 
urgente da autonomia institucional das províncias e da descentralização 
administrativa nos concelhos para «libertar o país do centralismo do Ter
reiro do Paço», que o regime republicano oficial, segundo a sua opinião, 
tinha agravado. Criticando o «carácter artificial» dos distritos, introduzi
dos em 1835 por inspiração administrativa francesa, valorizou o «carácter 
natural» das províncias, com argumentos historicistas retirados da Histó
ria de Portugal, de Oliveira Martins, e da Pátria Portuguesa, de Teófilo 
Braga, e aí radicou a idealização do novo modelo político-territorial, 
constante do referido projecto constitucional: «A Nação Portuguesa abra
ça como forma de governo a República Federal e é constituída pela asso
ciação perpétua e indissolúvel dos Estados do Continente e Ilhas Adja
centes, com as colónias e o município em que esteja estabelecida a capital 
da União» (artigo I o ) . 

A nova República Federal Portuguesa estabelecia uma União, com 
capitais provinciais provisórias, entre seis Estados do Continente (Entre 
Douro e Minho - Porto; Trás-os-Montes - Vila Real; Beira - Coimbra; 
Estremadura - Santarém; Alentejo - Évora; Algarve - Faro), dois Estados 
das Ilhas (Madeira - Funchal; Açores - Ponta Delgada), um Município 
autónomo (onde estiver situada a capital federal - Lisboa ou outra cidade) 
e os Estados das Colónias (não especificados), que deviam dispôr das 
suas próprias constituições. Cada Estado provincial era uma união de 
concelhos ou municípios, que, por sua vez, eram uma união de paróquias 
ou comunas, e o distrito, como unidade administrativa do Estado, não era 
totalmente repudiado, deixando-se a decisão para o primeiro Governo da 
União. O Congresso Constituinte de cada Estado do Continente e das 
Ilhas seria formado por um deputado eleito por cada Câmara Municipal 
nos concelhos de 3 a ordem, dois deputados nos concelhos de 2 a ordem e 
três deputados nos concelhos de I a ordem, elegendo a Câmara Municipal 
do Porto seis deputados no Estado de Entre Douro e Minho, o que evi-

5 8 Em relação ao sufrágio universal directo deve entender-se somente o masculino, como 
estipulava o decreto sidonistan" 3907, de ! 1 de Março de 19IS, que Henrique Trindade 
Coelho tinha em mente e onde se podia ler: «O presente decreto realiza uma aspiração 
do antigo partido republicano português, em cujo programa, elaborado em 11 de Janei
ro de 1891 pelos Srs. Azevedo e Silva, Bernardino Pinheiro, Francisco Homem Cristo, 
Jacinto Nunes, Manuel de Arriaga e Teófilo Braga, expressamente se consignava, entre 
as liberdades políticas ou de garantias, o sufrágio universal. Assim, serão eleitores, dos 
cargos políticos e administrativos, todos os cidadãos portugueses, do sexo masculino, 
maiores de 21 anos, que estejam no gozo dos seus direitos civis e políticos e residam 
em território nacional há mais de seis meses [...]» - cf. Diário do Governo, I Série, 
n°47, 11 de Março de 1918, p. 177. 
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dencia uma forte vontade municipalista no acto fundador, que já estava 
bem patente nas dedicatórias que antecediam a introdução do projecto: 
«As memórias de Alexandre Herculano e Henriques Nogueira, patriarcas 
do municipalismo em Portugal. As Câmaras Municipais portuguesas, 
como símbolos dos velhos baluartes das liberdades públicas». 

O Governo da União exercer-se-ia através do poder executivo do 
Presidente da República, acompanhado de um Vice-Presidente da Repú
blica (eleitos pelo sufrágio universal directo, por um período de seis 
anos), havendo um Conselho Económico da União inspirado naquele que 
figurava no artigo 165° da Constituição de Weimar de 1919 (igual núme
ro de representantes dos patrões e dos operários e empregados, por um 
lado, e, por outro lado, o mesmo número desses para os representantes 
das Câmaras Municipais) e um Congresso da República bicameral, com 
uma Câmara dos Deputados (eleita por sufrágio universal directo, segun
do o método propocional, garantindo a representação das minorias) e um 
Senado (metade são eleitos pelos Parlamentos do Estado e pelos corpos 
administrativos superiores do município federal e colónias; a outra meta
de pelos representantes das classes e profissões, sendo igual o número de 
representantes dos patrões e dos operários e empregados). 

O sistema de governo, que daqui decorre, era de matriz presidencia
lista democrática com recurso à representação de corpos administrativos e 
sociais. Quanto ao Governo dos Estados, o poder executivo seria exercido 
por um Presidente do Estado (eleito pelo Parlamento ou pelas Câmaras ou 
de forma directa pelos cidadãos), haveria um Parlamento unicameral 
(eleito por sufrágio universal directo, segundo o método propocional, 
garantindo a representação das minorias) e o Conselho Económico do 
Estado tinha uma composição repartida igual à do Conselho Económico 
da União. No sistema político dos Estados a opção presidencialista não 
era imperativa e a representação corporativa (apenas social) limitava-se 
ao nível consultivo. 

O projecto obteve então pouca audiência na opinião publicada, 
salientando-se, no entanto, o entusiasmo da Federação Académica de Lis
boa, que aprovou um voto de louvor59, e o debate no contexto açoriano 6 0. 
As observações críticas de Joaquim Manso, alertando para os riscos da 
organização federalista multiplicar os «tentáculos da centralização» no 
seio dos futuros Estados federados, por falta de educação política dos 
portugueses61, não provocaram em Henrique Trindade Coelho grande 

59 A Pátria, Lisboa, I I ano, n° 562, 28 de Março de 1922, p. 1. 
6 0 Carlos Cordeiro, Nacionalismo, Regionalismo e Autoritarismo nos Açores durante a 

I República, Lisboa, Edições Salamandra, s.d. [2000], pp. 322-327. 
6 1 [Joaquim Manso], «Federalismo», Diário de Lisboa, ano 1", n° 266, 14 de Fevereiro de 

1922, p. 1. 
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polémica, mas sim alguns reparos cordiais ao redor da diferença entre 
centralização política e centralização administrativa, da tradição munici
palista e federalista republicana ou do benefício das experiências descen-
tralizadoras na Inglaterra e nos Estados Unidos da América 6 2. Também na 
revista Seara Nova se encontra um artigo de contestação ao projecto, que 
chama a atenção para a inexistente tradição federalista em Portugal - ao 
contrário da Suíça - e para a carência de educação cívica dos portugue
ses, limitadora da assunção de competência política governativa a nível 
local e regional. No entanto, propõe-se uma crescente e cuidadosa auto
nomia dos municípios 6 3. 

Apesar disso, a pulsão regionalista e municipalista, onde Henrique 
Trindade Coelho se inseriu, exprimiu uma forte dinâmica nos anos 20 
portugueses em torno de campanhas promovidas por vários periódicos 
(destaque-se os diários nacionais O Século, A Pátria e A Época), por 
algumas sociedades e ligas (Sociedade Propaganda de Portugal, Cruzada 
Nacional D. Nuno Álvares Pereira, Núcleo de Ressurgimento Nacional), 
ou por diversos congressos regionais (Algarve, já em 1915; Trás-os-
-Montes - 1920; Beiras - 1921, 1922, 1928, 1929; Ribatejo - 1923; 
Minho - 1928; Alentejo, só em 1933), do segundo congresso nacional 
municipalista em 1922 e dos congressos provinciais na Estremadura, 
Beira Baixa, Alentejo, Trás-os-Montes, Douro e Beira Alta em 1923, mas 
o ideário federalista republicano foi-se diluindo cada vez mais64. A partir 
de 1924, ganharia, em contrapartida, grande audiência pública, o modelo 
político de Estado unitário, autoritário e corporativo, para o que também 
muito contribuiu o publicismo político de Henrique Trindade Coelho, 
nessa época já um dos mais vigorosos líderes de opinião do autoritarismo 
conservador e nacionalista65. 

2.4. Federalismo e municipalismo 

A mobilização da consciência municipalista e a afirmação de elites 
dirigentes das Juntas Gerais dos Distritos e das Câmaras Municipais teve 
um momento alto nas sessões de preparação e nas sessões finais do II 
Congresso Nacional Municipalista, realizado no Salão Nobre da Câmara 

0 2 Cf. «O Projecto de uma República Federal. Uma carta do sr. Dr. Trindade Coelho», 
ibidem, ano I o , n°267, 15 de Fevereiro de 1922, pp. 5 e 8. 

6 : 1 Cf. «República Federal», Seara Nova, Lisboa, ano I , n.° 10, 15 de Março de 1922, p. 260. 
6 4 Para o debate nos congressos beirões, cf. António Rafael Amaro, «Os Congressos 

Regionais das Beiras e o Regionalismo cm Portugal (1921-1940)», Portugal e as 
Regiões: perspectivas históricas. X V I Encontro da Associação Portuguesa de História 
Económica e Soc:al, Coimbra, Faculdade de Economia, 1996, pp. 71-92. 

6 5 Ernesto Castro Leal, Nação e Nacionalismos pp. 167-207. 
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Municipal de Lisboa nos dias 10, 11 e 12 de Junho de 1922, devido à 
liderança empenhada de João Carlos Alberto da Costa Gomes, presidente 
da Junta Geral do Distrito de Lisboa66. Este importante movimento de 
opinião pública republicana reivindicava o aprofundamento democrático 
do regime, em particular a consagração do princípio de autonomia dos 
municípios num moderno Código Administrativo da República, adiado 
desde 1913, quando o Senado não quis votar a proposta de matriz ampla
mente descentralizadora que uma comissão presidida por José Jacinto 
Nunes tinha elaborado67. 

A mentalidade política federalista enformou várias teses apresenta
das pelos congressistas, a proposta de uma constituição municipalista e os 
votos finais aprovados, onde, com grande insistência, ocorrem vocábulos 
e expressões como, por exemplo, autonomia, descentralização adminis
trativa, federação dos concelhos, confederação nacional dos municípios, 
municipalização, regionalismo. O velho programa federalista e munici
palista republicano de 1891 pairou sobre este Congresso, constituído por 
287 congressistas (representando 12 Juntas Gerais de Distrito e 161 
Câmaras Municipais), numa poderosa advertência regionalista a práticas 
centralistas e oligárquicas do regime republicano. 

Na proposta de Constituição Municipalista, da autoria de Costa 
Gomes e Augusto de Oliveira, atribuía-se aos Congressos Provinciais 
(reunião anual) e ao Congresso Nacional Municipalista (reunião quinque
nal) o lugar soberano da legalidade municipal, estipulando-se uma orga
nização administrativa assente em freguesias, concelhos e províncias (11 

Para Coda essa dinâmica, cf. Eloy do Amaral (direcção dc), Congresso Nacional 
Municipalista de 1922. Preliminares, teses, actas das sessões. Congressos Provinciais, 
documentos e apreciações da imprensa, Lisboa, 1923. A comissão organizadora do 
Congresso era composta por João Carlos Alberto da Costa Gomes (presidente; presi
dente da Junta Geral do Distrito de Lisboa e procurador do concelho de Lisboa), Tomás 
de Sousa Rocha ( I o vice-presidente; membro da Junta Geral do Distrito de Lisboa e 
procurador do concelho de Mafra), Eduardo Moreira (2 o vice-presidente; vice¬
-presidente da Câmara Municipal de Lisboa), Eloy do Amaral (secretário geral; 
membro da Junta Geral do Distrito de Lisboa e procurador do concelho de Grândola), 
José Dias da Silva (2 o secretário; membro da Junta Geral do Distrito de Lisboa e procu
rador do concelho de Vila Franca de Xira), Agostinho Fortes (vogal; procurador do 
concelho dc Oeiras), Alfredo Soares (vogal; procurador do concelho de Almada), Fran
cisco de Sales Ramos da Costa (vogal; membro da Junta Geral do Distrito dc Lisboa e 
procurador do concelho dc Sines), João Raimundo Alves (vogal; procurador do concelho 
de Loures) e Joaquim Domingues (vogal; vereador da Câmara Municipal de Lisboa). 

José Jacinto Nunes (1836-1931) foi desde o tempo da propaganda republicana um dos 
mais importantes arautos da descentralização administrativa, deixando uma importante 
obra, como por exemplo os seguintes títulos: A Descentralização, Lisboa, [Imprensa de 
Joaquim Germano de Sousa Neves], 1870; Reivindicações democráticas, Lisboa, 
[Tipografia Nacional], 1886; Projecto de Código Administrativo, Lisboa, [Tipografia e 
Litografia a Vapor da Papelaria Progresso], 1894. 
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no continente e ilhas: Minho, Trás-os-Montes, Douro, Beira Alta, Beira 
Baixa, Estremadura, Alentejo, Algarve, Açores, Madeira, Cabo Verde). 
Propunha-se, entre outras medidas, a recusa da tutela governamental 
sobre a vida administrativa municipal, a nomeação do presidente da 
comissão executiva do Congresso Provincial como Governador Civil, o 
voto obrigatório de todo o cidadão maior de 15 anos, a municipalização 
da instrução primária e da assistência social, a criação de um corpo de 
polícia civil municipal ou a abertura de sucursais do Banco de Crédito 
Social (banco de fomento) nas províncias e agências nos concelhos. 

A tese de Lourenço Correia Gomes, delegado da Câmara Municipal 
de Cascais, chamava a atenção para a urgente aplicação da Lei n° 88, de 7 
de Agosto de 1913, no que dizia respeito à entrega aos municípios da 
gestão dos serviços de abastecimento de víveres, fornecimento de água e 
luz, construção de fogos, estradas e vias férreas, exploração de baldios ou 
valorização de terrenos pobres, propiciando desse modo a obtenção de 
lucros municipais acrescidos. Outra interessante tese foi a que apresentou 
João António Gordo, delegado da Câmara Municipal de Castelo de Vide, 
onde se reclamava, dentro do mesmo espírito fortemente municipalista, o 
estabelecimento de Ligas Municipais, com o fim de recrutar cidadãos 
idóneos para a administração municipal, e sua Federação Distrital, tendo 
em vista a promoção de candidatos municipalistas nas listas às eleições 
legislativas, bem como a organização de uma Confederação Nacional dos 
Municípios, com uma comissão executiva de exercício permanente 
(sediada nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa), com
petindo-lhe a representação municipal junto do Parlamento, do Governo 
ou de qualquer outra entidade. 

Entre os setenta e três votos finais aprovados, podemos encontrar 
algumas reclamações urgentes: elaborar um Código Administrativo, 
estruturalmente descentralizador e municipalista, não figurando aí as 
autoridades delegadas do poder central, cujas funções administrativas 
deviam passar para as Juntas Gerais de Distrito, as Câmaras Municipais e 
as Juntas de Freguesia (votos I o a 4 o); federar as freguesias nos concelhos 
(voto 15°); seleccionar candidatos a deputado parlamentar de feição 
regionalista, conhecedores das realidades dos concelhos que representam, 
o que indicia uma aproximação ao mandato imperativo (voto 19°); com
patibilizar o princípio da representação política (sufrágio universal directo) 
com o princípio da representação administrativa e económica (voto 22°); 
negociar com o Ministério das Finanças novos parâmetros de autonomia 
municipal na cobrança de impostos (votos 24° a 30°); publicar os docu
mentos municipais de valor histórico ou de utilidade administrativa (voto 
60°); realização do próximo Congresso na cidade do Porto (voto 73°). 

A comissão executiva do I I Congresso Nacional Municipalista 
dinamizou alguns Congressos Provinciais durante o I o semestre de 1923 
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- Estremadura, em Março; Beira Baixa, em Abril; Alentejo, em Maio; 
Trãs-os-Montes e Douro/Beira Alta, em Junho - , activando o que diziam 
ser uma «cruzada municipalista», que devia percorrer no 2 o semestre 
desse ano as outras províncias, tendo em vista a realização final do I I I 
Congresso Nacional Municipalista, a ter lugar na cidade do Porto, em 
1924. Não chegou a concretizar-se essa sequência, pois a «endemia 
revolucionária» civil-militar adquiriu grande expressão entre 1924 e 
1926, após o que se estruturou um Estado autoritário, corporativo e nacio
nalista. 

2.5. A República Federal Portuguesa de Magalhães Lima 

Será, no entanto, Sebastião de Magalhães Lima, um republicano 
federal histórico, que, na introdução ao volume das actas do I I Congresso 
Nacional Municipalista, intitulada «O Congresso Municipalista, Escola 
de Educação Cívica» 6 8, fundamentará a urgência de renovação do regime 
republicano através de uma República Federal e Municipalista, na tradi
ção doutrinária do seu pensamento muito influenciado pela visão de Ale
xandre Herculano, pelas obras de José Félix Henriques Nogueira, Estudos 
sobre a reforma em Portugal, de 1851, e O Município no século XIX, de 
1856, e também pelo estudo de Proudhon, Do Princípio Federativo, de 
186 3 6 9, ideário que reafirmará inequivocamente em 1923: «Obtida a auto
nomia municipal, pela qual devemos pugnar sem tréguas nem repouso, 
impõe-se, como consequência, a federação dos concelhos. Eu só compre
endo as repúblicas, caracterizadamente federativas, como a da Suíça e a 
do Brasil. As repúblicas unitárias são monarquias disfarçadas. Pela fede
ração dos municípios, chegaremos à federação das províncias [...].» 7 0. 

Magalhães Lima evoca a presidência da Câmara Municipal de 
Coimbra pelo Professor da Faculdade de Direito José Ferreira Marnoco e 

6 8 [Sebastião de] Magalhães Lima, «O Congresso Municipalista, escola de educação 
cívica», in EIoy do Amaral (direcção de), Congresso Nacional Municipalista de 1922 
. . . ,pp. V - X I . 

6 9 Cf., por exemplo, Sebastião de Magalhães Lima, O Socialismo na Europa, Lisboa, 
Companhia Nacional Editora, 1892; Idem, La Fédération Ibérique, Paris, Guillard 
Aillaud & C , 1893; Idem, O Ideal Moderno. O Federalismo, Lisboa, Companhia 
Nacional Editora, 1898; para uma leitura crítica, cf. Maria Rita Robles Monteiro Lino 
Gamei, O Pensamento de Sebastião de Magalhães Lima, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 1997 (Dissertação de Mestrado, policopiada). Para a tradu
ção portuguesa do clássico do federalismo proudhoniano, cf. P.-J. Proudhon, Do 
Princípio Federativo e da Necessidade de Reconstituir o Partido da Revolução. Tradu
ção, notas críticas, estudo introdutório, cronologia da Vida e Obra e bibliografia de 
Francisco Trindade, Lisboa, Edições Colibri, 1996. 

7 0 [Sebastião de] Magalhães Lima, art. cit., p. X. 
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Sousa, entre 1904 e 1910, cuja gerência «ficou como um exemplo e uma 
lição a todos os apóstolos do municipalismo no nosso país», salientando 
também as intervenções proferidas no I I Congresso Nacional Municipa
lista por João Carlos Alberto da Costa Gomes (sobre a história do muni
cípio nacional), Lourenço Correia Gomes (sobre o sistema da municipali
zação de Cascais) e João António Gordo (sobre a confederação nacional 
dos municípios), arautos do município descentralizado que Magalhães 
Lima considerava ser o alicerce da República: «Enquanto se mantiverem 
as velhas fórmulas centralistas, que nos ficaram da monarquia, nunca a 
República poderá atingir o ideal de solidariedade nacional, que é a base 
de uma sólida democracia [.. .]» 7 i . 

O texto de Magalhães Lima moldava-se na fórmula cooperativa, 
municipalista e federalista republicana, fundamento de um ideário orgâ
nico que era enunciado a partir de patamares superiores de democracia 
em liberdade, sempre em relação com as condições específicas do territó
rio, da raça, da tradição histórica e da solidariedade social: indivíduo 
livre, família livre, paróquia livre, município livre, província livre, Estado 
livre, Humanidade livre. Após tecer uma forte crítica ao centralismo 
administrativo do regime republicano vigente, herdeiro da nossa tradição 
liberal oligárquica, propõe o município autónomo, federado na província, 
que considera ser a tradicional divisão do território e da população (e não 
o distrito, uma «criação artificial»), como alicerces do novo regime fede
rativo da República, e apresenta as bases da autonomia e descentralização 
administrativa: extinção dos lugares de governadores civis, administrado
res de concelho e regedores de freguesia; promoção municipal da instru
ção popular; deputado representante do concelho que o eleger (mandato 
imperativo). 

Os princípios da liberdade, da autonomia e da identidade surgiam, 
deste modo, como ideias estruturantes da organização política e social, 
derramados em sucessivas realizações federais que, partindo da Federa
ção Portuguesa, continuaria na Federação Ibérica, na Federação das 
Raças Latina, Germânica e Eslava, na Federação Europeia, para, ao longo 
de um demorado processo, se chegar à Federação da Humanidade. Assim 
tinha entrevisto Magalhães Lima, em 1893, na sua obra La Fédération 
Ibérique, profundamente influenciado por Proudhon e Pi y Margall, ideá
rio utópico ao qual se manteria ligado, visto ter entendido sempre que o 
federalismo republicano era uma inevitabilidade histórica para a constru
ção da paz mundial. 

7 1 Idem, ibidem, p. X I . 
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Consideração final 

Sendo Portugal, no primeiro quartel do século XX, um Estado-nação 
perfeitamente consolidado, sem problemas de unidade politica, territorial, 
social, étnica, linguística ou religiosa, não admira que a pendência ideo
lógica entre os diversos nacionalismos se fizesse ao redor do modelo de 
organização política do Estado, do relacionamento entre o poder civil e o 
poder religioso, dos processos de construção da memória histórica ou das 
formas de representação da identidade nacional. Generalizou-se, porém, 
uma forte visão política e social organicista, com o primado dos grupos 
sobre os indivíduos, vinda do positivismo sociológico comteano (Léon 
Duguit) e do institucionalismo neotomista (Maurice Hauriou), que, apesar 
de recepções políticas contraditórias, pôs em causa, crescentemente, 
nessa época, o liberalismo, o individualismo, o contratualismo, o estado 
arbitral e a livre economia de mercado72. Quanto à proposta federalista 
para a organização política da Nação, apesar da sua importante projecção 
histórica no imaginário político do republicanismo luso, a verdade é que, 
aquando do debate sobre a construção do novo regime político-constitu
cional republicano, os defensores do republicanismo unitarista, associado 
à corrente republicano-liberal, de pendor jacobino, venceram os defenso
res do republicanismo federalista, associado à corrente republicano-socia
lista, de pendor democrático 7 3. As propostas federalistas sobreviveram, de 
forma residual, até à Ditadura Militar de 1926, como advertência política 
a práticas estaduais centralizadoras da Primeira República. 

RESUMO 

NACIONALISMO E F E D E R A L I S M O . TÓPICOS D E PENSAMENTO 
POLÍTICO PORTUGUÊS E E U R O P E U (1901-1926) 

Este artigo visa sistematizar dinâmicas históricas e conceptualizações poíito-
lógicas em torno do nacionalismo e do federalismo português, entre 1901 e 1926. 
Referentes ideológicos essenciais de vários doutrinadores e programas políticos, 
esses conceitos foram objecto de múltiplas apropriações. Deve-se destacar a diver
sidade doutrinária do nacionalismo português, devedora de uma época marcada 

António Manuel Hespanha, Panorama Histórico da Cultura Jurídica Europeia, Mem 
Martins, Publicações Europa-Ameri ca, 1997, pp. 200-213; Gomes Canotilho, «partidos 
políticos» (vol. IX, pp. 30-35) e Marcelo Rebelo de Sousa, «democracia orgânica» 
(vol. V I I , pp. 502-504), Dicionário de História de Portugal (coordenação de António 
Barreto e Maria Filomena Mónica), Porto, Livraria Figueirinhas, 1999-2000. 

Fernando Catroga, O Republicanismo em Portugalpp. 257-321; JJ. Gomes Canoti
lho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 6 a ed., Coimbra, Livraria Alme
dina, 2002, pp. 162-177. 
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pelo despertar dos nacionalismos europeus e pelo jogo de poderes hegemónicos, no 
interior do qual, seguindo Fernand Braudel, se manifestavam «unidades violentas», 
condenadas ao fracasso, pois a «violência nunca bastou a ninguém para tomar toda 
a casa europeia». 

ABSTRACT 

NATIONALISM AND F E D E R A L I S M . TOPICS O F P O R T U G U E S E 
AND E U R O P E A N P O L I T I C A L THOUGHT (1901-1926) 

This paper aims the systematisation of historical dynamics and political 
conceptualisations around Portuguese nationalism and federalism, between 1901 
and 1926. Used by several doctrinists and political programmes as ideological 
references, such concepts have suffered multiple appropriations. To be stressed is 
the doctrinal diversity o f the Portuguese nationalism, strongly influenced by an 
epoch determined by the emergence of European nationalisms and the struggle 
among hegemonic powers. Inside them, according to Fernand Braudel, «vio!ent 
units» were manifest but condemned to failure, since «violence was never enough 
for anyone to take control over the whole European household». 
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1. Introduction 

The environmental movement is scarcely 40 years old, but has 
already been going through several stages. Eckersly (92) considers three 
phases, participation, survival and emancipation2. 

The survival phase had its apogee in the seventies with a lot of 
literature appearing with unpleasant scenarios for our survival in planet 
Earth. The population growth and their impact on the environment and on 
the use of resources prompted the appearance of doomsayers. The Club 
of Rome's commissioned book to the MIT team, "Limits to growth" 
published in 1972 was the corner stone to this phase. 

A set of influential texts appeared during that period exploring the 
political implications of those problems. The most influential were 
Garrett Hardin, Robert Heilbroner and William Ophuls (Walker, 1988). 
Their response to the crisis had an authoritarian dimension very much 
inspired in their reading of Thomas Hobbes and the logic of Leviathan. 
Ophuls and Heilbroner directly cite it, and even though Hardin does not 
mention Hobbes, his famous "mutual coercion mutually agreed upon" 
qualifies him as part of the team referred as Neo-Hobbesian by Walker. 

These Neo-Hobbesians, according to Orr and Hill (1978) all agreed 
on: 

i . We are at the threshold of an unprecedented planetary ecological 
crisis 

1 Sofiagvaz@liotmail.com. Estudante de doutoramento, com o Professor Viriato Sorome-
nho Marques e Professor Tim O'Riordan. 

2 Participation started in the sixties associated with student and peace movements asking 
for more participation in political decision-making. Emancipation is from the eighties 
onwards when the environmental movement got maturity and some sort of legitimization. 
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mailto:Sofiagvaz@liotmail.com


66 Sofia de Azevedo Guedes Vaz 

i i . Reliance on individual good will , conscious, and/or education is 
not sufficient 

i i i . Democratic institutions are inadequate to meet the challenge 

The reactions to this call for a more authoritarian regime were 
violent and tried to deconstruct both the weaknesses of the arguments and 
the logic of using Hobbes. 

In this essay we will look at these possible uses and misuses of 
Leviathan, one of the greatest masterpieces of political philosophy ever 
written. We will explore very briefly some of Hobbes' political stands and 
will try to bring the discussion of the tragedy of the commons up to our 
times, when the survival discourse is very rare but its spectrum still present. 

2. The Neo-Hobbesians 

Garrett Hardin published in 1968 The Tragedy of the Commons, a 
six page paper that has influenced environmental politics ever since. His 
framing of the problem, similar to the Prisoner Dilemma framing (co
operation is the better deal, but only i f all co-operate, which is a difficult 
bet), and his main conclusion on how to deal with it, a sort of contract 
(mutual coercion mutually agreed upon) has been subsequently used by 
other authors. 

Hardin's well known argument goes like this: 

"Picture a pasture open to all. (...) As a rational being, each 
herdsman seeks to maximize his gain. (...) (he) concludes that the only 
sensible course for him to pursue is to add another animal to the herd. 
And another; and another... . But this is the conclusion reached by each 
and every rational herdsman sharing a commons. Therein is the tragedy. 
(...) Freedom in a commons brings ruin to all." (Hardin, 1968) 

Hardin uses this parable to explain the possible behaviour of man 
towards some environmental problems and mainly to the growth of the 
population. He then goes on exploring solutions on "how to legislate 
temperance?" He rules out appealing to conscience, using guilt ("it was 
valuable only before this post-Freudian world"), and responsibility ("it is 
an attempt to get something for nothing"). The "mutual coercion mutually 
agreed upon" comes then as the answer. He then tries to convince us that 
its potential political incorrectness might be a temporal concept "coercion 
is a dirty word to most liberals now, but it need not forever be so". 
Hardins' main argument is his emphasises in "mutually agreed upon by 
the majority of the people affected", and acknowledges that even i f the 
solution is not the perfect one "injustice is preferable to total ruin". 
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Robert Heilbroner publishes in 1974 "An Inquiry into the Human 
Prospect" with a quite pessimistic view of human nature: 

"there seems no hope for rapid changes in the human character 
traits that would have to be modified to bring about a peaceful, 
organized reorientation of life styles. (...) The drift toward the strong 
exercise of political power - a movement given its initial momentum by 
the need to exercise a much wider and deeper administration of both 
production and consumption - is likely to attain added support from the 
psychological insecurity that will be sharpened in a period of unrest and 
uncertainty". (Heilbroner, 1974) 

This is a direct flirtation with Hobbes' Leviathan and a call for 
authority, which will be "obviously" well received, just as the solution 
Hobbes proposes for peace in his time should be. 

William Ophuls publishes in 1977 "Ecology and the Politics of 
Scarcity" based on his 1973 PhD thesis. Ophuls explores the problem of 
scarcity, namely of ecological scarcity and defends a steady state (no¬
-growth) economy as vital to ecological survival and suggests a Hobbesian 
Leviathan to help impose controls on population growth, land use and 
resource consumption. Ophuls defends his theory by acknowledging that 
"scarcity is the root of political evil and political sin". Ophuls recalls 
Hardin's Tragedy of the Commons agreeing totally with it and comparing 
it with Hobbes' Leviathan: "Hardin's implicit political theory is in all 
important aspects identical to that of Thomas Hobbes in Leviathan". 

Ophuls proposes as well to minimize the impact of the politically 
incorrect call for authority with his "Taming Leviathan", where he 
proposes, "... for making authority acceptable is the application of macro¬
-constraints encouraging the behaviour necessary to maintain a steady-state 
society but leaving the individual with a relative abundance of micro¬
-freedoms that, when added up, give him an overall sense of freedom." 

So, their main argument is that scarcity of natural resources "wil l 
engender savage conflict, creating severe stresses on the economic and 
political democracy and putting its survival in jeopardy" (Walker, 1988). 

3. Counter arguments 

In the subsequent years several papers (Orr and Stuart, 1978; 
Leeson, 1979; Holsworth, 1979; Walker, 1988) were published trying to 
deconstruct this logic. The arguments are based on either an accusation of a 
misunderstanding of Hobbes or that simply Hobbes is more the problem 
then the solution or that Hobbes's solution is not the most appropriate. 
These arguments can be structured in four headings: 
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i . The environmental argument is weak 
i i . Scarcity is not the central problem in Leviathan 
i i i . Hobbes helped produce scarcity 
iv. Authority is not the solution. 

i . The environmental argument is weak 
This argument, not to be explored in this essay, is based on the 

assumption that resource scarcity is not the most relevant environmental 
problem or that technology wil l help solving environmental problems. 

ii) Scarcity is not the central problem in Leviathan 
The central argument in using a Hobbesian solution to the ecological 

crisis comes from the belief that the situation is comparable. It is stated 
that the State of Nature of men in Leviathan is comparable to men in a 
situation of scarcity and therefore the Leviathan solution is the most 
appropriate. Ophuls is the main defender of this argument: 

"(...) scarcity is the source of original political sin: resources that 
are scantier than human wants have to be allocated by governments, for 
otherwise, naked conflict would result. In the words of philosopher 
Thomas Hobbes in Leviathan, the life of man in anarchic "state of 
nature" is "solitary, poor, nasty, brutish, and short"; to prevent the 
perpetual struggle for power in a war of all against all, there must be a 
civil authority capable of keeping the peace by regulating property and 
other scarce goods. Scarcity thus makes politics inescapable." And also 
"Hobbes says that where men desire goods scarcer than their wants, 
they are likelier to fall to fighting". Ophuls, 1977 

Even i f it is true that Hobbes attributes to the State of Nature the 
main reason for men entering war, it is also necessary to investigate why 
they enter in war in this natural state. In Leviathan Hobbes states that "So 
that in the nature of man, we find three principal causes of quarrel. First 
Competition; Secondly, Diffidence; Thirdly, Glory." (Hobbes, 1991) 
Gain, safety and reputation are therefore the main reasons for war. 

Walker defends that the third reason is central in Hobbes and 
therefore Ophuls got it wrong in comparing scarcity as cause for tragedy: 

"The eminence assumption is the foundation of Hobbes's case for 
the absolute sovereign; its postulation permits him to depict unremitting 
conflict in the State of Nature whether or not there is actual material 
scarcity" (Walker, 1988). 
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Walker concludes that Hobbes uses this eminence pursuit "the 
constant striving for power after power" and therefore a permanent state 
of nature as his legitimization for the absolute political obligation. His 
argument is based on the idea that "rational individuals anxious to 
maximize security and well-being, but not seeking eminence may well be 
willing to accept social arrangements involving cooperation" and therefore 
Hobbes could not justify the absolute sovereign on those circumstances. 

So Walker criticizes the use of scarcity as the main source of compa
rison stating that because eminence is central to Hobbes "... it then rules 
out any strict identity between Hobbes's account of the common-goods 
problem and those based solely on security and material well-being". 

"This blindness to the importance of eminence in Hobbes leads 
directly to the Neo-Hobbesian tendency to blame materialism for 
creating conflict over resources." (Walker,1988). 

Which then takes us to the third argument. 

iii) Hobbes helped producing scarcity 
The purpose of political activity is to promote, directly or indirectly 

the good life. Hobbes is credited with the advent of a modern political 
philosophy, shifting the classical paradigm that the good and happy life is 
attained with virtue and excellence into the modern paradigm of identifying 
that good and happy life with wealth and property. Hobbes shifted 
attention from attaining the greatest Good to avoiding the greatest Evil 
and a worldlier notion of the good life: life, liberty, wealth and property. 
(Rodman, 1980) 

The historical and economic context of England in Hobbes' times, of 
the emergence of a new class of traders and business men, prompted 
Hobbes to accept this impossible to be bypassed reality. Together with 
Bacon and Descartes, blamed by environmentalists for starting the 
domination of nature, Hobbes is blamed for defending a philosophy of an 
increased and unlimited use of resources. 

Also Leeson blames Hobbes: "It was the unleashing of the passion 
for material abundance, legitimized by Hobbesian natural right, amplified 
by Locke, combined with the rejection of the classical commitment to 
reason and proper limits that caused the ecological crisis" (Leeson, 1979). 

So being Hobbes associated with one of the causes to the present 
ecological crisis it is hardly acceptable that his political philosophy 
should be used as a solution. 

iv) Authority is not the solution 
The main argument against the authoritarian prescription comes 

from Leeson who accuses it to be too simple. Faithful to the liberalism 
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that shaped our Western way of life, she contends that solving the problem 
requires new ideologies and political structures which are much more 
complicated than the mere imposition of authoritarian constraints. On top 
of that, authoritarian prescription is inadequate since it responds only to 
the effects of the ecological crisis but does not seek to remedy its causes 
(Leeson, 1979). 

Authority is a classical concept in political philosophy, and much 
can be written about it. The authority prescribed under Leviathan is 
subject of much discussion as it is at the same time a clear advancement 
in the political system, but yet legitimises absolutism, which in a way is a 
clear regression. The advancement is given by the social contract devise, 
which denies the divine rights of Kings. It ends the spell of tradition and 
seems more compatible with the then growing demands for liberty and 
equality and yet Hobbes was ingenious enough to show that absolutism 
was the logical outcome of consistent individualism (Peters, 1956). 

Nevertheless the use of any type of authority is questioned by Leeson, 
which, very appropriately, and almost a feminist remark, defends that 
takes more than brute force to make wise use of scarce resources, balance 
population with resources, and decide on appropriate levels and uses of 
technology. (Leeson, 1979) 

According to these arguments, it would seem inappropriate to use 
Leviathan and its authority as a possible solution to the environmental 
problem. "None of the prescriptions for Leviathan includes measures to 
insure its wisdom or political skill" (Leeson, 1979), and these must be the 
fundamental ingredients in any possible solution. 

We will now, very briefly, look at some other points of Hobbes 
political philosophy that might be relevant to this discussion. 

4. Thomas Hobbes 

Thomas Hobbes was born in 1588 and lived almost for hundred 
years, which for that time accounted for two lives, as the life expectancy 
was less than 50 years old (Sorell, 1986). He was unlucky to live in a 
Europe that was an endless battlefield and power struggling. At the same 
time, perhaps he was as well lucky because those times, events and 
general circumstances made him think and devise a political philosophy 
that has influenced us ever after. He attained Eminence and Glory in a 
quite peaceful way, even though his life was not without any turmoil. 

Hobbes published Leviathan in 1651, where we built a political 
system based on a series of premises. He was using a method based on 
geometry, his then recent passion, thinking that if the system would be 
built stone after stone, it would be then impossible to refute. The civil war 
in England had happen recently, and was due, according to Hobbes to 
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wrong political ideas. How to attain durable peace was his main drive, So 
very briefly "his aim in Leviathan was to show them where they had gone 
wrong, and how they could construct a state which would bring lasting 
peace and harmony" (Sommerville, 1992) 

Hobbes constructed then a political theory that bases unlimited 
political authority on unlimited individualism (Gauthier, 1969). This was 
most ingenious, as individualism was a growing characteristic, on those 
times, of men that wanted to get rid of absolute monarchs. Most of his 
readers and interpreters, even though acknowledging the importance of 
his work and its many concepts, try desperately to show that the argument 
Hobbes constructs does not work, as unlimited authority is nothing we 
look forward to. Hobbes' philosophy is very vast and discussable but here 
we will limit ourselves to only a couple of questions. Relevant to this 
essay might be two different ones usually posed by Hobbes's scholars: 

1. Do we really need a Leviathan? 
2. What does Leviathan mean? 

4.1 Do we really need a Leviathan? 

The use of theory of the games has been widely used to try to help us 
understanding i f we need or don't need a Leviathan. Taylor (1976), 
McLean (1981) and Hampton (1997), among others frame Hobbes logic 
for the need of Leviathan with the prisoner's dilemma (PD). We will 
briefly look at the argument, and their different solutions. 

Just to recapitulate, the prisoners dilemma goes like this: two prisoners 
are told that they get 5 years i f both confess, i f no one confesses they get 
both 1 year (on other charges), i f one confesses and the other doesn't then 
the confessor gets free and the other gets 10 years. So even i f the second 
solution is the best for both, they are always afraid of the third and 
therefore they both confess and are both worse off. 

Hampton (1997) states that 

"The dilemma seems to capture the reasons why Hobbesian people 
in a state of nature persistently fail to cooperate and eventually aggress 
against one another. The advantages of aggression against co-operators 
'Invasion for gain" and the advantages of aggression as a protective 
strategy against other aggressors "invasion from dissidence" make 
aggression the best action, even though each person in that state would 
rather be in a state of peace than in a state of war", 

McLean (1981) explores solutions to this dilemma to see i f it is 
possible another outcome. The first thing to look at is, that the prisoners 
dilemma must be analysed in more dimensions, as just one game or only 
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two persons is not a plausible real situation. So in a series of PD, which is 
more related with reality, what does happen? Initially, one might think 
that if you want to attain cooperation in the next game, you might as well 
start already cooperating, which would be the perfect solution and would 
make the need for a sovereign redundant. Nevertheless McLean presents 
three main arguments against that possible anarchist solution: 

1. Problem of the discount rate - a gain in the present game is better 
than a gain in the next game and so on. So only when your discount rate 
is really low, this solution would work. 

2. Number of players co-operating. There is a scope for few 
detractors i f co-operators are above a certain level. So it pays off to be a 
free rider, at least in the beginning, but then when everybody realises it, 
the critical level is attained very fast and the system collapses. 

3. Is it a game against nature or a game against each other? I f the 
first one is true, some co-operation is possible but i f the second is true, 
then there is no co-operation possible. Hobbes' Glory and Eminence -
makes the price a "positional good" and therefore in Leviathan the game 
is always against each other (for someone to win, someone else must 
loose) and not against nature. The system does not work either. 

So McLean (1981) opposing Taylor (1976) concludes that since this 
anarchist solution is so precarious and dependent (all having low discount 
rates + co-operators above the critical level + not playing against each 
other) there will be a need of a sovereign that by punishing the defectors 
turns the game into a cooperation game. He finishes by hoping "perhaps 
the best we can do is hope for Leviathan with a human face". 

Taylor (1976) considers though that there is a possible cooperation, 
based on his belief on altruism and some sort of equilibrium that might be 
attained when playing the game with certain conditions. He believes that 
"Hobbes assumptions were supposed to characterize human behaviour in 
the absence of the state. But perhaps they more accurately describe what 
human behaviour would be like immediately after the state has been 
removed from a society whose members had for a long time lived under 
states." He does not see the need of a Leviathan. 

Taylor's defence of anarchism is theoretical attractive, but the 
predominant political model has always been the existence of States and 
Sovereigns. It is crucial to discuss though, what type of State and what 
type of Sovereign suits best an environmentally sound political system. 
But before entering that discussion we should look at the second question 
on Hobbes' Leviathan. 
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4.2 What does Leviathan mean? 

How best can one interpret the Leviathan described by Hobbes? In 
this essay we will advance three arguments to defend that what Hobbes 
was arguing, and more importantly the way he developed his concepts, 
might be seen in a more positive way than what is commonly attributable 
to him. 

i) Hobbes considers monarchy, democracy and aristocracy 
There is no doubt, that Hobbes preferable solution for someone to be 

given the control of Leviathan is an absolute sovereign. Nevertheless it 
also might be relevant to remember that Hobbes does not rule out as other 
solutions, the democracy or the aristocracy: "The difference of Common¬
-wealths, consisteth in the difference of the Sovereign, or the Person 
representative of all and every one of the Multitude. (...) it is manifest, 
there can be but three kinds of Common-wealth. Monarchy ... democracy 
... ari stocracy" (Hobbes, 1991, Chap XIX). Hobbes rules out other forms 
such as Tyranny, Oligarchy or Anarchy as they are not forms of 
governments but "the same Formes misliked". This means that those who 
do not like monarchies, call it tyranny and so on. 

According to Peters (1956), Hobbes "claimed no demonstrability for 
his conclusion that monarchy was the best form of government. He 
admitted in his preface to De Cive that it was the one thing "in this whole 
book not to be demonstrated, but only probably stated"". Hobbes defends 
monarchy basing his arguments on the concept of commonwealth that 
means "individuals who accept an authority with a view to securing 
peace. For in a commonwealth it is as i f every man who desired security 
said " I authorize and give up my right..." (Peters, 1956). 

So the definition of commonwealth implies that the "only differences 
had to be in the person or persons representing all and every one of the 
multitude. This could only be one man, some men, or all men" (Peters, 
1956). But sovereign power was indivisible and even though Hobbes 
understood the "logic priority of democracy, its inconveniences for 
promoting the peace and security of the people are so manifest that 
monarchy is infinitely to be preferred". (Peters, 1956) 

Peters (1956) presents Hobbes' case for monarchy in six arguments: 

a) members of a sovereign assembly have conflict between public 
and private interest, which does not happen with monarchs; 

b) a monarch has constant access to secret and expert counsel; 
c) the resolutions of a monarch are subject only to the inconstancies 

of human nature, where in an assembly there is inconstancy due to 
number as well as nature; 
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d) a monarch cannot disagree with himself out of envy or interest, 
but the disagreements of an assembly may produce a civil war; 

e) even i f a monarch has favourite persons, an assembly has many 
more 

f) democracies have to appoint executive committees making them 
aristocracies in practice 

So the main point in this argument is to understand that Hobbes was 
defending monarchy because he believed it would be the best system to 
avoid the great evil: civil war. The political ideas of Hobbes should be 
discussed and understood in their historical context, and then perhaps one 
would be more attentive to the fact that his political system considered 
democracy as well. 

ii) Public and private liberty 
This point might be relevant, for Hobbes never thought on redrawing 

liberty from people by defending a monarchy with an absolute sovereign, 
So on chapter X X I , on "Of the Liberty of Subjects" it is important to 
understand the theory of motion defended by Hobbes to accept his 
description of Liberty "signifieth (properly) the absence of Opposition; 
(by Opposition I mean external 1 Impediments of motion)" and so "A 
Free-Man, is he, that in those things, which by his strength and wit he is 
able to do, is not hindred to doe what he has a will to." 

Skinner (1998) points out that Hobbes believes that "even coercive 
force of law leaves your liberty unimpaired". At Hobbes's time a lively 
discussion was going on, between the neo-roman theorists of liberty, who 
associated the classical ideal of the civitas libera or free state with the 
concept of civil liberty. Hobbes did not agree, as he saw no connection 
between public and private liberty. Later on Paley (1785) even argued 
that "there is no reason in principle why an absolute form of government 
might not leave you no less free that the purest democracy" cited in 
Skinner (1998). 

The social contract was for Hobbes a model for "justifying the 
acceptance of social control in a way which is compatible with human 
dignity and individual liberty" (Peters, 1956). Peters also defends that 
"Hobbes prided himself on grounding the authority of sovereigns as well 
as the liberty and duty of subjects upon axioms of human nature rather 
than on tradition or supernatural authority". 

iii) Men are all equals 
The last argument is related with this idea that an absolute sovereign 

does not mean that men should subordinate themselves, comes from 
Hampton (1997) who acknowledging the strong point made by Hobbes 
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on men being equals says: "by insisting in our rough equality, Hobbes 
does not mean to deny the very real differences in talents or skills that we 
see manifested in the human community. Instead he is making a political 
point. (...) Hence these egalitarian remarks are Hobbes's way of rejecting 
the natural subordination thesis". 

Hobbes, acknowledging that these were times "when wealth, power 
and the chance of salvation depended increasingly on individual effort 
and competence" (Peters 1956) regarded the sovereign, as an officer with 
his proper sphere of competence, given by his subjects rather than 
traditionally acquired by hereditary. 

So these three arguments, namely that Hobbes did not rule out other 
forms of Government, for Hobbes an absolute sovereign did not mean 
taking away liberty and men are equal and therefore not subordinates is 
of course one in many interpretations of Hobbes, and quite a benevolent 
one, but it stresses that the need for a Leviathan does not mean 
subordination to an authoritarian regime. 

This brings us back to Leeson's important point of denying authority 
as a way out for protecting the environment. Would Hobbes subscribe it? 

5. Discussion 

So where do we stand now? At this stage of the essay, we have the 
following storyline: 

i) We have an environmental crisis and the authority prescribed in 
Leviathan is needed. 

ii) Wrong, because the situation is not comparable and authority is 
not a proper answer. 

iii) The concept of authority in Hobbes is not so straightforward as it 
seems, as it is mainly directed towards peace, as it acknowledges private 
liberty and denies subordination. 

So it should be time to come back to the original theme of the 
ecological crisis and the management of the commons and investigate 
what else can political philosophy, and namely Hobbes contribute to it. 
We might start to look into the commons problematic. 

5.1. Commons 

The international dimension of most commons in our days obliges us 
to be more creative in finding out how to manage them. The regimes 
created so far, very rarely consider authoritarian dimensions to be even a 
question, let alone an answer. For example, O'Riordan (2000) 
differentiates two kinds of commons: 
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. International commons (ex. Stratosphere, diversity, atmosphere, 
deep sea, Antarctica) and 

. Shared commons (ex. Rivers, lakes or groundwater that cross 
national boundaries, migratory birds, Mediterranean Sea). 

For the first, world governments (United Nations institutions); 
extended national responsibility (widening the basis of property rights to 
some sort of mutual obligation) and; restricted common property (by 
imposing conditions of use in nation states through contractual obligations, 
bilateral agreements or international law) are the main forms of 
management. For the shared resources, the management solution is the 
joint national agency either by co-ordination or some sort of multi¬
-national regime (O'Riordan, 2000). 

It is also possible to talk about local commons and of efforts to 
create conditions to make co-operation possible. Work in developing 
countries has shown many examples of commons where associations 
avoided the so-called tragedy. Ostrom, 1992 developed an analytic 
framework, based on some propositions which form the conditions for 
avoiding the tragedy of the commons: 

. Common understanding of the problem 

. Common understanding of alternatives for coordination 

. Common perception of mutual trust and reciprocity 
• Common perceptions that decision-making costs do not exceed 

benefits 

So again, more than any prescriptions of authority, what we should 
be looking for would be strategic guidance to help self-organising local 
societies and economies. 

On a least palpable dimension is the concept of ecological commons 
or web of life, which we all "own" but do not realise what precisely we 
are actually responsible for. And this calls for even a bigger effort for 
both agreeing on how to frame the actual problem and contribute with 
valid ideas. 

The economic, social, historical and political dimensions of 
environmental problems and of the solutions to better manage it are of 
paramount importance. As we have seen, to impose authority on such a 
complex system is to simplify it to a level where the solutions would be 
meaningless. The sort of environmental rules, laws, treaties and so on, 
that so difficultly have seen light, have not been as successful as 
originally thought because their proper implementation and enforcement 
involves all too often too many incompatible dimensions. 
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Alternative ways for a better management are emerging and new 
forms of government are slowly taking shape, where challenges as 
sustainabifity, handling scarcity or managing the commons must be met. 
These new forms are not straightforward and might pose expected and 
unexpected difficulties. One should be aware that transition stages, very 
easily create inequities, which should be foreseen and avoided. That is 
why, more than environmental management, we should lead for 
sustainability management, where environment is hand in hand with the 
economic and social dimensions. 

5.2. Environmental Political philosophy 

This is where environmental political philosophy might start helping 
us. The traditional concepts of the State, Sovereign and Subjects/Citizens, 
might need re-thinking in light of the need that environment and most 
notably sustainability poses on them. 

i) The State 
As mentioned above many environmental problems are situated on a 

level where national boundaries are irrelevant. Global environmental 
problems are a clear example. This is a new dimension of most problems 
affecting humanity and most notably the environment. Leviathan is the 
paradigm of the State as the main entity responsible for governing within 
a given territory. And our own conception of State and Sovereign, even if 
softened by the reality of the European Union and United Nations and 
other international organisations, is still very national and territorial. 

But the existence of both global problems and global commons 
demands alternative political frameworks and strategies for its 
management. "From the early days of Rome through the Middle Ages 
down to the present, perceptions of hierarchy and individualism have 
been reflected in the relationships among states. (...) The nation-states 
became as individualistic as their citizens, and international law reflected 
this individualism" (Buck, 1998). So to create International regimes as 
mentioned above, demand an extra effort and "implies that nations accept 
constraints on their absolute freedom of action. (...) The entire issue of 
transboundary resources and pollution makes it clear that absolute 
sovereignty is an idea whose time has passed" (Buck, 1998). 

Also the challenges of governance, participation, co-operation, 
democratisation of science, need of management at local or community 
level, undermine the traditional conception of the State. A new 
conception of State demands an adaptation of many structures and 
institutions, which should be done at a pace compatible with the time 
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needed to think about it. That is a challenge to environmental political 
philosophy which should give us the appropriate frames for that thinking. 

ii) Subjects/Citizens 
We are all subjects of a state but increasingly citizens of the world. 

The rights and duties as subjects and as citizens demand from us a 
growing participation in the system. These two dimensions of our statute 
in society demand more from us, both individually and as a whole. Even 
though the general flow of the society drives us to an increasing 
individualism, sustainability demands re-questioning of ourselves as 
individualist citizens. 

One of the main problems environmentalists have always faced and 
that rules out Hardin's prescription of "mutual coercion mutually agreed 
upon by the majority of the affected" is who wants to be managed. One 
can only manage the commons, i f there is wide acceptance that they need 
managing. And the situation was, and still is, that only few of us see the 
need for environmental management, let alone be coerced into restrictive 
actions. The majority of the affected does not exist as such. Or it does, 
but it doesn't acknowledge it. This is not a pessimist view of the 
inexistence or complete ineffectual i ty of a public environmental policy, 
but just to make the point that environmental policy is not a field with 
which people easily feel identified as subjects. 

Potentially this might be strange, because why wouldn't we want a 
better environment, which usually is connected with a better life quality 
and a more healthy life. Perhaps then we need to learn from Leviathan, 
which also builds up a system based on apparently acceptable assumptions, 
and in the end is a system that everybody is busy to refute. 

De-Shalit (2000) considers three levels for empowering people on 
what is going on environmentally, but probably the great majority are, i f 
at all, on the first level: 

. Environmental literacy - making information available; 
• Environmental awareness - to acknowledge that environment 

affects our life; 
• Environmental consciousness - deeper level of concern. 

So new challenges are put to us in these new times, as other 
challenges were put to citizens on other times. The specificities of these 
challenges are mainly related with a request of more interest and 
participation. 

And at the same time and as mentioned before, the system must open 
itself for more participation, as for people getting more ownership; more 
communication as to people understand what is going on; and more 
cooperation so that we feel we are part of it. 
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iii) Sovereign 
Some sort of authority we still need for a good functioning of the 

system, but absolute monarchs, or as we would call it now, dictators, are 
well pass our times, at least in the Western world. In fact, in our Western 
democracies, we are so lucky that authority is placed in the state and in a 
democratic way. It is therefore a legitimate authority. But the state 
manages several public policies, and there is a constant need of 
compromise between them. Very often, environmental public policies are 
neglected for others considered more important for the economy or for 
safety. So even i f the authority is a legitimised authority, it is not linear 
that more of it would be the best way to improve our environment. Too 
many vested interests are always present. It is therefore not obvious that 
increasing state authority would mean increasing the environmental 
standard. The sovereign has more demanding challenges than being 
authoritarian. 

The second relevant question is that there is no central sovereign at 
international level. This again demands from the system a creativeness 
that is an ongoing process, but still lacking a full political basis for 
consistent development. 

Nothing is straightforward, and even less in political philosophy. As 
we saw very briefly, basic concepts of political philosophy: state, subjects 
and sovereign are i f not questioned, at least in need of a profound 
revision in light of the environmental reality. 

Environmental philosophy has been thinking on some important 
concepts giving us some sort of clues, to a better understanding of some 
problems. The intrinsic value of nature and intergeneration responsibility 
are some of those valuable concepts. But we need much more, that only a 
political philosophy and most notably an environmental political philoso
phy can give us. The contribution that Leviathan can give to the develop
ment of this should be much more than its arguable concept of authority. 
Perhaps the idea of constructing a political system based on recent 
developments of what is human nature, or human passions and following, 
perhaps not a geometrical method but a method integrating cooperation, 
participation, communication and open mind would help us further. 

6. Final Notes 

Jorge Luis Borges, the great Argentinean writer, said once that every 
time a book is read it is being rewritten. For some books this is truer than 
for others. The Scriptures is one of them, and Hobbes attempted to convin
ce us of his own personal reading. But Leviathan and his other works also 
qualify as those books that are endlessly interpreted and re-interpreted. In 
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these last 400 years, thousands of papers and books have been published 
about Hobbes and his books. It is therefore not surprising that even 
environmental public policy has been one of the subjects linked with it. 

When Hobbes wrote Leviathan he was chiefly concerned with 
keeping peace and liberty. His public policy is devoted mainly to those 
issues. In Leviathan there is one unique reference to the preservation of 
forests, but neither Hobbes was too much interested in it, neither 
environment was even an issue at that time. So even though it might be 
dangerous to make this sort of extensions, the truth is that it is part of the 
magnificence of Hobbes's Leviathan his sort of universalism in political 
concepts still relevant in the twenty first century. 

Thomas Hobbes tried to give a sort of a final answer with his 
philosophical works. This prompted further discussions enriching our 
understanding of the world. Environmental policy should leam a lot from 
all this. Answers are given to quickly and to ineffectively to problems that 
deserve much more attention. We need an environmental political philo
sophy for framing adequately too many loose discussions. Environmental 
political philosophy is a growing field, which has much to learn from the 
much older political philosophy. That should be a future challenge. 

Hobbes finishes his part two of Leviathan by hoping that the book 
falls into the hand of a sovereign that "convert this Truth of Speculation, 
into the Utility of Practice" (Hobbes, 1991. Chap. 31). Lets us begin to 
construct for environmental political philosophy this "truth of speculation" 
and then do more than just hope that it falls into someone's hands. 
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RESUMO 

Neste pequeno ensaio explora-se a questão do tipo de autoridade necessário 
para uma boa prossecução da política de ambiente. Exploram-se alguns autores que 
viram em Leviatã, a defesa de uma certa autoridade compatível com um modelo 
defensável para a política de ambiente, e outros que contra isso se insurgiram. 
Discute-se então se há necessidade de um Leviatã e que tipo de Leviatã, e se de 
facto os argumentos de Hobbes podem potencialmente ser utilizados em política de 
ambiente. A "tragédia dos comuns", parábola rica e profícua em política de 
ambiente, é utilizada como a linha condutora desta discussão. Um pequeno ensaio 
que potencialmente contribuirá, embora muito modestamente, para uma muito 
necessitada filosofia política de ambiente, onde conceitos como autoridade, 
soberania ou Estado apresentam novos desafios. 
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ABSTRACT 

The type of authority needed for a good environmental public policy is 
discussed. We looked at some authors who saw in Leviathan, a type of authority 
possibly compatible with a model for environmental policy and to some others 
who refuted it. The need for a Leviathan, what type of Leviathan and could 
Hobbes's arguments be used in environmental policy is then discussed. The 
tragedy of the commons, a rich metaphor for environmental policy is used as the 
main drive. This small essay will, even though very modestly, contribute for an 
almost absent environmental political philosophy, where traditional concepts such 
as authority, sovereignty or state are being challenged, and need discussing, 
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1. Introdução 

Começo por agradecer o honroso convite da organização deste XVIII 
Encontro de Filosofia, promovido pela Associação dos Professores de 
Filosofia, para usar aqui hoje da palavra. 

Quando se fala de improviso, perorar em último lugar tem as suas 
vantagens: escutam-se os demais (o que sempre dá para aprender alguma 
coisa e prevenir a saída dos dislates de maior calibre), dispôs a reflexão 
de um tempo suplementar de amadurecimento (se bem que em transe 
derradeiro), pode, em suma, afeiçoar-se o texto ao contexto. 

Quando se fala por último, e o lençol já vem escrito, são as desvan
tagens que pesam: a esforçada paciência do auditório enrijou a sua elasti
cidade (admitindo, claro, que alguma audiência ainda resiste à fama do 
prelector), o que de interessante havia para dizer já foi dito (e em momen
to apropriado), o que conta é a conta que se faz a quanto ainda falta para 
terminar. 

Eis-me, pois, pairando ao fim. 
Paradoxalmente, entendo que não é resignação aceitar a necessidade 

histórica; é, sim, um pressuposto para a sua transformação. 
Convertamos, por conseguinte, um putativo encerramento em reco

meço: isto é, mantenhamos em aberto o labor crítico sobre a nossa temá
tica. 

O enunciado que me foi proposto diz: «Cultura e cidadania». 
Gostaria de conservar em epígrafe ao longo do nosso percurso uma 

observação profunda de Hegel, e de partir da recolecção de duas afirma
ções bem conhecidas, uma de Aristóteles e a outra de Cícero. 

Na Ciência da Lógica, ao considerar precisamente os primórdios do 
saber científico, Hegel trata de advertir: «Nada há - nada no céu ou na 

Philosophica, 22, Lisboa, 2003, pp. 83-98 
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Natureza ou no Espírito ou onde seja - que não contenha tanto a imedia-
tez [Unmittelbarkeit] como a mediação [Vermittlung]»1. 

Esta asserção coloca-nos perante a real complexidade do na aparên
cia simples, ou, mais concretamente, perante o desafio/tarefa de pesquisar 
o múltiplo deveniente que sob o uno se estrutura. 

É sempre de bom recorte ter presente este imbrincado de imediatez e 
de mediação quando um enunciado nos é proposto. 

A afirmação de Aristóteles surge num contexto em que nos apre
senta a ética e a política como sendo f) itepi xà àvÔpcÓTuv "<jnÀoood)í", 
a filosofia acerca das coisas ou dos assuntos humanos2. 

A «política» ( T Í O Í U T I K T Í , noXixeí) é actividade própria de «cida
dãos» (TtoAireiç), e encontra no terreno colectivo da «cidade» (TCÓA.IÇ,) o 
seu horizonte teórico e prático de desenvolvimento. 

Por sua vez Cícero, num passo onde a radicação agrícola da metáfo
ra se encontra expressa, define a cultura como animi philosophia, isto é, 
como a «filosofia da mente [ou do espírito]»3. 

A cultura é, de facto, um trabalho de lavrança, restando todavia 
examinar mais profundamente de quê, posto que talvez «a mente» se 
assevere como um ager demasiado estreito... 

Pondo agora em confronto os três excertos mencionados, verificar-
-se-á, porventura, que, na conjunção de «cultura» e «cidadania», o papel 
da mediação vem a caber à «filosofia». Isto é, só mobilizando o pensar 
poderemos desempenhar-nos do encargo que nos foi hoje cometido. 

2. Da cidadania 

Numa leitura preliminar, a cidadania é a condição e estatuto do 
homem em sociedade. Na definição lapidar de Marat: «Os Membros da 
associação, individualmente tomados, chamam-se cidadãos; tomados 
colectivamente, chamam-se Sociedade Civil, Povo ou Nação»4. 

Todavia, pelos interstícios deste tecido filológico-conceptual, 
esgueiram-se e disseminam-se as topologias (conflituantes) do poder que 
se encontram internamente ao trabalho dentro da socialidade política. 

! «es Nichts gibt, nichts im Himmel oder in der Natur oder im Geiste oder wo es sei, was 
nicht ebenso die Unmittelbarkeit enthält als die Vermittlung», Georg Wilhelm Friedrich 
HEGEL, Wissenschaft der Logik; Theorie Werkausgabe, red. Eva Moldenhauer e Karl 
M. Michel (doravante: TW), Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1969, vol. 5, p. 66. 

2 Cf. ARISTÓTELES, Ética Nicomaqueia, X, 10, 1181 b 15. 
3 Cf. CICERO, Tusculanae Dispulationes, I I , 5, 13. 
4 «Les Membres de l'association pris individuellememt se nomment citoyens; pris 

collectivement, ils se nomment Societé Civile, Peuple ou Nation.», Jean-Paul MARAT, 
La Constitution, ou projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen, suivi d'un 
plan de Constitution juste, sage et libre [1789]; IM déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen, ed. Stéphane Rials, Paris, Hachette, 1988, p. 738. 
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Homens livres e escravos, patrícios e plebeus, habitantes de burgo e 
campesinos de extra-muros, súbditos e monarcas, detentores de capital e 
proletários, gente «respeitável» e marginais, autóctones e migrantes, 
saciados e desprovidos - partilharam, ao longo de milénios, relações dife
renciadas de inclusão e de exclusão, na categoria (potencialmente agre-
gadora) de «cidadania». 

A mísera condição humana corrompida pelo pecado, e rendida à 
libido dominandi, funda e perpassa, segundo Aurélio Agostinho, toda a 
civitas terrena5, remetendo para a Jerusalém celestializada qualquer 
promessa comunitária de plenitude. 

As gritantes conflagrações económicas, sociais e políticas, em apro
fundamento na Inglaterra de seiscentos, conferem seguramente ao puer 
robustus sed malitiosus do prefácio do De Cive de Thomas Hobbes6 uma 
compleição popular bem mais forte do que a das meras metáforas, não 
deixando de se encontrar em linha com as soluções institucionalmente 
musculadas previstas para o «soberano» do Leviathan. 

Não deve por isso causar estranheza que Jean-Jacques Rousseau, 
com uma lucidez cortante, trate de desmistificar os alicerces ideológicos 
de muita tentativa de «naturalização» - isto é, de consagrar como «essên
cia» e «normalidade» originárias - do que não passa de uma contingência 
material histórica determinada: «Eles falavam do Homem Selvagem e 
pintavam o homem Civil»7. 

Na verdade, a temática da «cidadania» desenha uma como pantalha 
onde se projectam com maior ou menor rigor no reflexo - muito em par
ticular, desde a modernidade - as figuras políticas historicamente deter
minadas da con-vivência (real ou idealizada) das comunidades humanas. 

Ainda nos dias de hoje, a «cidadania» pode ser por alguns sectores 
brandida como o expedito estandarte para a incorporação desvirtuada do 
descontentamento, da resistência e da luta, a uma sopa diluente das dife
renças, onde por mistificação pseudo-axiológica todos passam a disfrutar 
de um aparente estatuto de «igualdade» abstracta. 

Não é certamente por acaso que Seymour Martin Lipset inclui a citi¬
zenship - higienicamente neutralizada em tranquilizante acesso dos tra-

5 Cf. Aurélio AGOSTINHO, De Civiíaíe Dei, XIV, 28. 
6 Cf. Thomas HOBBES, Philosophical Rudiments concerning Government and Society, 

Preface; The English Works, ed. William Mollesworth, reprod. London, Routledge/ 
Thoemmes Press, 1994, vol. I I , pp. X V I - X V I I . 

7 «Iis parloient de l'Homme Sauvage et ils peignoient l'homme Civil», Jean-Jacques 
ROUSSEAU, Dhcours sur Vorigine et les fondements de Vinégalité parmi les hommes; 
CEuvres Completes, ed. Bernard Gagnebin e Marcel Raymond (doravante: OC), Paris, 
Gallimard, 1964, vol. I l l , p. 132. 
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balhadores ao sufragio universal - entre as «condições que servem para 
moderar a intensidade da batalha partidária»8. 

Outras correntes, para outros condicionalismos, não escondem uma 
predilecção (pouco velada) pelas virtudes benfazejas, sub specie imperii, 
de determinadas receitas autoritárias, onde a «cidadania» conhecerá 
decerto entorses notórias e um apagamento (tendencialmente) total. 

O agora parece que «neoconservador» Francis Fukuyama sempre vai 
adiantando que «uma ditadura modernizadora pode, em princípio, ter de 
longe muito mais efeito do que uma democracia em criar as condições 
sociais que permitiriam tanto um crescimento económico capitalista 
como, com o tempo, a emergência de uma democracia estável.» 9 

Um corifeu semi-estrangeirado da inefável estirpe presidencial dos 
Bush, Robert Kagan, ocupa-se, por sua vez, em fazer passar a ideia (bem 
pouco nova, de resto) de que os valores democráticos da «cidadania» 
correspondem mais a uma compensação ideológica da fraqueza real das 
nações, do que ao poder efectivo de quem se encontra em medida de 
impôr unilateralmente pela força a sua dominação 1 0. 

É claro que também não falta quem - criticando embora as limita
ções deuteroscópicas da democracia burguesa - da «cidadania» retire um 
outro sentido fundamental que a vincula constitutivamente a um processo 
social de emancipação humana. 

Precisamente, só quando, e na medida em que, a «cidadania» não se 
deixe enredar na trama de discursos dominantes (que são os da domina
ção instalada) poderá ela apontar - mesmo actuando no plano político - a 
um outro horizonte bem mais concreto de libertação. 

Consintam que evoque aqui, mau grado a sua extensão, uma pas
sagem de Zur Judenfrage de Marx, paradigmática, a meu ver, deste 
movimento, a um tempo uno, de crítica do existente e de encaminha
mento à transformação: 

8 «conditions which serve to moderate the intensity of partisan battle», Seymour M. 
LIPSET, Political Man. The Social Bases of Politics, London - Melbourne - Toronto, 
William Heinemann, 1960, p. 83. 
A partir de pressupostos e tratando de objectos diferenciados, e intcressantc ter em conta 
igualmente: Thomas H. MARSHALL, Citizenship and Social Class, London, Cam
bridge University Press, 1950 e Domenico LOSURDO, Democrazia o bona partis mo. 
Trionfo e decadenza del suffragio universale, Torino, Bollati Boringhieri, 1993. 

9 «A modernizing dictatorship can in principle be far more effective than a democracy in 
creating the social conditions that would permit both capitalist economic growth and, 
over time, the emergence of a stable democracy.», Francis FUKUYAMA, The End of 
History and the Last Man, London, Penguin Books, 1992, p. 119. 

10 Cf. Robert KAGAN, «Power and Weakness», Policy Review, Stanford, n. 113 (2002), 
http:// policyreview.org/archives.htmp (visitado em 2/9/2002). 

http://
http://policyreview.org/archives.htmp
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«Toda a emancipação é recondução do mundo humano das 
relações ao próprio homem. A emancipação polít ica» - entenda-se: no 
quadro burguês liberal - «é a redução do homem, por um lado, a 
membro da sociedade c iv i l , ao indivíduo egoísta independente; por 
outro lado, ao c idadão [Staatsbürger], à pessoa moral. Só quando o 
homem individual real retoma em si o cidadão abstracto e como homem 
individual - na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas 
relações individuais - se tornou ser genérico; só quando o homem 
reconheceu e organizou as suas "forças própr ias" [forces propres] como 
forças sociais e, portanto, não separa mais de si a força social na figura 
da força política - só então, está consumada a emancipação humana .» 1 1 

Pela minha parte, e neste registo, limito-me a salientar que a «cida
dania» recobre e reflecte a pertença activa à vida da «cidade». 

A compreensão e a extensão do conceito de «cidadania» devêm, por 
isso, desde logo - não apenas na doutrinação política, mas também na 
prática - terreno de confrontação, de luta, mas igualmente de construção. 

Acresce a tudo isto ainda uma peculiar dimensão re-flexiva. 
A «cidadania» não se restringe à mera positividade - formalmente 

proclamada ou materialmente reconhecida. Requer e empenha um consti
tutivo trabalho real de efectivação. 

É por isso que a conjunção e a conjugação da «cidadania» com o 
tema da «cultura» ganha contornos promissores de sentido a concretizai". 

3. Da cultura 

A «cultura» - mesmo se magnificada em fervorosas tiradas de entu
siasmo devoto - pode aparecer para alguns como mera diletância orna
mental. E uma como estética de indumentária que ajuda a compor a figu
ra do, na conversação em sociedade, aparente conhecedor de muitas 
coisas - tanto mais fúteis e evasivas quanto, uma vez aprofundadas e a 
provação sujeitas, se verifica dissiparem-se na sua promessa de consoli
dada sabença. 

«Alle Emancipation ist Zuriickführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf 
den Menschen selbst. Die politische Emancipation ist die Reduktion des Menschen 
einerseits auf das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische 
unabhängige Individuum, andrerseits auf den Staatsbürger, auf die moralische Person. 
Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich 
zurücknimmt und als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner 
individuellen Arbeit, in seinem individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden 
ist, erst, wenn der Mensch seine «forces propres» als gesellschaftliche Kräfte erkannt 
und orgam'sirt hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der 
politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche Emancipation 
vollbracht.», Karl MARX, Zur Judenfrage, I ; MEGA 2 , vol. 1/2, pp. 162-163. 
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Múltiplas são, na verdade e no que a este tópico diz respeito, as ins
tancias e encarnações do famigerado paradigma do «gato maltes» que 
tantas donzelas oitocentistas (e novecentistas) assombrou e afligiu, 
quando as levou a percutir pianos e a arranhar o francês. 

Confesso que nunca consigo livrar-me, em ocasiões deste jaez, de 
aproximar esta vivencia da «cultura» a uma camada estaladiça de verniz 
cuidadosamente disposta sobre unhas que de antemão dispensaram a 
comezinha higiene do sabão e da escova. 

Qual «fatinho-de-ver-a-deus», enverga-se o uniforme da «cultura» 
para assistir à função apropriada, mas por baixo continua a trajar-se o 
pijama do aconchego do leito trazido, e talvez só hebdomadariamente 
mudado. 

Enfim, a «cultura» também pode ser um mundo de «faz-de-conta». 
O que se vê — parece; mas o que parece não é. 

A literatura conceituai e definitória sobre a «cultura» é quase infin
da, e não cabe dentro dos parâmetros desta conferencia intentar sequer 
um levantamento tópico da sua poüssemia. 

Fica, no entanto, sempre bem, nestas emergências, recordar a «fór
mula» (formula) que Alfred Kroeber e Clyde Kluckhohn deixam quase a 
rematar o seu estudo clássico (que ainda mantém interesse): 

«A cultura consiste em padrões [patterns], explíci tos e implícitos, 
de e para comportamento [behavior] adquirido e transmitido por sím
bolos, que constituem o feito [achievement] distintivo de grupos 
humanos, incluindo as suas incorporações [embodintents] em artefactos; 
o núcleo essencial da cultura consiste em ideias tradicionais (isto é, 
derivadas e seleccionadas historicamente) e, especialmente, nos seus 
valores vinculados [atíached]; os sistemas de cultura podem, por um 
lado, ser considerados como produtos de acção e, por outro, como 
elementos condicionadores de ulterior a c ç ã o . » 1 2 

1 2 «Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behavior acquired and 
transmitted by symbols, constituting the distinctive achievement of human groups, 
including their embodiments in artifacts; the essential core of culture consists of tradi
tional (i.e., historically derived and selected) ideas and especially their attached values; 
culture systems may, on the one hand, be considered as products of action, on the other 
as conditioning elements of further action.», Alfred L. KROEBER c Clyde KLUCK
HOHN, Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions, New York, Vintage 
Books, 19632, p. 357. 
Para desenvolvimento da pesquisa sobre este tema, com particular incidência final cm 
Georg Simmcl, veja-se recentemente: Hubertus BUSCHE, «Was ist Kultur?», 
Dialektik. Zeitschrift fiir Kulturphilosophie, Hamburg, 2000/1 e 2000/2, respectiva
mente, pp. 69-90 e 5-16. 
Na bibliografia portuguesa, também recentemente: Álvaro PINA, «Cultura, Subordina
ção, Emancipação: Esboço duma problemática», Revista da Faculdade de Letras, 
Lisboa, 5 a s., 26 (2002), pp. 7-16. 
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Esta não-definição, ou esta aclaração conceituai que se não pretende 
uma acabada teoria da cultura, reúne e organiza, no entanto, um conjunto 
dinâmico de traços que nos ajudam a delimitar um campo temático. 

A noção de «padrão» permite identificar recorrências, mas também 
desvios e variações. Explicitação e implicitação obrigam-nos a ponderar a 
estruturação complexa das totalidades culturais. A referência ao «com
portamento» abre o terreno da prática como constitutivo horizonte da 
manifestação. 

Em suma, a natureza «ideial» dos símbolos, que operam a função 
mediadora e aglutinadora, reforça a dimensão histórica de feitura social 
que as «ideias» e os «valores» carregam, num quadro dialéctico de per
manente aderência a um viver que se capta, perspectiva e em acto, remo-
deladamente, se prolonga. 

Não falta, porém, quem, «espiritualizando» à outrance a «cultura», 
projecte nela o distintivo emblema da sobre-elevação do homem acima de 
uma «naturalidade» incómoda que o arrasta para a baixeza da grosseria e 
da barbárie. 

O dualismo reinstala-se por esta via, e com ele uma matriz dicotômi
ca para lidar com estes fenómenos. A antitética pode revestir doutrina
ções diversas, estendendo-se do encomio da «alma» criadora alada, até à 
consagração do artificialismo satisfeito com o triunfo sobre a matéria vil , 
ou às distinções mais sofisticadas entre Natunvissenschaften e Geistes-
ou Kulturwissenschaftenn. 

Pela minha parte, inclino-me a aplicar à categoria «cultura» o 
mesmo filosofema que Adam Ferguson, por meados do século XVIII , 
desenvolve a propósito do que denomina «arte» (art). 

Isto é, em vez de uma contraposição de princípio com a Natureza, a 
rota fecunda do pensamento está em compreender a culturalidade natural 
dos seres humanos. Escrevia Ferguson, claramente neste sentido: «Fala
mos da arte como distinta da Natureza; mas a própria arte é natural ao 
homem.» 1 4 

Nestes termos, a cultura assoma como o trabalho multifacetado da 
realidade histórica pelos humanos, colectiva e individualmente. 

Assim como o homem é Natureza humanizada, assim também a 
cultura é ingrediente e meio (tendencialmente) activo nessa e dessa 
humanização. 

'3 Cf. Heinrich RICKERT, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft [1899], Tübingen, 
J. C. B. Mohr, 19268. 

1 4 «We speak of art as distinguished from nature; but art itself is natural to man.», Adam 
FERGUSON, A/i Essay on the History of Civil Society, I , 1; n.ed. Basil [Basel], J. J. 
Toumeisen, 1789. p. 10. 
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4. Circunscrições da cidadania? 

E bem tempo de retomarmos o nosso tema. 
Quando enunciamos «cultura e cidadania» - estaremos a sugerir que 

só os cultos são cidadãos, ou que a cidadania é só para cultivados? 
A pergunta tem sentido. Basta não ficar omitido que a abrangência 

da categoria de «cidadão», e as restrições que no seu âmbito se estabele
çam, de há muito constituíram, não só pomo de discórdia, como expres
são visível do carácter de classe de que um regime - mesmo se de 
«democrático» apelidado - se reveste. 

O caso mais ostensivo rodará em torno das condicionantes censitá
rias da capacidade eleitoral activa e passiva (inclusivamente, no quadro 
da Revolução Francesa)15. 

No entanto, poderá facilmente estender-se também aos combates 
pelo direito de sufrágio das mulheres, e, já no nosso tempo, a determina
das doutrinações acerca do virtuosismo benigno da chamada «sociedade 
dos 2/3», em que a marginalização e exclusão sociais recebem a bênção 
da formalidade e legitimação jurídico-políticas. 

Uma curiosa modalidade desta aritmética diferencial na considera
ção do espaço da «cidadania» está sem dúvida patente em Justus Mõser 
quando, nas suas Fantasias Patrióticas, chega a encarar a comunidade 
política como uma grande «Companhia» (Kompagnie) ou uma «socieda
de por acções» (Aktiengesellschaft)i6. 

Aliás, o abade Sieyès, numa intervenção nos trabalhos preparatórios 
da elaboração constitucional, também faz uso do mesmo vocabulário 
oriundo da gíria das sociedades comerciais: só os contribuintes líquidos 
para o estabelecimento público são «os verdadeiros accionistas da grande 
empresa social» (les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale), 
«os verdadeiros membros da associação» (les vrais membres de 
V associatiorí)11. 

; 5 De acordo com a Constituição de 1791, entre os requisitos a preencher pelos cidadãos 
activos, de onde sc excluem os serviçais domésticos, conta-se a necessidade de fazer 
prova do pagamento de uma contribuição directa igual a três dias de trabalho. Todavia, 
para ser nomeado eleitor numa cidade com mais de 6000 habitantes, é preciso ser-se 
«proprietário» ou «usufrutuário» de um bem com rendimento avaliado em 200 dias de 
trabalho. Cf. Constitution du 3 septembre ¡791, Tit. I l l , c. I , s. I I , art°s 2 e 7; Les Cons
titutions de la France depuis ¡789, ed. Jacques Godechot, Paris, Garnier-Flammarion, 
1979, pp. 40e41 . 

6 Cf. Justus MOSER, «Der Bauerhof als eine Aktie betrachtet», Patriotische Phantasien. 
Ausgewählte Schriften, ed. Wilfried Zieger, Leipzig, Philipp Reclam, 1986, pp. 179-180. 

7 Cf. Emmanuel Joseph SIEYÈS, Préliminaire de la Constitution, Reconnaissance et 
exposition raisonnée des Droits de l'Homme et du Citoyen; La declaration des droits 
de l'homme et du citoyen, cd. Stéphane Rials, Paris, Hachette, 1988, p. 600. 
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Penso - entre parêntesis, claro - que, no debate contemporâneo em 
torno das Universidades Públicas, os arautos «modernizadores» de certas 
concepções «empresarialistas» terão ponderado devidamente o parentes
co entre stakeholders e shareholders (já não falo dos «steak-eaters», que 
são os que ferram o dente no bife), bem assim como o nexo directo que 
subsiste entre um board of trustees e a cura dos «fundos» (trusts) que à 
instituição seriam por eles entregues... 

Bom, mas esta é outra história - ou antes, (mais) um episódio 
requentado da obsessão privatizadora da coisa pública, ao ponto de por 
inteiro a desfigurar... 

Fazer depender a participação cidadã da verificação da posse de 
determinados índices culturais (por exemplo, saber ler e escrever) foi 
também um expediente datado a que não se deixou de lançar mão, 
sobremaneira quando tal implicava a remoção da cena política institucio
nal da grande massa das classes laboriosas. 

Neste particular, ressumam elitismo revanchista certas lamentações 
crocodilídeas acerca da iliteracia política (infelizmente, grassante, mas 
por outros motivos e sem as estratégias correctivas devidas). Caso se 
viessem a desenvolver em preconizações do restritivismo participativo, 
apenas constituiriam mais uma variação sofisticada daquela matriz 
(incompleta) de abordagem. 

Se em Thomas Hobbes deparamos com uma rejeição firme do 
«veneno» (venime, poyson) democrático 1 8 - esse inveterado mau hábito 
«de favorecer tumultos e de controlar licenciosamente as acções dos 
soberanos» 1 9 - , Friedrich Nietzsche divisará no clima de «narcose moral» 
(Moral-Narkose) que acompanha a democracia o sinal de declínio 
(Niedergang) de um povo, que o embala irresistivelmente para o advento 
de um «regime de merceeiros» (Krämerregiment)20. 

Aliás, toda esta problemática é por demasia antiga - segundo dife
rentes critérios de vetustez... 

Para Platão, a turba ou «o povo inteiro» (ó ouprcaç Ôfju.oç) jamais 
poderá governar «com virtude e com ciência» ((i€T' äpetfjc, Kai 
èmarqu.r |ç) - isto é, a partir de supostos culturalmente informados e 
esclarecidos - , assemelhando-se a sua assembleia (ßouA-ij) a um grémio 

1 8 Cf. Thomas HOBBES, Leviathan, or the Matter, Forme, & Power of a Common¬
-Wealth. Ecclesiastical! and Civil!., I I , 29; ed. Crawford B. Macpherson (doravante: 
Leviathan), Harmondsworth, Penguin Books, 19801 1, p. 370. 

1 9 «of favouring tumults and of licentious controlling the actions of Soveraigns», 
HOBBES, Leviathan, I I , 21, p. 267. 

2 0 Cf. Friedrich NIETZSCHE, Aus dem Nachtass der Achtzigerjahre; Werke, ed. Karl 
Schlechta, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 19737, vol. I I I , p. 701. 
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de incompetentes ou «de idiotas» (iôioruwv) a quem ficam confiadas as 
decisões 2 1. 

Por sua vez, Aristóteles, reconhecendo embora as vantagens para os 
pobres e os perigos para os ricos de um regime democrático participado, 
sempre foi adiantando que a melhor forma (peAiíorri) de democracia é a 
rural (ó yecopyiKÒç õfjfiOÇ), porque as gentes do campo andam sempre 
muito ocupadas nos seus afazeres e não têm vagar ou lazer (àoxoXoç 
e^eiv) para se reunir em assembleias22... 

Por conseguinte, uma aproximação do nosso tema por estes cami
nhos de uma circunscrição da cidadania à detenção de um determinado 
nível cultural não me parece suficientemente forte para resolver o pro
blema. 

Esta via permitiu, sem dúvida, detectar e fazer emergir alguns traços 
que integram a questão - nomeadamente, o de que uma vivência cultural 
rica não é indiferente à qualidade da cidadania que se exerce. 

No entanto, na linha dos respondimentos, a tentação do elitismo 
bem-pensante autocontempla-se mais na diferença relativamente ao que 
abaixo está, do que se empenha na sua promoção; pauta-se mais por uma 
aceitação algo distante do estabelecido, do que por um projecto humani
zante de enformação das realidades; pende mais para o conservantismo 
crítico (a espaços, indignado), do que para a transformação. 

5. Obra de cultura 

Consintam que passe a avançar algumas formulações gerais que 
apenas impropriamente (e com um espesso molho de generosidade) pode
riam ser tomadas por teses. 

Através destes enunciados, todavia, procurarei organizar alguns dos 
eixos fundamentais que se me afiguram estruturar o nosso tema. 

A primeira formulação reza assim: historicamente, a cidadania é 
obra de cultura. 

Desde logo, a própria «cidade» é produto de cultura - desde os pri
mórdios da Anatólia, até ao florescimento tópico da (uòÀiç) grega e da 
Roma imperial, e mais tarde aos conturbados processos que dos burgos 
medievos conduzem às metrópoles hodiernas23. 

2 1 Cf. PLATÃO, Político, 300 e, 301 d, 298 cd. 
22 Cf. ARISTÓTELES, Política, V I , 2, 1318 b 6-17. 
2 3 No que toca ao nosso tema, para os Gregos, cf. Jean Pierre VERNANT, «Espace et 

organisation politique en Grèce ancienne», Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, 
Maspéro, 19804, vol. I , pp. 207-229. 
Para uma abordagem de conjunto, de entre a inúmera bibliografia pertinente: Lewis 
MUMFORD, The City in History. Its Origins, its Transformations and its Prospects, 
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A cidadania será filológicamente urbana, mas conceptualmente 
alcança mais longe: a constituição de uma comunidade humana que den
sifica e potencia (para uns), ou que reflecte e define (para outros), o sis
tema social de relações em que o próprio viver individual se inscreve. 

Se Rousseau algo desconsoladamente constata que «o homem nas
ceu livre, e por toda a parte está a ferros» 2 4, no que parece ser uma conde
nação cortante da cidadania culturalmente implantada, Baruch Spinoza 
não tem pejo em proclamar: «O homem que é conduzido pela razão é 
mais livre na cidade, onde vive sob um decreto comum, do que na solidão 
onde só a si mesmo obedece.» 2 5 Quer isto dizer que a socialidade humana 
politicamente organizada se não encontra isenta - pelo menos, nos modos 
que conhecemos de produzir e reproduzir o viver - de contradição, de 
luta, de conflitualidades que reclamam de todos e de cada um, não só 
tomadas de posição, mas genuínas tomadas a cargo. 

As questões da dominação, do poder, da exploração entretecem o 
conceito de cidadania e vão, na história, assumindo as figuras que o seu 
próprio estádio de desenvolvimento - em regra, pelo ângulo do hegemo-
nismo reinante encarado - consente ou determina. 

Quando, na introdução das Lições sobre Filosofia da História, Hegel 
declara: «O Oriente apenas sabia e sabe que um é livre; o mundo grego e 
romano [sabia] que alguns eram livres; o mundo germânico sabe que 
todos são livres.» 2 6 - não é simplificadamente de uma enfunada identifi
cação dos tempos modernos com a «germanidade» que está a tratar. 

Para além da lisonjeira atrelagem da liberdade para todos à monar
quia e do apressado baptismo teutónico da Revolução Francesa (decisivos 
para uma hegeliana intervenção doméstica de sentido avançado), o que 
fundamentalmente está em causa é o trabalho histórico, cultural, das pró
prias exigências de humanidade que no plano da realidade política há-de 
traduzir-se e florescer. 

New York - London, Harcourt Brace Jovanovich, 1961; Cesare DE SETA, La Cittä 
Europea dal XV at XX Secólo. Origini, sviluppo e crisi della civiltä urbana in etä 
moderna e contemporánea, Milano, Rizzoli, 1996; Michel RAGON, Histoire de 
Varchitecture et de l'urbanisme modernes, Paris, Casterman, 1986, 3 vols. 

2 4 «L'homme est né libre, et par-tout i l est dans les fers.», ROUSSEAU, Du Contract 
Social, ou Principes du Droit Politique, I , 1; OC, vol. I I I , p. 351. 

2 5 «Homo, qui Ratione ducitur, magis in Civitate, ubi ex communi decreto vivit, quam in 
solitudine, ubi sibi soli obtemperat, liber est.» Benedictus SPINOZA, Ethica ordine 
geométrico demónstrala, IV, prop. L X X I I I ; Opera, ed. J. Van Vloten e J. P. N. Land, 
Den Haag, Martinus Nijhoff, 19I4 1 3 , vol. I , p. 235. 

2 6 «Der Orient wußte und weiß nur, daß Einer frei ist, die griechische und römische Welt, 
daß Einige frei seien, die germanische Welt weiß, daß Alle frei sind.», HEGEL, 
Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Einleitung; TW, vol. 12, p. 134. 
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A «cidadania» não é uma categoria em abstracto fixada de uma vez 
por todas que, fora - acima ou à margem - das vicissitudes da história, 
haja de constituir-se ora como mensurador de classificações a carimbar 
(por regra) em outrem, ora como paradigma acabado objecto de mera 
imitação. 

Menos ainda pode a «cidadania» comprazer-se na ossificação de 
algum momento tido por «clássico» ou terminal, recusando obstinada
mente o que quer que para além dessa etapa - correlativa de condiciona
lismos bem determinados - a arraste, como se o devir que até essa esta
ção conduziu houvesse por encanto (ou encantamento) paralisado o seu 
passo. 

Porque a cidadania é obra de cultura carrega consigo o esculpir do 
tempo, não sobre um material inerte, mas de dentro de corpos sociais 
vivos. 

É por isso que o conceito de cidadania trans-porta também consigo um 
horizonte de futuro: isto é, um escopo de transformações a empreender. 

6. Uma cultura como quadro 

A segunda formulação enuncia-se: materialmente, só há cidadania 
no quadro de uma cultura. 

Esta afirmação corre, de entrada, um sério risco de se converter em 
trivialidade, mormente se tomarmos como válidas as considerações 
expendidas no ponto anterior. 

Com efeito, se a cidadania é obra de cultura - se como Oswald 
Spengler lembra: «a cidade é mais antiga do que o "cidadão"» (die Stadt 
ist älter als der "Bürger')27- constituiria uma quase conversão simples 
rematar que só há cidadania no elemento de uma cultura. 

No entanto, a intenção significativa do nosso enunciado pretende ir 
um pouco mais além. 

A dimensão a colocar em evidência é agora o carácter relacional e 
sistémico das determinações e do funcionamento da própria cidadania no 
seu exercício concreto. A socialidade material sobre a qual a cidadania se 
plasma encontra-se ela mesma imbuída de constitutivos traços culturais. 

Ainda que não sufrague os supostos (no limite, idealistas) da lin-
guistificação do ser, quer na sua versão pragmático-performativa quer na 
variante de um neo-transcendentalismo fundacional, não posso deixar de 
reconhecer que este tipo de abordagens ajuda a lançar alguma luz sobre a 
mediação dos fenómenos culturais. 

Cf. Oswald SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie 
der Weltgeschichte, I I , IV, 1; ed. Anton M. Koktanek, München, Deutscher Taschen
buch Verlag, 199311, p. 999. 
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A circunstância de a linguagem constituir um importante vector da 
configuração social das realidades - desde logo, institucionais e simbóli
cas, mas não só - pode emergir sobre-avaliada, mas encontra-se certa
mente reflectida, de modo interpelativo, em várias dessas concepções. 

O que causa dificuldades ontológicas não é o caso de John Searle, 
por exemplo, proclamar que «um facto institucional não pode existir iso
lado [in isolation], mas apenas num conjunto de relações sistemáticas 
com outros factos.» 2 8; os problemas multiplicam-se, sim, com eventuais 
empolamentos demiúrgicos, posta a «pretensão» (claim) de que a «lin
guagem é essencialmente constitutiva de realidade institucional»2 9. 

Claro que, tal como acontece com a Setzung (posição), tudo depende 
do alcance ontológico da «constituição»... 

De um modo análogo, o «realismo contratual» de Umberto Eco, com 
a sua referência à «Mente da Comunidade» (Mente delia Communità), em 
que os «peritos» nas diferentes áreas do saber dispõem de um papel do 
maior relevo, até pelas ressonâncias remotas do Geist hegeliano que por 
ela circulam e vibram, repõe decerto a dimensão constituinte da cultura 
num plano fundamental - só que, desgraçadamente, no quadro bem pós-
-amodernado de uma «ontologia debilitada» (ontologia indebolita)™. 

Em plano mais aproximado, e sem aprofundarmos sequer a bateria 
de supostos ontológicos e doutrinários subjacente, poderíamos aduzir 
aqui a noção de public culture, desenvolvida por John Rawls. 

A «cultura pública» é, no entender rawlsiano, «o fundo partilhado de 
ideias e princípios básicos implicitamente reconhecidos» (the sharedfund 
of implicitly recognized basic ideas and principies)?1 

Independentemente da prestidigitação de que se pretenda fazer uso, 
designadamente, quanto ao enraizamento fundante de «convicções» pri-

«An institutional fact cannot exist in isolation but only in a set of systematic relations 
to other facts.», John R. SEARLE, The Construction of Social Reality, London, 
Penguin Books, 19962, p. 35. 

«language is essentially constitutive of institutional reality», SEARLE, The Construc
tion of Social Reality, ed. cit., p. 59. 

«Como se sai de uma ontologia forte, garantindo ao mesmo tempo uma qualquer 
objectividade de referência? Excogitando uma ontologia debilitada da Mente da 
Comunidade (cujos representantes privilegiados são, segundo os sectores, os Peritos).» 
- «Come si esce da una ontologia forte, garantendo aí tempo stesso una qualche 
oggettività dei ri ferimento? Escogitando una ontologia indebolita delia Mente delia 
Communità (i cui rap presentan ti privilegiati sono, a seconda dei settori, gli Esperti).», 
Umberto ECO, «Note sul Riferimento come Contralto», Kant e VOrnitorrinco, Milano, 
Bompiani, 19992, p. 261. 
À pergunta predilecta do novíssimo idealismo, a sediça resposta mezzo-kantiana de um 
«transcendentalismo» histórico-comunitário... 

John RAWLS, «Fundamental Ideas», Political Liberalism, New York, Columbia 
University Press, 19962, p. 8. 
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mitivas ou genericamente originárias - um ponto importante, mas que 
aqui nos não ocupa - , basta verificar como esta expressão remete, de 
facto, para um solo cultural (minimamente comungado), sobre o qual se 
elevam, e dentro do qual evolucionam, categorias políticas como a de 
«cidadania». 

O «quadro cultural» em que um conceito determinado de «cidada
nia» respira integra de modo incontornável aquilo que poderíamos desig
nar por ideologia em sentido amplo - a saber: o conjunto das representa
ções da consciência social, que tem os seus portadores, os seus agentes e 
os seus processos materiais de engendramento. 

Fora deste marco referencial - mesmo quando, e sobretudo se, entre
cortado por tensões e contradítoriedade não há, qualquer que seja o 
conteúdo do seu conceito e as balizas da sua prática, «cidadania» que 
funcione. 

Se, tomando um horizonte histórico, «cidadania» em abstracto é isso 
mesmo: uma abstracção, também num registo sin-crónico, mas espacial
mente repartido ou topologicamente estratificado, ela não se perfila como 
simples «mesmidade» desdobrada ou re-produzida. 

Certa cultura dominante, por intermediação da ideologia dos domi
nantes, sem estranheza, desmultiplica-se em discursos e acções apontados a 
impor como evidência incontestada, e modelo inultrapassável, um deter
minado conceito de «cidadania»: docilizado nos rituais periódicos do 
papelinho na urna, inteligente no propiciar de formatações acomodaticias, 
com esbatimento quase total da dimensão participativa e transformadora. 

No entanto, não é menos verdade que, sendo objecto de luta, a cida
dania (tal como a democracia) o é no que toca à determinação do seu teor 
concreto e do seu exercício prático efectivo. 

7. Cultivos de humanidade 

O terceiro enunciado (não) tético decorre da articulação movente de 
dois membros: de um ponto de vista dinâmico, a cultura enriquece as 
determinações da cidadania e a cidadania exerce-se como um cultivo. 

O horizonte, a um tempo, fundante e mediador desta tarefa é um tra
balho de humanidade. 

A cultura como vimos, é o cultivo do ser pelas colectividades huma
nas - muito mais do que o mero repositório ou depósito dos monumentos 
de diversificada índole em que se plasma, e ainda bastante mais do que a 
consciência subjectiva ou o conhecimento desse património. 

Assim sendo, avanços e aprimoramentos de cultura não podem dei
xar de reflectir-se positivamente no teor mesmo do que por «cidadania» 
vem a ser partilhadamente entendido, mesmo se num regime de confli-
tualidade em que não reinem unanimismos acerca do que ela seja. 
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A deuteroscopia política - a compensação celeste, ou formal, de urna 
estridente opressão quotidiana de muitos - pode convir a sociedades pro
fundamente divididas (mas ameaçadas no seu núcleo de domínio), em 
que urna parte (eventualmente cultivada em certas franjas) elocubra puta
tivamente para «todos» um estatuto de que, em verdade, só ela goza. 

Um povo culto, realmente culto, não sofrerá sem combate a persis
tência pegajosa de formas pobres de afirmação cidadã, até porque do 
cultivo da sua humanidade faz certamente parte um enriquecimento das 
suas exigências cívicas de emancipação. 

Por sua vez, não só no plano teórico e doutrinal, mas sobretudo no 
campo político prático, a cidadania não é um predicado genérico ou um 
atributo genético, que insuspeitadamente se herde ou carregue. 

Na sua realidade efectiva (a única que autoriza o uso legítimo da 
designação), a cidadania é, fundamentalmente, um exercício de cura e de 
tomada a cargo da socialidade concreta que se constitui, organiza e faz 
funcionar. 

Os decretos podem outorgar cidadania, mas ser-se cidadão não dis
pensa um activo empenhamento próprio. Daí a importância, mais do que 
uma educação para a cidadania, de uma educação em e na cidadania. 

Neste sentido, desde logo num contexto político e cívico, a cidadania 
é um cultivo, segundo uma dupla dimensão: porque, não sendo dádiva 
pré-formada nem espontânea decorrência, tem que ser cultivada pelos 
seus próprios protagonistas; e porque, ao exercer-se, está também, à sua 
maneira, a moldar - em registos e molduras bem diferenciados - o pró
prio curso e figura do acontecer mundano. 

A nossa condição de humanos impõe-nos, por assim dizer, uma des
tinação: inscrever no corpo deveniente das realidades o cunho, a marca, 
da nossa humanidade. Talvez por aqui passe o segredo do viver. 

Cumprimos este destino - que não é fado nem sina - na e pela cultu
ra, em cuja protagonização não é indiferente a profundidade e o alcance 
em que a dimensão cidadã se afirma e constrói. 

No fundo, estamos sempre a falar de ontologia: do que fazemos ao ser 
de que somos ingrediência, do ser que somos e do que com ele fazemos. 

Parece de imediato mais fácil compreender a relevância de uma 
ontologia da cultura; mas é de vital responsabilidade não perder de vista, 
e do cuidado, a ontologia do político - ou o de como por cidadania se vai 
cultivando (e transformando) o real. 

Se - como bastante antes de Marx 3 2, Giambattista Vico 3 3 referia - o 

3 2 «A questão de se ao pensar humano advém verdade objectiva não c nenhuma questão 
da teoria, mas uma questão prática» - «Die Frage ob dem menschlichen Denken 
gegenständliche Wahrheit zukomme - ist keine Frage der Theorie, sondern eine 
praktische Frage.», MARX, Thesen über Feuerbach, 2; MEW, vol. 3, p. 5. 
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critério da verdade consiste numa feitura, não abdiquemos da responsabi
lidade (cultural e cidadã, individual e colectiva) de fazermos, no presente, 
a verdade do futuro. 

A expressão é também de Vico, no passo a que aludi: «Fa' vero ciò 
che tu vuoi conoscere» - «Faz verdadeiro aquilo que queres conhecer». 

Muito obrigado. 

RÉSUMÉ 

Se développant autour du problème de la citoyenneté, 1'article soutient qu ' i l 
s'agit moins d'un statut fixe que d'un processus de construction, c'esf-a-dire, d'une 
affaire de culture. Plusieurs de ces connexions fortes entre les deux concepts sont 
ici présentées sous la forme d 'énoncés: a) la citoyenneté doit être comprise en tant 
qu'ceuvre de culture; b) la citoyenneté n'existe que dans un cadre de culture ou elle 
peut s'exercer; c) les déterminations de la citoyenneté sont à son tour enrichies par 
les possibilites de la culture. 

3 3 «O critério de ter ciência de uma coisa é o levá-la a efeito» - «il critério di avere scien-
za di una cosa è i l mandaria ad effetto», Giambattista VICO, Risposta all'articolo X dei 
tomo VIII del «(¡¡órnale de' Letterati d'Italia» [1712], IV; Opere Filosofiche, ed. 
Paolo Cristofolini, Firenzc, Sansoni, 1971, p. 156. 



POLÍTICA E JURISPRUDÊNCIA: 
O CONCEITO D E SOBERANIA E M DOIS MOVIMENTOS 

Raquel Kritsch1 

1 - Nomes e coisas 

Como o Estado moderno, também o conceito de soberania tem uma 
gênese demorada: um processo de transformação jurídica e política, em 
que surge um novo mapeamento do poder e das lealdades na Europa. A 
formação do conceito não é paralela à história política, mas parte dela. A 
mudança não se dá ao mesmo tempo nem com a mesma velocidade em 
toda a Europa. A consolidação da autoridade real, a centralização admi
nistrativa e a burocratização das funções públicas acontecem mais cedo 
na Inglaterra do que na maior parte do continente. A influência do Império, 
assim como a da Igreja, se exerce de forma desigual nas várias regiões. Na 
França, por exemplo, a figura do imperador praticamente não tem 
relevância no início do século XPV, embora a literatura política da época se 
refira ao Império, com freqüência, como paradigma do poder secular. 

Por trás de toda essa diversidade, alguns elementos comuns permi
tem falar num processo geral de transformação. Joseph Strayer2 aponta, 
como fatores constantes, o surgimento de núcleos de poder coesos, dura
douros e geograficamente estáveis; o desenvolvimento de instituições 
políticas impessoais relativamente permanentes; e o consenso sobre a 
necessidade da concentração das lealdades dos súditos na figura de uma 
autoridade suprema. A conformação desse novo sistema de poder tem 
como contrapartida a constituição de uma nova ordem jurídica. 

Essa ordem redefine os vínculos de comando e obediência, constitui 
unidades políticas como áreas de jurisdição exclusiva e estabelece, entre 
essas unidades, relações de igualdade num sentido preciso: forte ou fraca, 
pequena ou grande, nenhuma se reconhece como subordinada a outra. A 
generalização dessa idéia funda a ordem internacional. Se o sistema de 

1 Professora Adjunta do Depto. de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina. 
2 STRAYER, Joseph - As origens medievais do Estado moderno, Lisboa, Ed. Gradiva, 

sem data, p. 22 e seguintes. 

Philosophica, 22, Lisboa, 2003, pp. 99-125 
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relações entre Estados é o reino da força, como pensaria Hobbes, ou se é 
também um universo legal em sentido próprio, como sustentariam os 
teóricos do bellum iustum, não cabe aqui discutir. 

O importante é que o sistema se constrói com base em determinadas 
pretensões jurídicas dos detentores do poder territorial. De um lado, essas 
pretensões excluem toda interferência nos assuntos do reino. Constitui-se 
uma oposição legal entre o interno e o externo, em sentido radicalmente 
novo. De outro, passa-se a agir em nome de uma nova categoria de inte
resses. Quidort já menciona, em seu livro Sobre o poder régio e papal3, 
no início do século XIV, a possibilidade de o príncipe agir na defesa de 
interesses do reino: 

"Se fizer [o que é indicado anteriormente] em proveito próprio ou 
de seu país [terrae], faz o que lhe é permitido, embora por conseqüência 
surjam danos a terceiros, pois a cada um é permitido fazer uso de seu 
direito." Adiante: "E, mesmo que o príncipe tome tal medida com a 
intenção de prejudicar, mesmo assim lhe é lícito, se previr com argu
mentos prováveis ou evidentes que o papa se tornou seu inimigo ou que 
convocou os prelados para com eles planejar algo contra o príncipe ou o 
reino. É lícito ao príncipe repelir o abuso do gládio espiritual como o 
puder, mesmo se usando para tanto o gládio material, principalmente 
quando o abuso do gládio espiritual se converte em um mal para a repú
blica, cujo cuidado incumbe ao rei. Em caso contrário, não haveria 
razão para este levar o gládio" (p. 123 e 124). 

Pode parecer curioso Quidort utilizar, nesse momento, argumentos 
originários do direito privado. Ele se refere ao uso das águas, numa pro
priedade, com prejuízo para os vizinhos. Pode um homem elevar as águas 
ou desviá-las por outros canais, impedindo a irrigação de terras alheias? 
"Diz a lei que lhe é permitida tal ação", responde, "pois está usando de 
seu direito, embora outros venham a ser prejudicados" (idem). 

Há dois pontos de especial significado nesse raciocínio. O primeiro é 
a analogia, estabelecida por Jean Quidort, entre propriedades particulares 
e potências. As relações entre potências são equiparadas, juridicamente, 
às relações entre unidades individuais de direito, num sentido muito pró
ximo àquele encontrado nas teorias contratualistas. O segundo ponto é o 
reconhecimento do interesse próprio como fonte absoluta de direito. 
Assim como o agricultor tem o direito de usar as águas de sua fonte 
segundo, lhe pareça melhor, mesmo com prejuízo dos vizinhos, pode o 
príncipe tomar as medidas que julgar necessárias, "mesmo com a inten
ção de prejudicar", em defesa própria ou de seu reino. 

3 QUIDORT, Jean - Sobre o poder régio e papai, Petrópolis, Vozes, 1989. 



Política e Jurisprudência 101 

Note-se a diferença entre duas questões: uma é o direito absoluto de 
agir, outra é a obrigação do príncipe de defender a república ("cujo cui
dado incumbe ao rei"). A segunda noção é parte da tradição medieval: o 
governante é minister, ou seja, servidor da lei. A primeira é parte de uma 
idéia em formação: a dos Estados (regna, res publicae, etc.) como sujeitos 
de interesses que se antepõem, por direito, a quaisquer outros. Esta seria, 
na forma acabada, a mais radical concepção moderna da soberania de 
cada potência em face das demais. 

Esse novo desenho das relações de poder é ao mesmo tempo uma 
construção e uma descoberta. Construção, porque corresponde a planos e 
a ambições. Descoberta, porque nenhuma virtü permitiria projetar o for
mato do novo mundo. Com esta perspectiva, não precisamos eliminar a 
intencionalidade da ação política, nem ler a história atribuindo aos agen
tes, de forma retrospectiva, uma consciência que não poderiam ter. Estu
dar a formação do conceito de soberania implica, portanto, examinar a 
construção de um novo sistema de poder, o sistema estatal moderno. Se 
essa construção é também uma descoberta, o quadro conceituai corres
pondente se compõe, da mesma forma, ao longo de um caminho desco
nhecido para quem o percorre. 

Esta concepção do estudo genético explica tanto os cuidados quanto 
certas aparentes licenças que poderão surgir no texto. O cuidado principal 
é não buscar, no processo formador, nem o Estado como o conhecemos a 
partir do século X V I , nem uma teoria da soberania tal como a sistemati
zada por Bodin ou por Hobbes. É inútil, neste caso, trabalhar com ima
gens prontas e tipos cristalizados e separados da história. Portanto, não se 
vai tomar, por exemplo, a definição weberiana de Estado e percorrer a 
história em busca do que se possa enquadrar no molde. 

Também não se entrará numa pesquisa filológica. O objetivo não é 
examinar textos antigos em busca de palavras como stato e souverain e 
discutir seu sentido preciso - embora esse exercício seja de grande impor
tância para a história das idéias políticas. Tratar da gênese do Estado e da 
noção de soberania, isto é, da formação de uma ordem política e daquilo 
que viria a ser sua representação ideológica e jurídica, envolve em pri
meiro lugar tarefas de outra natureza. O objeto Estado ou Estado em for
mação pode ser designado por muitos nomes (regnum, por exemplo). Da 
mesma forma, os atributos do poder soberano são indicáveis por muitas 
palavras diferentes do termo soberania. 

O mais importante é identificar claramente as pretensões e os valores 
em jogo nas disputas de poder. Uma descrição dos conflitos de maior 
conseqüência nos séculos XIII e XIV, na Europa, envolveria no mínimo 
os seguintes elementos: 1) as pretensões de domínio temporal do papa, do 
imperador e dos reis; 2) a superposição ou separação das normas ecle
siásticas e seculares; 3) a hierarquização das normas temporais (p. ex.: 
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relação entre direito costumeiro regional e normas gerais ditadas por 
outras esferas de poder); 4) a divisão das funções judiciárias. 

Todas essas questões podem ser entendidas como disputas de juris
dição. Trata-se de saber quem julga e quem pune delitos civis ou viola
ções de normas religiosas, o que já implica a distinção entre duas ordens 
normativas e duas classes de autoridade. Trata-se de estabelecer a exten
são de poderes, como, por exemplo, o de tributar. O frade é subordinado 
apenas ao Papa ou é também súdito do rei e, portanto, pessoa tributável? 
Ou de esclarecer em nome de quê, ou de quem, se julga esta ou aquela 
causa judicial e a que instância cabe a setença definitiva. Estes problemas 
conduziram, nos séculos XI I I e XFV, a uma posição mais clara do tema 
da jurisdição territorial. 

Os poderes de legislar, de mudar a lei, de resolver como última ins
tância e de controlar o uso da violência constituem o que os autores moder
nos nomearam soberania. Se todos aqueles conflitos de jurisdição ocorres
sem de forma desarticulada, seria abusivo vinculá-los à formação da idéia 
de poder soberano. Mas também não se poderia tratá-los como aspectos da 
constituição do Estado. Ou, dito de outra forma: as grandes unidades políti
cas européias, bem desenvolvidas no século XVI , teriam de ser vistas como 
resultantes de uma série de atos desconexos. Uma coisa é reconhecer pro
cessos que ultrapassam a intenção dos atores. Outra é negligenciar, ou des
valorizar, a articulação dos comportamentos intencionais. 

Parece mais razoável a combinação de duas perspectivas: nem fazer 
da história o produto de um plano, nem reduzi-la a retalhos inteiramente 
desligados das intenções dos atores. Os reis, os papas e imperadores com 
certeza não tinham desenhada na mente, com todos os traços, a imagem 
do mundo que estavam construindo. Mas tinham, certamente, uma visão 
organizada de suas ambições e dos objetos em disputa. Quando Felipe, o 
Belo, rei de França, se opõe ao papa Bonifácio VI I I por uma questão 
tributária, o que se discute é, claramente, o seu direito de cobrar impostos 
num dado território, com base numa lei de seu reino, com uso de sua 
força e com exclusão de qualquer outra autoridade. 

Aceitos estes pontos, falar em Estado (como objeto em formação) e 
em soberania (ponto de convergência dos grandes conflitos de jurisdição) 
deixa de ser um anacronismo4. Poderá soar como licença, ocasionalmen
te, porém autorizada por toda a argumentação apresentada até aqui. 

4 "Mas o que importa não é a falta de um claro conceito de Estado no pensamento medie
val", escreve D'Entreves, "e sim o surgimento gradual de uma noção que dele se avizi
nha sempre mais, a noção de que, entre as múltiplas formas de associações humanas há 
uma dotada de um poder particular: um poder que administra, legifera, julga e tributa, 
não em virtude da simples posse da força material ou das qualidades pessoais de um 
chefe, mas em nome de um complexo de normas que, justamente porque pertinentes 
ao status rei publicae, são normas de direito público, não de direito privado" (p. 139), in: 
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2 - Poder e direito 

As questões vinculadas à soberania, portanto, são simultaneamente 
políticas e jurídicas 5. São políticas porque envolvem a construção de um 
sistema de poder. A imagem do rex in regno suo imperator est evoca, ao 
mesmo tempo, a concentração do comando territorial (relações internas) e 
a pretensão de independência em face de potências externas. São jurídicas 
porque todas as pretensões são apresentadas como legais. 

O que se refaz, nesse período, não é apenas uma constelação de for
ças, mas uma ordem normativa. Uma das faces mais importantes da pro
dução cultural, entre os séculos XI I e XIV, é a reflexão jurídica. Dispon
do da disciplina fornecida pelo redescoberto Direito Romano, os juristas 
não se limitam a recuperar conceitos. Repensam o direito costumeiro, as 
instituições tradicionais, ordenam e codificam as normas comuns e cons
troem respostas para problemas novos (no campo internacional, a criati
vidade de Sassoferrato é conhecida por trabalhos como, por exemplo, a 
determinação de águas territoriais). 

A noção de soberania é forjada, portanto, não por autores distancia
dos do mundo e recolhidos ao trabalho acadêmico. E uma idéia construí
da polemicamente, num processo em que se misturam o interesse no con
flito imediato e a reflexão abstrata. Convém dirigir a atenção, portanto, 
não só para os textos mais teóricos, mas também para eventos significati
vos. A idéia, pois, é selecionar alguns escritos, tomados como exemplares 
da melhor produção dos séculos Xin e XIV, e examinar alguns aconte
cimentos que caracterizam bem a reestruturação do poder. Isso facilitará 
o trabalho de captar a idéia nascente de soberania em suas diferentes fun
ções: 1) como direito reivindicado e, portanto, objeto de controvérsia 
jurídica; 2) como atributo do poder, qualidade política que se manifesta, 
simultaneamente, como autoridade suprema interna e como autonomia 
externa. 

Até o século XIII, os poderes reivindicam menos o direito de legislar 
do que a atribuição de fazer cumprir a lei nesta ou naquela esfera de 
governo. O rei, assim como o imperador, disputa com o papa a condição 
de comissário de Deus. Durante a maior parte da Idade Média, a fonte da 
lei não é objeto de discussão. Deus é o legislador, o papa é seu represen
tante e ao poder temporal só resta conduzir os assuntos humanos de 
acordo com as normas divinas. De certo modo, a lei é um dado. Mais 

PASSERIN D'ENTREVES, Alessandro - La domina dello Stato, Torino, G. Giappi-
chelli Ed., 1962. 

5 Nem poderiam deixar de ser, diria Kelsen, se o Estado é o próprio ordenamento jurídico. 
Esta, aliás, é uma concepção medieval, como ele indica em seu doutorado sobre a teoria 
do Estado cm Dante - cf. KELSEN, Hans - La teoria dello stato in Dante, Bologna, 
Massimiliano BoniEdit , 1974. 
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precisamente: as grandes linhas da legislação aparecem como dadas, mas 
o papa resolve as questões emergentes de acordo com critérios pragmáti
cos e dentro do horizonte dos interesses imediatos. Enquanto esse ponto 
de vista prevalece, não há conflito sobre as fontes das normas e, portanto, 
as disputas de jurisdição devem ser limitadas. Esquematicamente, a 
construção da idéia de soberania ocorre em dois momentos. 

No primeiro, o grande tema é a distribuição das jurisdições num 
sentido restrito. Trata-se de saber sobretudo quem faz cumprir as leis. 
Isso envolve tanto a questão do domínio territorial quanto a divisão da 
autoridade entre as esferas temporal e espiritual. A autoridade é princi
palmente judiciária. 

No segundo, emerge o problema do poder legislativo, tal como 
entendido modernamente (a partir dos "clássicos"). Jurisdição, a partir 
daí, passa a incluir também o direito de criar, de mudar e de revogar nor
mas. A imagem de um legislador legibus solutus vem do direito romano e 
aparece em glosadores como o italiano Azzone e o inglês Alan, no final 
do século XII . 

Depois da redescoberta do Digestían, de Justiniano, os juristas ocu
param-se em examinar a fonte da autoridade legislativa na sociedade e a 
relação entre o monarca e a velha lei. O problema era conciliar a autori
dade legislativa do monarca, que agora substituía o imperador do Estado 
romano, com o poder do costume legal. Azzone afirmava que o costume 
mantém, faz, ab-roga e interpreta a lei. Muitos legistas sempre notaram 
que a produção de uma nova lei era função natural da sociedade. Havia 
também pontos de vista diferentes, como o dos civilistas, que definiam a 
lei como vontade do príncipe, promulgada por razões justas e necessárias 
e temperada pelo costume6. 

A idéia da lei como expressão de uma vontade soberana, fonte única 
de validade da norma civil, só se cristaliza, no entanto, com alguma lenti
dão. A noção de princeps legibus solutus deve ser entendida de forma 
variável entre as primeiras grandes discussões, no século X I , e sua tradu
ção radical na obra hobbesiana. De modo muito esquemático, seria pos
sível descrever esse desenvolvimento como um percurso entre dois 

6 Black recorda como os textos do direito romano foram utilizados para atender a múlti
plos interesses. A lei romana era "mais específica sobre a extensão dos poderes à dispo
sição de um princeps ou imperator", mas deles se apropriaram os canonistas para 
expressar a autoridade papal. "Então, os legistas seculares, trabalhando em meios 
nacionais ou locais, mas empregando a linguagem da lei imperial romana, começaram a 
aplicá-la, firmemente, a todas as monarquias seculares existentes na Europa, começando 
pela França e pelo reino da Sicília. Isto acompanhou uma ampla adoção da linguagem 
imperial por reis e duques, que implicava que os poderes atribuídos ao imperador roma
no pertenciam propriamente a todo governante vis à vis seus próprios súditos (rex est 
imperator in regno suo)" (p. 139), in: BLACK, Antony - Politicai Thought in Europe 
1250-1450, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 
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extremos. Num deles, a lei (natural, divina, costumeira, estatuída ou posi
tiva) se sobrepõe totalmente ao príncipe (lex facit regem). No outro, a 
vontade soberana é fonte criadora, transformadora e revogadora da lei 
(auctoritas, non veritas, facit legem). 

Como todo esquematismo, este deve ser considerado com reserva, 
porque o voluntarismo já aparece no século XIV e a noção de uma ordem 
anterior e superior à vontade ainda é visível na literatura política moder
na. Mas aquela ressalva (a idéia da evolução) é indispensável. Não anula 
- ao contrário, acentua - a idéia de um processo formador. Legitima, 
portanto, a pretensão de se falar em Estado e em soberania, na Idade 
Média, desde que se saiba que não se trata nem do fato nem do conceito 
nas formas plenamente amadurecidas. 

3 - A vontade e a lei 

Alguns eventos, por suas conseqüências ou pela riqueza dos ele
mentos envolvidos, podem ser selecionados como pontos de referência 
para a compreensão do processo constituinte da noção de soberania. 
Outros poderiam ser escolhidos, mas em qualquer caso haveria algum 
arbítrio. O importante, de toda forma, é o que se pode extrair de cada 
exemplo. 

Lugar comum na história dos grandes conflitos redefinidores de 
influência é a questão das Investiduras, no século XI . Esta questão envol
ve os interesses do Papado e dos poderes temporais - inicialmente, do 
Império - e é apontada como a primeira grande controvérsia, desde a épo
ca de Santo Agostinho, que motivou uma literatura inovadora sobre o 
poder. O problema das Investiduras, no entanto, é apenas um episódio de 
uma luta muito mais complexa e mais longa que culminará com a defini
ção dos campos próprios de domínio da Igreja e dos poderes seculares. 
Na sucessão dos conflitos, o Império acabará perecendo. 

O confronto entre o imperador Henrique IV e o papa Gregório VI I , 
iniciado em 1073, girou, inicialmente, em torno da questão de quem teria 
poder para nomear os bispos. Gregório V I I retirou esse poder dos gover
nantes seculares em 1075. Henrique IV tentou conseguir a deposição do 
papa. Este o excomungou e liberou seus vassalos do juramento de fideli
dade. Em 1080, Henrique IV pretendeu nomear um antipapa e Gregório 
respondeu apoiando as pretensões de Rodolfo da Suábia ao trono do 
Império. A controvérsia prosseguiu e só foi resolvida em 1122, com a 
Concordata de Worms. 

Segundo o acordo, estabelecido pelo imperador Henrique V e pelo 
papa Calixto I I , os bispos e abades seriam escolhidos pelo clero, mas o 
imperador teria o poder de decidir eleições contestadas. Questão seme
lhante havia sido resolvida em 1107 entre o rei da Inglaterra e o papa. O 
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conflito essencial, no entanto, não só não foi eliminado como ainda se 
ampliou e se aprofundou nos dois séculos seguintes, envolvendo, além do 
Papado e do Império, as principais monarquias européias. 

A questão das Investiduras foi, segundo Ullmann e Sabine7, ocasião 
para o desenvolvimento de diversos ramos da atividade intelectual. Pela 
primeira vez depois de Roma, se tentava um exame crítico (ou científico, 
de acordo com Ullmann) dos conceitos em que se apoiava o sistema hie-
rocrático: a fonte da autoridade, sua essência, seu alcance e suas limita
ções; as noções de lei e de direito; a autoridade para ditar leis; o caráter 
obrigatório do juramento de fidelidade e o direito do papa de decretar a 
não-obrigatoriedade; a natureza sacramental do reino. O surgimento das 
universidades esteve estreitamente associado às conseqüências do confli
to. Isso pode ser ilustrado pelo caso de Bolonha, que começou como uni
versidade voltada principalmente para o estudo da lei romana. 

Nas várias universidades, o desenvolvimento da jurisprudência e da 
reflexão jurídico-polílica responde, com freqüência, a interesses opostos 
e, no entanto, com resultados convergentes. Alguns aspectos desse desen
volvimento podem surpreender. A formulação mais radical da idéia de 
poder absoluto pertence, provavelmente, aos canonistas. Acabou incorpo
rada, no entanto, pelos mais severos defensores do poder secular, imperial 
ou do reino. A noção de que a vontade do soberano, e não a justiça, é o 
elemento essencial da lei, foi posta por um canonista do século XIII , Lau¬
rentius Hispanus, contra uma das mais firmes tradições da política medie
val. Separando a vontade do príncipe do conteúdo da lei, Hispanus torna 
a lei plenamente caracterizável sem referência à moralidade ou a qualquer 
conceito transcendente de justiça. Este é um exemplo de como se deli
neia, muito antes de Hobbes, a noção da auctoritas como fonte da lei. 

Ao indicar a vontade do príncipe como fonte da lei, separando lei e 
justiça (e, portanto, vontade legisladora e razão), Laurentius abre uma 
perspectiva nova para a concepção do poder. No entanto, mesmo o exer
cício "não razoável" do poder tem de ser legal. Outros canonistas o acom
panham, distinguindo a autoridade do príncipe da "moralidade" da lei, 
mas, ao mesmo tempo, enfatizam a obrigação do príncipe de se sujeitar à 
norma por ele estatuída. Dante reflete esta concepção, ao fazer do monar
ca (o imperador, na sua proposta política) um legislador e um servo da 
lei 8 . Embora os canonistas tenham mantido esta idéia de governo legal 

7 SABINE, George - Historia de la teoria polilica, Vols.l e 2, Mexico-Buenos Aires, 
Fondo de Cnltura Econ., 1963. ULLMANN, Wal ter -A history of political thought: the 
middle ages, Harmondsworth. Penguin Books, 1965. 

8 ALIGHIERI, Dante - Monorchia, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1988, Livro I , 
X I I , p. 195. 
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(apesar do poder de mudar ou revogar a lei), eles contribuíram de modo 
significativo, não importa o alcance de sua intenção, para aliviar a noção 
de soberania dos entraves da moralidade, da razão e dos antigos costumes. 

Pennington lembra que os canonistas utilizaram essas idéias para 
estabelecer os limites constitucionais da autoridade papal9. O alcance 
dessa autoridade era definido pela noção de plenitudo potestatis, em 
pouco tempo adotada também para descrever o poder legítimo da monar
quia secular. O próprio papado, em alguns momentos, contribuiu para 
fortalecer juridicamente as pretensões dos reis. Em 1202, na bula Per 
venerabilem, o papa Inocêncio III havia declarado que o rei de França 
não reconhecia superior em questões temporais. Com isso, deixou um 
problema para os canonistas, que se empenharam em esclarecer o assun
to. Segundo alguns, os reis não estariam sujeitos defacto ao imperador, 
mas sim de iure, enquanto outros afirmavam a completa independência 
real em relação ao Império. 

Tal como Hispanus, Henricus de Segusio ou Hostiensis, canonista do 
final do século XI I I , desenvolveu a noção de plenitudo potestatis, contri
buindo também para a melhor definição do conceito de soberania. Tam
bém segundo ele, a vontade do príncipe era a fonte da lei, não se limitava 
pelo rigor da razão e da moralidade e, sob certas circunstâncias, o monar
ca poderia violar os preceitos de justiça. Dados todos esses pontos, con
clui Pennington, estavam presentes os elementos necessários para se pen
sar o que mais tarde se chamou razão de Estado. 

Entre 1150 e 1300, legistas e glosadores fixam as principais teorias a 
respeito da autoridade do príncipe. Alguns deles mantêm a ênfase na 
supremacia da lei, eventualmente confundida com a supremacia da 
comunidade. Outros acentuam, já, a idéia do príncipe legislador. De 
modo geral, porém, não se renega a idéia do governo fundado no bem 
público. Desses dois modelos seria possível derivar, com alguns acertos, 
tanto as doutrinas da monarquia absoluta quanto a do governo constitu
cional. Num caso, seria preciso acentuar o papel da vontade legisladora e 
reduzir drasticamente, senão eliminar, a importância de qualquer norma 
não posta pelo soberano. Em Bodin, há redução e não eliminação. Em 
Hobbes, a concepção do soberano legibus solutas é radical. No outro 
caso, os modernos acabam combinando a idéia da supremacia da lei com 
a noção de que só pode haver um soberano, o povo. Locke é paradigma 
desse tipo de filósofo. 

9 Cf. PENNINGTON, K. - "Law, legislative authority, and theories of government, 1150¬
-1300" (Chap. 15-1), p. 424-453, in: BURNS, J.H. (Ed.) - The Cambridge history of 
Medieval political thought c.350-c. 1450, Cambridge Univ. Press, 1991. 
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4 - Summa politica 

Com São Tomás, a teoria da lei e a do papel do príncipe se articulam 
numa teoria da comunidade politica. Com ele, jurisprudência e doutrina 
do governo se fundem e formam um sistema teórico moldado em princí
pios aristotélicos. Esses princípios fornecem critérios homogêneos para 
interpretação tanto dos fatos físicos quanto dos fatos humanos, mas aca
bam servindo também à reflexão teológica. 

Como observam historiadores, não se trata apenas de uma recupera
ção em sentido estrito, mas de uma apropriação instrumental de noções 
aristotélicas. A redescoberta de Aristóteles proporciona meios para uma 
reconstrução da doutrina cristã e, além disso, fornece categorias para dar 
conta, mais eficientemente, de fatos sociais e políticos novos. Na inter
pretação de uma nova realidade social, estranha a Aristóteles, sua herança 
também se renova. O reino do final do século X I I I não é a polis e São 
Tomás e seus seguidores sabem disso. 

O século XI I I é marcado por enorme fermentação social, que pros
segue no XIV. Multiplicam-se as organizações, comunidades, uniões, 
grêmios e movimentos rebeldes formados à margem de qualquer doutrina 
ou norma sustentada pela Igreja. Torna-se cada vez mais difícil manter a 
teoria de um mundo social ordenado de cima para baixo. As práticas e 
usos concretos, provas da eficácia da vontade popular, sugerem, segundo 
Ullmann 1 0, a importância da idéia de consentimento como fator de 
organização da vida coletiva. 

A recuperação de Aristóteles, com São Tomás de Aquino, repõe com 
clareza a idéia de que os fatos políticos são naturais. A razão humana 
consolida sua jurisdição nas controvérsias políticas. Ao mesmo tempo, o 
homem natural conquista, ao lado do cristão, direitos de presença na arte, 
na literatura, nas ciências e na filosofia. 

Aquino retoma, a partir de Aristóteles, a concepção do homem como 
um animal político e social por natureza. Isso quer dizer: um animal que 
só na vida coletiva pode realizar plenamente suas potencialidades de ser 
moral e racional. E parte de sua natureza, portanto, tender à vida política, 
assim como é da natureza dos corpos graves mover-se na direção do cen
tro da terra. A condição da perfeição humana é dada pela sociedade polí
tica, a mais perfeita das associações, aquela que engloba todas as demais. 

Aquino reconhece, ao lado da ordem humana, uma ordem sobrenatu
ral, e isso lhe permite diferenciar o homem natural do cristão e este do 
cidadão. Ele procura harmonizar as duas ordens e para isso recorre à idéia 
de um Deus criador do natural e do sobrenatural, um Deus cuja razão 
rege o universo. A idéia de razão diretora está na base da teoria tomista 

io ULLMANN. Walter -op. cit., cap. 8. 
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da lei. Segundo ele, é possível falar de lei em quatro sentidos. Resumi
damente, acima de todas está a lei eterna, que é a própria razão divina e, 
como tal imutável. A ela segue-se a lei divina, contida nas Escrituras e 
conhecida, portanto, pela revelação 1 1. 

Em terceiro lugar há o conceito de lei natural. É a própria ordem 
divina e eterna, mas considerada, agora, de outro ponto de vista: o 
homem pode participar da lei eterna por meio da razão, proporcional
mente à capacidade da sua natureza. A prescrição de Deus pode ser 
conhecida, portanto, não só como norma revelada, mas por uma inclina
ção própria da criatura racional. 

Em quarto, pode-se falar em lei humana, derivada da natural, ade
quada a disposições particulares e ajustada às diferentes condições de 
tempo e de lugar. Se a lei natural proíbe este ou aquele ato, como o homi
cídio, por exemplo, à lei humana cabe determinar as circunstâncias 
segundo as quais a ação será avaliada e punida. Outra diferença funda
mental consiste em que a norma fixada pelo homem só pode regular o 
comportamento observável. Refere-se, portanto, a uma ordem "externa", 
já que as pessoas não têm como conhecer os estados de espírito das 
demais. A lei humana, pois, obriga exteriormente e não no foro de cons
ciência (Suma teológica, questão 91, p. 1741). 

A harmonia entre o sobrenatural e o natural não implica - e este é 
um ponto muito importante - uma subordinação do poder temporal ao 
religioso. O Estado contém na sua natureza os princípios de sua operação. 
Isso vale para todos os Estados, tanto os da cristandade quanto os do 
mundo pagão. Por isso Aquino pode falar de uma virtude do cidadão 
como de algo específico. 

O político, em seu pensamento, está plenamente constituído como 
um dado independente, pronto para ser tratado como objeto de ciência. 
Para Aquino, esta ciência é antes de tudo prática e deve ser entendida 
como a soma dos conhecimentos necessários ao governo das atividades 
humanas. Este governo cabe aos príncipes. Aos sacerdotes cabe orar pelo 
povo e aos soldados, lutar por ele. É da essência da lei humana ser insti
tuída pelo governante civil e por nenhum outro poder (cf. questão 95 da 
I a parte da parte I I , art. IV, p. 1773). 

O Tratado da Lei encerra os elementos básicos de uma doutrina da 
soberania e uma teoria da representação. Esta é uma teoria restritiva do 
poder do governante em face dos súditos. Se o povo "em que se realiza o 
costume" for "livre e capaz de legislar", escreve Tomás de Aquino, "vale 
mais o consenso de toda a multidão, para o fim de se observar alguma 

AQUINO, São Tomás - Suma teológica, POA-Caxias do Sul, Escola Superior de 
Teologia São Lourenço de Brindes/Livraria Sulina Edit. - Universidade de Caxias do 
Sul, Vol. IV, I a parte da 2 a parte, questão 90 e seguintes, p. 1731 e seg. 
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disposição manifestada pelo costume, do que a autoridade do chefe, que 
não tem o poder de legislar senão enquanto representa a personalidade do 
povo" (idem, questão 97, p. 1787). 

Tomás de Aquino, utilizando entre outras fontes os escritos dos 
canonistas e o direito romano, sistematiza uma teoria da lei na qual há 
uma íntima conexão entre lei natural e lei positiva. Medida e regra, a lei 
pertence à ordem da racionalidade. Supõe uma razão que guie os atos 
para seus fins, A vontade que legisla deve ser racionalmente orientada. 
Com isto, Aquino pode definir a lei como uma ordem da razão que visa 
ao bem comum, estabelecida e promulgada por aquele a quem compete 
dirigir a comunidade (idem, cf. questão 97). 

"Aquele a quem compete dirigir a comunidade" é descrito como 
legibus solutas. Como se pode ser legibus solutus e, ao mesmo tempo, ser 
obrigado a agir para um determinado fim, o bem da comunidade? É pos
sível formular de várias maneiras a questão de como se pode não ser 
sujeito à lei. São Tomás distingue dois casos básicos: ou não se está sub
metido à força diretiva da norma (caso do estrangeiro ou de quem é 
governado por uma regra superior, por exemplo), ou não se está subme
tido à sua força coativa. 

O príncipe não está sujeito à força coativa da lei, pois a ele compete 
julgar e exercer a coação. Quanto ao poder diretivo da norma, porém, o 
príncipe lhe deve ser sujeito por vontade própria. A estas duas hipóteses, 
porém, São Tomás acrescenta um terceiro ponto: "Está ainda o príncipe 
acima da lei por poder mudá-la, se for conveniente, e dela dispensar 
segundo o lugar e o tempo" (questão 96, p. 1781). Este último é o mais 
importante componente da noção moderna de legibus solutus, quando se 
trata da soberania. 

Há outra forma, porém, de questionar a relação entre o príncipe legi
bus solutus e a lei, quando esta se define como um ditame da razão para o 
bem comum. É semelhante à interrogação, muito comum, sobre a relação 
entre lei e justiça, quando a lei é concebida simplesmente como um enun
ciado condicional vinculado a uma sanção. E se o julgamento do príncipe 
for contrário à justiça? Também segundo São Tomás, "devemos porém 
considerar que, se a observância da letra da lei não implicar um perigo 
súbito [...] não é lícito a quem quer que seja interpretar o que seja útil ou 
inútil à cidade". A interpretação, acrescenta, "só pertence aos chefes, que, 
por causa de tais casos, têm a autoridade para dispensar da lei" (idem). 
Com isto ele parece fechar um cerco protetor em torno da autoridade do 
príncipe, tornando-a imune a considerações relativas à justiça. 

Então, estaria ele defendendo o governante injusto? O próprio da lei, 
explica Aquino, é ser uma ordem racional e uma medida do justo, e o 
próprio do governante é realizar o bem comum, como instrumento da 
comunidade política. Mas a sua imperfeição não os priva de sua natureza 



Política e Jurisprudência 111 

de lei e de governante. Além disso, legislar, segundo Aquino, é uma ati
vidade tanto de adaptação quanto de descoberta. A lei "pode retamente 
mudar-se, por causa da mudança das condições dos homens, aos quais 
convêm coisas diversas segundo as suas diversas condições". Mesmo na 
hipótese de condições constantes, porém, pode convir a alteração da lei, 
porque "à razão humana é natural ascender gradualmente do imperfeito 
para o perfeito" (questão 97, p. 1783-84). 

Não só o imperfeito, como parte de uma ordem mutável e poten
cialmente superior, recebe de Aquino a atenção de um teórico que não 
despreza nenhum fragmento do real. Também o muito imperfeito, o per
vertido, tem um papel positivo. "A lei tirânica, não estando de acordo 
com a razão, não é, absolutamente falando, lei. Antes, é uma perversão 
dela. E, contudo, na medida em que participa da essência da lei, tende a 
tornar bons os cidadãos. Ora, da essência da lei não participa senão na 
medida em que é um ditame de quem governa os seus súditos e tende a 
que eles sejam obedientes à lei. O que é torná-los bons, não absoluta
mente, mas em relação ao regime" (questão 92, p. 1747). 

Só num regime político, o melhor deles, a bondade do cidadão coin
cide com a bondade moral absoluta. Nos demais, ser bom cidadão é ser 
fiel às normas da polis. É disto que falam Aristóteles e Aquino: "Por onde 
existe bem ainda nos que são, em si mesmos, maus; assim, chama-se bom 
ladrão o que age bem em vista dos seus fins" (idem, p. 1746). Em outras 
palavras, São Tomás, como seu mestre grego, está falando de uma virtude 
política, cujo conteúdo é variável de um para outro regime, de uma para 
outra polis. Ambos reconhecem, ao lado de uma ordem moral absoluta, 
uma ordem também válida, porém variável, estabelecida pela autoridade 
legisladora humana. 

Quanto a isto, Maquiavel nada avançou, ao estabelecer uma moral 
da responsabilidade política, isto é, vinculada às condições da construção 
e da administração do Estado. Sua ética, que, segundo Meinecke12, só 
poderia ter sido criada por um ateu, estava contida não só na Política de 
Aristóteles, um pagão, mas também na mais famosa obra medieval de 
teologia cristã. 

Com São Tomás de Aquino, fica bem estabelecido, portanto, um 
conjunto essencial de idéias que iriam moldar, na filosofia política e na 
jurisprudência, a noção de soberania. Muito do que ele produziu é habil
mente incorporado pelos polemistas do final do século XI I I e do início do 
XIV. Quidort é um bom exemplo de como o aristotelismo, não só o dos 
árabes, mas sobretudo o recuperado por São Tomás, pode servir de arma 
nas grandes disputas da época. 

2 MEINECKE, Friedrich - Machiavelism, London, Routledge & Kegan Paul, 1957. 
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Esse aristotelismo se mescla, na herança tomista, com a noção de 
que o povo é a fonte imediata da autoridade temporal. A maioria dos 
conflitos de legitimidade vividos no período, no entanto, podem ser pen
sados sem necessidade de recurso a uma teoria ascendente pura, que faça 
do povo a fonte absoluta do poder. É mais funcional, ideologicamente, 
contestar as pretensões de plenitude de poder do Papado sem negar a 
noção de Deus como fonte original do poder. No fundo, a grande questão 
é identificar o primeiro comissário de Deus. 

A questão de quem representa Deus, como primeiro portador do 
poder na terra, está posta antes mesmo de se discutir o problema da auto
ridade legislativa. Enquanto se toma a lei como dada, o sentido da autori
dade necessariamente tem de ser vinculado à idéia de comissão. Isto é, a 
autoridade será um atributo daquele que puder fazer cumprir a lei, não em 
nome próprio, mas em nome do Legislador, que é Deus. Quando se passa 
a discutir o sentido e o alcance da lei humana, o significado da noção de 
autoridade se amplia. Passa a indicar não só a atribuição de impor uma 
ordem, mas também a de construí-la. 

Para enfrentar as grandes controvérsias do século XIV, os escritores 
políticos disporão, portanto, de um arsenal de idéias amplamente renova
do. De um lado está o pensamento jurídico, enriquecido no século XI I I 
pelos estudos do direito romano e pelas tentativas de articular esse direito 
e as formas tradicionais de legislação, isto é, com o direito costumeiro. A 
idéia de uma jurisdição nacional, com o rei como instância superior de 
legislação e de justiça, acima dos barões e das cortes locais, aparece na 
década de 1270 nos escritos de Philippe de Beaumanoir. Em seus Coutu-
mes de Beauvaisis13 \k se emprega a palavra souverain, para designar os 
dois níveis de autoridade. De outro lado, existe todo o aparato filosófico e 
científico renovado com a recuperação de Aristóteles. 

5 - A hora dos reis 

A consolidação da autoridade real é tanto um processo de força 
quanto de legitimação. De um lado, o rei mobiliza recursos militares e um 
discurso jurídico adequado às suas pretensões. De outro, há uma recom
posição do quadro das lealdades, um dos fatores fundamentais apontados 
por Strayer. Esses elementos, a força, a autoridade legitimada interna
mente e o novo sentido de lealdade se manifestam plenamente no conflito 
entre Felipe IV, o Belo, e Bonifácio VIII . A reunião desses fatores torna 
este caso especialmente significativo, quando se pretende examinar a 
constituição das unidades de poder características do mundo moderno. 

'3 BEAUMANOIR, Philippe de - Coulumes de Beauvaisis, Vol. 2, Paris, J. Picard, 1970, 
p. 1283. 
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A controvérsia entre Felipe, o Belo, e o papa Bonifácio V I I I é defla
grada com a taxação do clero francês pelo rei, contestada por Bonifácio 
na bula Clericis laicos, em 1296. O papa é derrotado nessa disputa. Felipe 
acaba usando a força contra ele, mas esse não é o aspecto politicamente 
mais importante. Mais significativo é o apoio obtido pelo rei não só entre 
os súditos civis mas também entre o clero. Os padres acabam assumindo 
o comportamento de padres franceses e aceitam a tributação como justa. 
A defesa da posição papal, no entanto, enriquece a literatura política. A 
sustentação da supremacia papal, por Egídio Romano, é o último grande 
esforço de atribuir ao papa o controle das duas espadas, a temporal e a 
espiritual. 

O livro Sobre o poder eclesiástico14, de Romano, escrito entre 1301 
e 1302, é dedicado a mostrar que, assim como ao espírito cabe comandar 
o corpo, compete à Igreja o direito de zelar, em última instância, não só 
pela salvação espiritual como também pela vida social dos homens. O 
texto de Romano acabaria sendo usado pelo papa na confecção da bula 
Unam Saneiam, de 1302. 

Se o papa não utiliza diretamente o gládio material, deixando seu 
emprego a cargo dos príncipes, não é por não ter direito a seu uso, mas 
para não ter de se ocupar de um excesso de funções. O papa, segundo 
Egídio, tem a espada temporal "à sua disposição". "E, como é muito mais 
excelente e importante o domínio sobre quem exerce o gládio do que o 
poder sobre o próprio gládio, fica claro, da parte do próprio poder, que é 
mais perfeito e mais excelente ter o gládio material à disposição do que 
para uso" (p. 66). 

Egídio defende uma posição já dificilmente sustentável na época, 
mas consegue fazer avançar a construção conceituai. Ullmann 1 5 chama 
atenção para uma mudança semântica do termo dominium. Com esse 
termo, observa o historiador, "ele quer dizer não tanto propriedade, mas 
governança ou senhorio (lordship)". A noção de dominium desliza, por
tanto, da indicação de posse, típica do direito privado, para a de superio
ridade numa relação entre pessoas. 

Em qualquer caso, posse material ou relação de comando, Egídio 
apontaria como indispensável a condição de legalidade e esta só poderia 
vir com a graça divina. "Os que são batizados pela Igreja", escreve Egí
dio, "tornam-se justos possuidores de suas posses e os que não são bati
zados nem sujeitos a Deus são possuidores injustos; segue-se que deve
mos reconhecer como vindas da Igreja todas as nossas posses e todas as 
nossas coisas espirituais, nós que, batizados pela Igreja e espiritualmente 

1 4 ROMANO, Egídio - Do poder eclesiástico, Petrópolis, Vozes, 1989. 
15 ULLMANN, Walter - op. cit„ p. 205. 
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renascidos, e pelos outros sacramentos ficamos livres dos pecados, nos 
tornamos justos e possuidores devidos de nossos bens" (p. 134). 

A idéia da graça o remete não só aos sacramentos, mas também à 
figura da Igreja como mediadora entre Deus e os homens, como dispen
sadora das bênçãos divinas e, portanto, dominadora universal: "Segue-se, 
pois, que a Igreja, a quem cabe administrar o batismo, e em cuja forma 
ele é administrado, também tenha do rio, isto é, do batismo, o poder de 
dominar até os confins da terra. E, porque ela, exatamente por isso, é 
católica e senhora universal, segue-se também que o universo e todos que 
habitam nele sejam seus" (p. 134-5). 

A supremacia fundada nessa mediação inclui o poder de investir os 
governantes temporais16. A conseqüência de tudo isso é que "a autoridade 
régia deve estar sujeita à autoridade sacerdotal, e especialmente à do 
sumo pontífice" (p. 48). O papa é instituidor da autoridade temporal e 
juiz de tudo e só tem de ser julgado por Deus (p. 49). 

Mas o papa, como detentor do poder supremo, jamais é um indiví
duo: esse poder é um atributo do cargo. A força vinculante das decisões 
papais provém não dos atributos individuais do pontífice, mas da autori
dade recebida de Deus17. 

A fórmula evangélica da sagração de São Pedro ("tudo que ligares 
na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no 
céu") é invocada, mais uma vez, para afirmar a jurisdição tanto religiosa 
quanto secular da Santa Sé. Retomando opiniões de Carlyle e Scholz, 
Luís A. de Boni observa, na introdução ao livro de Romano, que, "sob 
vestes antigas", o autor está compondo "uma nova teoria do poder" e o 
"primeiro tratado completo sobre o absolutismo" renascentista (p. 13 e 25). 

A resposta imediata ao tratado de Egídio Romano é escrita por Jean 
Quidort ou Jean de Paris. Retomando a noção do rei como "um imperador 
dentro de seu reino", Quidort escreve ao mesmo tempo contra os defenso
res do papa e contra os do Império. Ele recorre à idéia aristotélico-tomista 
do homem como animal político por natureza e faz da lei natural, instituí
da por Deus, o fundamento da sociedade política e, particularmente, do 
reino. 

6 Ao sustentar este ponto de vista, Egídio recupera o agostinianismo: "Um reino que não 
foi instituído através do sacerdócio ou não foi reino, mas latrocínio, ou foi unido ao 
sacerdócio, pois, mesmo antes que Saul fosse instituído por Samuel, como por sacer
dote de Deus, e fosse posto como rei, Melquisedeque foi rei de Salém. Mas este 
Melquisedeque, além de ser rei, era também sacerdote" (p. 48). 

7 "Mas, como o ser e a denominação da coisa vêm principalmente da forma e não da 
matéria", afirma Egídio, "o povo é sempre o mesmo, o rio é sempre o mesmo, embora 
nem sempre os homens e a água sejam os mesmos. Assim também, o sumo pontífice é 
sempre o mesmo, embora nem sempre seja o mesmo homem que está constituído neste 
ofício" (p. 87). 
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Este é um aspecto especialmente importante do raciocínio de Qui-
dort: ele passa quase sem mediação da idéia de comunidade política para 
a de reino, como um governo "derivado do direito natural e do direito das 
gentes" (p. 44). A transição se faz por argumentos do tipo: "na ordem 
natural, todo governo tende a reduzir-se à unidade, como, por exemplo, 
no cotpo misto, onde há um elemento dominante; no corpo humano hete
rogêneo, um é o membro principal; no conjunto do homem, a alma con
serva a unidade de todos os elementos" (p. 45 e 46). 

Em poucos parágrafos ele consegue não só afirmar a naturalidade da 
polis, mas, além disso, atribuir uma condição naturalmente superior ao 
reino, como forma de governo (em Aristóteles, essa superioridade só 
poderia ser afirmada muito condicionalmente). E tudo isso envolve uma 
idéia de lei natural que é também divina. Resumindo: a sociedade política 
tem seu fundamento em Deus tanto quanto a Igreja, mas por um vínculo 
próprio e independente de toda mediação eclesiástica. 

Essa lei, que tanto fundamenta a comunidade política quanto legiti
ma o reino, se manifesta por intermédio da vontade do povo. O poder 
real, segundo Quidort, "não depende do papa nem em si mesmo nem 
quanto à execução, mas provém de Deus e do povo que elegeu e continua 
elegendo o rei, indicando uma pessoa ou uma família para o cargo" 
(p. 73). Mas ele vai adiante e afirma que também o poder dos prelados 
provém "não de Deus, por intermédio do papa, e sim imediatamente de 
Deus e do povo que os escolhe e os aprova" (idem). 

O Estado, ou comunidade política, tem fins próprios, ditados pela lei 
natural, e não se pode subordinar senão ao poder civil. Cabem aos reli
giosos somente as funções sacramentais e de ensino da religião (p. 48). 
Eles não podem intervir na vida civil nem impor obrigações materiais aos 
indivíduos, como o pagamento de dízimos. Em caso de necessidade, para 
atender aos interesses da fé, pode o papa sentir-se autorizado a exigir 
contribuições dos fiéis, mas tal determinação não passaria de "uma decla
ração de direito", sem poder de coerção maior que o da censura eclesiás
tica. 

Quidort procura mostrar que o papa não tem jurisdição sobre os bens 
dos leigos nem a propriedade dos bens eclesiásticos. Esta discussão tem 
um importante sentido estratégico, na tentativa de mostrar a incompatibi
lidade entre a missão eclesial e o poder político. Ele constrói sua argu
mentação a partir de uma teoria da propriedade e de uma concepção do 
governo a ela associada. 

Os bens materiais dos leigos, afirma Quidort, "não pertencem à 
comunidade, como os bens eclesiásticos, mas são adquiridos pela arte, o 
trabalho e a habilidade própria de cada pessoa, e as pessoas individual
mente, e enquanto indivíduos, possuem o direito, o poder e o verdadeiro 
domínio sobre eles, e, por ser senhor, cada um pode por si ordenar, dis-
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por, distribuir, reter e alienar qualquer bem aã libitum, sem com isto iesar 
a alguém" (p. 60). E uma doutrina que sustenta, de modo radical, a prio
ridade desses direitos em relação a todos os poderes18. 

Só restam ao príncipe, portanto, duas funções em relação a tudo que 
se refere à propriedade: manter a paz, controlando e impedindo os confli
tos originados de interesses materiais, e arrecadar o necessário à "utilida
de da pátria". "Por isto foi instituído pelo povo um príncipe, que como 
juiz preside nestes casos, discernindo entre o justo e o injusto, punindo a 
apropriação indébita e determinando a quantidade certa de bens que deve 
receber dos cidadãos para prover à necessidade e utilidade comum" 
(p. 61). Ao fundar a propriedade no trabalho (idéia afirmada também na 
página 50), Quidort a vincula, implicitamente, ao direito natural. Por isso, 
a justiça civil decorre da propriedade, como função dela derivada, e não o 
contrário. 

Se a função da justiça é atribuída ao príncipe, não resta papel para a 
Igreja na solução de conflitos derivados da propriedade. Seria redundante, 
Este argumento poderia bastar, se a polêmica não envolvesse, também, 
alegações de natureza religiosa. Por isso, Quidort se vê forçado a mostrar 
que: a) Jesus não pretendeu jurisdição sobre os bens materiais; b) se 
tivesse tido essa jurisdição, não a teria transmitido a São Pedro (cf. 
cap. 8). 

Se o papa não tem direito aos bens dos leigos nem jurisdição sobre 
eles, que poder terá sobre os bens da Igreja? Só o de administrá-los, res
ponde Quidort, porque a propriedade da Igreja, ao contrário da dos leigos, 
é comunitária. É comunitária porque os bens doados para o exercício da 
função eclesiástica são necessariamente destinados à Igreja, como um 
todo, e não a indivíduos (p. 59). 

Limitado à condição de administrador dos bens de Igreja - bens 
recebidos como doação - , sem direito, portanto, de usá-los de acordo com 
sua vontade, o papa não tem nenhum fundamento para pretender domínio 
ou jurisdição sobre as propriedades dos leigos. Quanto a estes, podem 
ordenar suficientemente sua vida temporal no âmbito das comunidades 
políticas. Para Quidort, faz sentido falar em comunidades e não numa 
civitas cristã universal. Nada justifica, segundo ele, a idéia de que os lei
gos necessitem subordinar-se, nas coisas temporais, a um poder geral 
como o da Igreja ou do do Império. Quidort utiliza dois argumentos prin
cipais para sustentar esse ponto: 

1 8 "Tais bens", escreve Quidort, "não possuem, pois, ordem e conexão entre si, nem para 
com um chefe comum, a quem caiba dispô-los e distribuí-los, pois cada um é ordena
dor de suas próprias coisas assim como bem o entende, e nem o príncipe nem o papa 
tem direito dc posse ou de administração sobre tais bens" (p. 60). 
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"1 . Nos homens há uma grande diversidade quanto aos corpos, 
mas não quanto às almas, visto que todas estão constituídas no mesmo 
grau de ser, devido à unidade da espécie humana. Do mesmo modo, 
devido às condições geográficas e raciais, o poder secular possui maior 
diversidade que o espiritual, que não varia tanto nestes assuntos. Daí, 
pois, não ser necessária a mesma diversidade em um e em outro. 

2. Não é tão fácil a um só dominar todo o mundo nas coisas 
temporais, assim como um só é suficiente para dominar nas espirituais. 
O poder espiritual pode facilmente transmitir a todos, próximos e dis
tantes, as suas penas, por serem elas verbais. Já o poder temporal não 
pode fazer que com facilidade o peso de seu gládio, por ser manual, 
possa ser sentido nos que estão distantes. De fato, é mais fácil à palavra 
que à mão atuar à distância" (p. 49-50). 

A "diversidade dos corpos", que justifica a multiplicidade dos pode
res seculares, não deve ser entendida literalmente. Quidort, no fundo, está 
cindindo o homem não apenas em alma e corpo, mas em fiel e cidadão. A 
própria alma se divide, afinal, como se tivesse uma face voltada para o 
sobrenatural e outra para o mundo terrreno. De que outro modo se pode
ria falar em virtudes múltiplas? É isso que faz Quidort, ao igualar, em 
termos de valor, os diferentes costumes: "Devido à diversidade de climas, 
de línguas e de condições dos homens, pode haver diversos modos de 
viver e diversas comunidades políticas, e o que é virtuoso em um povo 
não o é em outro, como o Filósofo diz das pessoas singulares, ao anotar 
que algo pode ser demasiado para um e pouco para outro" (p. 50). 

6 - O poder sem pecado 

Os elementos necessários a uma teoria individualista já estão pre
sentes em Quidort, com suas idéias a respeito da propriedade e das con
seqüências políticas dela derivadas. A noção de indivíduos como átomos 
iguais, livres e portadores, naturalmente, de reivindicações igualmente 
legítimas não é essencial à construção do conceito de soberania. Em 
Bodin, por exemplo, a unidade relevante é a família (no sentido antigo) e 
não o indivíduo. Para ele, a relação de comando típica da vida política já 
está embutida na estrutura familiar. Mas o individualismo, até por seus 
fundamentos cristãos, foi a concepção dominante no pensamento político 
moderno, pelo menos desde o século XIV até o XVII I . Isso teve conse
qüências no desenvolvimento da teoria dos direitos - antecipada em Qui
dort - e na concepção das relações entre Estado e indivíduo. 

Com Marsílio de Pádua e Guilherme de Ockham, o indivíduo 
assume de forma indiscutível uma posição central na reflexão sócio-polí-
tica. Esses autores entram em cena durante o conflito entre o papa João 
X X I I e o imperador Luís da Baviera. João X X I I tentou intervir, de 
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Avignon, na eleição imperial. Cinco príncipes eleitores haviam votado 
em Luís da Baviera e três em Frederico da Áustria. Luís foi coroado em 
Mogúncia e Frederico em Bonn, cada um deles por um arcebispo. 

Depois de dois anos de luta, apelaram ao papa, mas este decidiu não 
se pronunciar, atendendo aos interesses do rei de Nápoles. Estava em 
jogo o controle do Norte da Itália, que interessava tanto a Luís quanto ao 
papa e a seus aliados. Luís venceu Frederico em batalha e pouco depois 
seus aliados passaram a controlar o Norte italiano. João X X I I , sem alter
nativa, excomungou o imperador. Marsílio e Ockham entram na polêmica 
em defesa do poder temporal, do lado de Luís da Baviera. 

O Defensor da pazl9> de Marsílio de Pádua, foi publicado em 1324 e 
três anos depois condenado pela Inquisição. O livro é um exame das con
dições necessárias à paz, um tema de longa duração na história do pen
samento político. Uma das condições da paz, procura mostrar Marsílio de 
Pádua, é a limitação das pretensões do papa. A tese, no entanto, não é 
simplesmente afirmada. Marsílio circunscreve cuidadosamente o campo 
da reflexão política. Os laços entre a natureza e Deus são matéria de fé, 
não podem ser demonstrados e a ciência da política deve limitar-se a 
cuidar dos objetos acessíveis à razão e à experiência. 

Ora, o Estado pode ser entendido em termos puramente leigos, como 
uma entidade com fim próprio, vinculado às necessidades naturais do 
homem. E um produto da ação humana e resulta da conjugação das von
tades dos cidadãos, que podem opinar diretamente ou por meio de repre
sentantes20. Estas se manifestam na instituição da lei e do poder. "O 
legislador, isto é, a causa eficiente, primeira e específica da lei", escreve 
Marsílio, "é o povo ou o conjunto dos cidadãos, ou sua parte preponde
rante, por sua escolha ou sua vontade expressa no seio da assembléia 
geral dos cidadãos, prescrevendo ou determinando que algo relativo aos 
atos humanos seja feito ou omitido sob pena de sanção ou de punição 
temporal" (p. 111). 

Não importa que esse poder seja delegado "aos sábios e aos especia
listas" e que nem todos participem, todo o tempo, do comando dos 

19 PADOUE, Marsile de - Le defensem de la paix, J. QUILLET (Ed.), Paris, J. Vrin, 
1968. 

2 0 D'Entrèves chama atenção para o que ele descreve como "germes de dois institutos que 
deverão assumir grande importância no Estado moderno", o da representação e o da 
divisão dos poderes. "Remontam à Idade Média as origens das instituições que hoje 
chamamos representativas ou parlamentares: não se enganava Rousseau, seu feroz 
adversário, ao ver nelas uma sobrevivência dos tempos feudais" (op. cit., p. 133). 
Quanto à divisão dos poderes, não existe como doutrina formulada, mas está "de certo 
modo implícita na concepção (...) do poder político como limitado à tutela e à aplica
ção do direito", devendo reconhecer-se, acima do governante, uma fonte legislativa à 
qual todos deveriam sujeitar-se {op. cit., p. 134). 



Politica e Jurisprudência 119 

assuntos políticos: o essencial é a vinculação do direito de legislar e de 
governar aos componentes do corpo social. Perante este corpo o gover
nante é responsável. A lei civil está inteiramente humanizada e a vida 
coletiva se ordena de forma autônoma. Assim, somente ao príncipe, seja 
ele um indivíduo ou um corpo coletivo, cabe comandar aos súditos, em 
conjunto ou separadamente, segundo as leis estabelecidas. E ele nada 
deve fazer, fora dessas leis, "sobretudo se se tratar de algo importante, 
sem o acordo da multidão súdita ou do legislador" (p. 561). 

O franciscano Guilherme de Ockham defende, em política, pontos de 
vista em geral parecidos com os de Marsílio, mas seu ataque ao papado, e 
especialmente ao papa João XXII , é muito mais violento. No Brevilóquio 
sobre o principado tirânico11, ele recorre, para argumentar, a todas as 
fontes possíveis do direito e da lei, buscando apoio no direito natural, no 
direito canónico, nos ensinamentos dos grandes teólogos, no direito 
romano e no divino, revelado nas Escrituras. Não que tudo isso tivesse 
igual valor para Ockham. Ele simplesmente se empenha em cercar por 
todos os lados a argumentação dos defensores do poder papal, para refu
tá-la ou para mostrar que as fontes a que eles recorrem podem ser inter
pretadas de forma diversa e até oposta. 

Sua doutrina afirma a independência dos poderes temporais em rela
ção à Igreja, faz do povo a fonte da autoridade e distingue os verdadeiros 
domínio e jurisdição do domínio e da jurisdição justos: "Assim, pois, 
embora quaisquer fiéis e pecadores sejam indignos do domínio das coisas 
temporais, podem contudo ter verdadeiro domínio delas. O que se diz do 
domínio temporal vale também para a jurisdição temporal: embora os 
fiéis e todos os ímpios sejam indignos de jurisdição, contudo podem ter 
verdadeira jurisdição tanto os infiéis como os fiéis pecadores" (p. 118). 
Sua posição, quanto a esse ponto, é semelhante à de Quidort e oposta à de 
Egídio Romano, que não reconhece nenhum direito de domínio ou de 
jurisdição aos infiéis, isto é, aos não batizados. 

Ockham não somente nega a plenitude do poder papal como ainda a 
declara incompatível com a liberdade evangélica. A negação se refere 
tanto ao poder temporal quanto ao espiritual (p. 54). Falar em plenitude 
do poder do papa se converte, em sua argumentação, numa heresia. O 
papa, sim, pode ser julgado pelos fiéis e pelos que entendem das coisas 
divinas, mas ele mesmo não tem jurisdição sobre os súditos de nenhum 
rei e de nenhum imperador: pelo rigor do direito, "não é permitido apelar 
do juiz civil ao papa" (p. 61). 

Ao argumentar contra a interpretação literal do "tudo que ligares na 
terra", Ockham exclui da jurisdição papal os "direitos legítimos dos 

OCKHAM, Guilherme de - Brevilóquio sobre o principado tirânico, Petrópolis, 
Vozes, 1988. 
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imperadores, dos reis e dos outros fiéis e infiéis, direitos estes que de 
modo algum se opõem aos bons costumes, à honra de Deus e à observân
cia da lei evangélica" (p. 74). Os possuidores de tais direitos, prossegue, 
"tiveram-nos antes da instituição explícita da lei evangélica, e puderam 
fazer deles uso lícito, de tal forma que, sem causa nem culpa, o papa não 
pode imediatamente perturbar ou diminuir regular e ordinariamente tais 
direitos, por qualquer poder que lhe foi conferido por Cristo" (idem). 
Este, segundo ele, deixou claro aos apóstolos, ao falar no direito de 
César, que não pretendia perturbar ou diminuir os poderes temporais dos 
governantes seculares. 

Argumentando com base na história (a anterioridade dos poderes 
temporais em relação à Igreja), no direito revelado e no direito natural, 
Ockham constrói uma teoria do poder duplamente oposta às doutrinas da 
supremacia papal. De um lado, ele dispõe de argumentos "naturais" para 
fundar suas opiniões a respeito do indivíduo, da propriedade e da comu
nidade política. De outro, consegue recolher dos textos sagrados material 
suficiente para legitimar, também do ponto de vista da religião, os pode
res seculares e os direitos ditos naturais. 

O recurso à história não é só retórico e fornece elementos para um 
ponto fundamental de sua teoria: a do povo como fonte do poder. 
Ockham, defensor de Luís da Baviera contra João XXII , no fundo não se 
importa em demonstrar a superioridade do Império. O importante é o 
simples fato da transferência, seja quem for que venha a receber a autori
dade de governar. "O poder de instituir leis e direitos humanos esteve no 
princípio e de modo principal no povo, e o povo depois o transferiu ao 
imperador. Assim, os povos, os romanos, por exemplo, e outros, transfe
riram para outros o poder de instituir leis; às vezes, para os reis, às vezes, 
para outros de dignidade e poder menor e inferior. Isto pode ser demons
trado não só pela história e pelas crônicas, mas também pela Sagrada 
Escritura. Contudo, por amor à brevidade, não o farei" (p. 121). 

Não interessam as fontes, neste momento, porque ele as dá como 
certas e indicáveis em caso de necessidade. Interessa o núcleo da idéia. 
Esse núcleo é a percepção da variedade dos povos e de suas formas de 
ordenação política 2 2. Por trás dessa variedade há algo comum, e só esse 

2 2 Do ponto de vista jurídico, a idéia da anterioridade dos "povos" em relação a qualquer 
potência universal é posta com clareza na obra de Baldo, segundo observa Calasso: 
"Diante das múltiplas dúvidas da doutrina sobre os poderes dos ordenamentos particu
lares existentes na órbita do Império, e que Bartolo havia superado com a gradação das 
iurisdictiones, Baldo revirou o problema: não era partindo do ordenamento universal 
que se podia chegar a construir juridicamente a vida dos ordenamentos particulares, 
pois estes nasceram antes daquele: "populi sunt de iure gentium", não os criou nenhum 
outro poder" (p. 275), in: CALASSO, Francesco - Gil ordinamenti giuridici del rinas-
cimento medievale, Milano, Giuffrè, 1974. 
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fator comum pode indicar o fundamento do poder: o povo. "Disto, porém, 
conclui-se evidentemente que os direitos humanos não foram somente os 
direitos dos imperadores e dos reis, mas também dos povos e de outros, 
que receberam dos povos o poder de criar e constituir direitos, e além 
disso são direitos humanos os costumes louváveis e úteis introduzidos 
pelos povos" (idem). 

"Costumes louváveis e úteis": Ockham não se refere a nenhum povo 
em particular e a nenhum costume ou sistema. O ponto nodal do argu
mento é a idéia de cada povo como capaz de se ordenar e de produzir as 
próprias normas e, portanto, de ser fonte constituidora dos direitos e das 
leis ("os direitos humanos não foram somente os direitos dos imperadores 
e dos reis"). Reis, imperadores, condes ou chefes guerreiros podem 
comandar, mas a ordem social pode ser pensada sem eles ou com qual
quer deles ("que receberam dos povos o poder de criar e constituir direi
tos"). A idéia de povo é auto-suficiente, mas não a de chefe. A forma de 
governo e o governante são produtos do povo (como os "costumes louvá
veis e úteis") e não o contrário. 

Não sobra um grande papel para a idéia de Deus, nessa construção, 
mas Ockham não deixa de invocá-la, divinizando a fonte primeira da 
propriedade. Nisto ele de certo modo antecipa Locke, introduzindo a 
figura divina e eclipsando-a quase em seguida. A propriedade não é ape
nas um direito igual a qualquer outro, mas uma condição necessária ao 
bem viver. Deus deu ao homem, segundo Ockham, "o poder de dispor 
das coisas terrenas, que a reta razão apontar como necessárias, conve
nientes, decentes e úteis não só para viver, mas para bem viver" (p. 112). 
Ele recupera o argumento aristotélico, e antiplatónico, segundo o qual as 
coisas comuns são menos amadas e menos cuidadas que as próprias 
(p. 112-13). Por isso, uma sociedade que admita os bens próprios será 
mais bem ordenada que uma outra fundada na posse comum. 

Desta idéia de bem viver deriva a noção do governo como instituição 
útil. E um argumento de racionalidade pragmática. O governo é funcional 
e o "direito" de instituí-lo é conseqüência do direito de propriedade (tam
bém este pensado funcionalmente). Se o homem tem direito à proprie
dade, tem direito, também, de instituir chefes com jurisdição temporal 
(p. 113). E outra forma de fundamentar o governo temporal nos governa
dos, isto é, no interesse dos indivíduos. 

Se o governo é uma instituição ao serviço da boa vida, a obrigação de 
obediência resultante de sua instituição não pode ser absoluta, segundo o 
raciocínio de Ockham. Por isso, ele não concebe plenitude de poder nem 
do papa nem do governante secular. "Os reis e os príncipes não têm a 
plenitude de poder. Em caso contrário, o principado real seria um princi
pado despótico, os súditos do rei seriam seus servos, não havendo entre 
eles distinção entre livres e servos, pois todos seriam servos" (p. 54). 
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De modo geral, os argumentos de Ockham são aplicáveis tanto ao 
Império quanto ao Estado territorial ou a qualquer outra forma de poder 
temporal. Importam de forma especial, porém, aos interesses do Estado. 
O Estado nacional é, no tempo de Ockham, a realidade emergente. Os 
interesses a ele vinculados são os mais capazes de se beneficiar da defesa 
ockhamiana do poder temporal. Seus argumentos de inspiração aristoté
lica tendem a favorecer a idéia de Estado, e não de Império, como comu
nidade perfeita. 

Num exame retrospectivo, pode-se dizer que a figura de Ockham 
marca na história um extraordinário cruzamento. Há quem o aponte como 
o primeiro dos filósofos modernos. De toda forma, ele utiliza, para filoso
far, um instrumental que nos remete, como leitores, mais à modernidade 
do que ao passado. Como polemista político, ele se envolve, no entanto, 
na defesa de um Império que já quase nada significava, reduzido, mais do 
que nunca, a uma potência entre outras e menos importante do que mui
tas. Embora fosse uma questão presente, a disputa entre o papa e o impe
rador, naquele momento, era de certo modo um anacronismo. 

Nessa polêmica meio fora de tempo, no entanto, ele consegue tra
balhar com argumentos rigorosamente renovadores. Sua construção do 
político a partir dos indivíduos e da experiência dos povos (formadores 
autônomos de leis) independe, a rigor, de qualquer referência à idéia 
aristotélica de comunidade perfeita. Esta entra no seu raciocínio como 
complemento, não como elemento formador. Com Ockham, a idéia da 
norma transcendente ao poder político não desaparece, mas ganha novo 
peso. 

O mais importante, no seu raciocínio, não é mais defender a submis
são do governante a uma lei (costumeira, natural ou divina), nem apontar 
o povo como transmissor do poder de origem divina ao príncipe. E acen
tuar a capacidade do povo de produzir uma ordem normativa, indepen
dentemente de haver ou não um governo ou da forma de governo. O 
governo, na visão de Ockham, acaba sendo apenas um dos instrumentos 
que o povo pode forjar para as suas necessidades, embora seja um dos 
mais importantes e o mais adequado à defesa da justiça e da propriedade. 

Assim se realiza a inversão final da perspectiva, na disputa entre os 
defensores do poder secular e os advogados do poder religioso. Numa 
perspectiva, a Igreja é o foco de legitimidade do qual depende todo poder 
no universo. Na perspectiva oposta, mais visível na obra de Ockham, o 
poder tem de ser pensado (não importam seus apelos a argumentos teoló
gicos) a partir da realidade dos povos. É fácil deslizar deste ponto para 
uma defesa também dos Estados contra o Império. O trabalho de Ockham 
pode ter sido uma retribuição ao imperador e ele realizou sua missão 
fielmente. Mas acabou deixando muito mais do que uma apologia do 
poder imperial. 
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7 - A partilha da herança 

Entre os civilistas e canonistas do século X I I I e Guilherme de 
Ockham, completam-se os elementos doutrinários indispensáveis à con
sagração de um novo conceito de lealdade, aquele necessário à noção de 
soberania e à consolidação jurídica do Estado. No meio do caminho, a 
figura de São Tomás é uma ponte indispensável. Com ele, pensamento 
político e jurídico se integram de um modo novo, no trabalho de naturali
zação do político. Aristóteles é um fator fundamental nessa operação, 
mas a teoria tomista incorpora também o pensamento jurídico renovado e 
o resultado é muito mais que uma redescoberta do aristotelismo. 

Essa construção, porém, não atende somente aos interesses dos 
novos poderes constituídos sobre os territórios. A renovação conceituai é 
mais ampla. Ao mesmo tempo em que se desenha uma nova figura do 
governante civil, a partir de noções como rex in regno suo imperator e 
princeps superiorem non recognoscens, interesse do reino, etc, alguns 
autores dão novo sentido à idéia da base popular do poder. 

A doutrina do poder ascendente se desliga progressivamente da idéia 
da origem divina. Cada vez menos o povo é um comissário e cada vez 
mais uma fonte original. Bellarmino e Suarez, neotomistas, ainda reivin
dicam, depois da Reforma, a noção de um poder atribuído por Deus ao 
povo e por este aos reis. Isto é suficiente para incomodar os defensores da 
idéia do direito divino dos reis, como Filmer. Locke já não precisa invo
car uma origem divina do poder popular. Basta-lhe a noção de um direito 
natural que se materializa, por exemplo, na organização da propriedade e 
dos negócios da sociedade pré-estatal (até a moeda, em Locke, independe 
do Estado). Se a doutrina lockiana tivesse de ser inscrita numa linhagem 
proveniente da Idade Média, o ponto de referência seria Ockham, muito 
mais do que São Tomás. 

Completada a laicização das teorias políticas e jurídicas, restam duas 
vertentes dominantes no pensamento moderno. Uma restringe as noções 
de lei e de direito às normas postas pelo poder soberano, seja ele identifi
cado com um núcleo dominante (uma pessoa, um grupo ou o povo) ou 
simplesmente com o Estado. A lei, nesta perspectiva, é basicamente o 
produto de uma decisão. Real ou metaforicamente, é a manifestação de 
uma vontade. Sua validade independe de qualquer referencial não positi
vo, porque mesmo a norma fundamental (constituição ou qualquer con
junto de princípios gerais) só vale por ser parte de um sistema positivo ou 
incorporado a um sistema positivo. 

Na idade clássica, o representante mais visível desta forma de pensar 
a lei é Thomas Hobbes. O grande sistematizador, no campo jurídico, é 
provavelmente o inglês John Austin, referência obrigatória para os prin
cipais pensadores do século XX, entre eles Kelsen e Schmitt. Na sexta 
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lição do livro The province of jurisprudence determined23, publicado em 
1832, Austin escreve: "Toda lei positiva, ou toda lei simples e estrita
mente assim chamada, é posta por uma pessoa soberana, ou por um corpo 
soberano de pessoas, para um membro ou membros de uma sociedade 
política independente na qual aquela pessoa, ou corpo, é soberana ou 
suprema" (p. 193). Na continuação do mesmo parágrafo ele acrescenta: 
"Ou (tomando emprestada a linguagem de Hobbes), o legislador ê aquele 
não por cuja autoridade a lei foi feita pela primeira vez, mas por cuja 
autoridade continua a ser lei". Neste sentido, a lei nunca antecede a deci
são do soberano (o verdadeiro legislador). Se a norma anteriormente for
mulada permanece é porque ele a revalida, de forma expressa ou tácita. 

Essa tradição, conhecida como positivismo jurídico, expressa com 
muita clareza a idéia do voluntarismo, isto é, de que a lei, considerada em 
sentido próprio, não é dada, não está inscrita em nenhuma ordem inde
pendente de uma vontade. Uma versão particular dessa teoria é o decisio-
nismo de Carl Schmitt, que descreve o soberano como a figura que emerge, 
em momentos especiais, para definir ou redefinir um ordenamento. 

A outra vertente enfatiza sobretudo a noção de uma ordem não posi
tiva, que inclui leis e direitos não fixados pelo poder político. Essas leis e 
direitos são tomados como critérios para avaliação das leis positivas. 
Desde a Revolução Francesa, a expressão "direitos naturais" vem sendo 
substituída por "direitos do homem", que se pretende apresentar como 
universais. 

Esta vertente, herdeira do jusnaturalismo, é muitas vezes confundida 
com a tradição liberal e antiautoritária, assim como o positivismo é 
associado, com freqüência, à idéia de autoritarismo. As duas associações 
são falaciosas. A tradição chamada positivista não afirma que a lei positiva 
seja boa ou que se deva obedecer à lei. Diz simplesmente que só um tipo de 
norma, com certas características (como a de ser posta por um poder 
comum, capaz de aplicá-la), deve ser chamado lei. E uma questão de 
classificação teórica, de construção conceituai, não de preferência política. 

A tradição que privilegia a idéia de ordenamento, subordinando-lhe 
a noção de poder político, caso de Locke, é herdeira do pensamento jurí
dico dominante na maior parte da Idade Média. Mas a noção da soberania 
criadora da norma (tipificada na obra de Hobbes e na de Schmitt) também 
se constrói, como foi visto, já na reflexão medieval, especialmente a par
tir do final do século XI I I e do início do XIV. As duas tradições, no 
entanto, não correm sempre separadas. Quando a ordem é identificada 
com o próprio Estado e é definida como ordenamento soberano, como em 
Kelsen, a síntese das duas idéias se realiza. 

2 3 AUSTIN, John - The province of jurisprudence determined, London, Weidcnfeld & 
Nicoison, 1954. 
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RÉSUMÉ 

Le propos de 1'article c'est d'analyser la formation et involut ion du concept 
de souveraineté , concernant essentiellement les siécles X I I - X I V , une période au 
long de laquelle i l est progressivement configuré. La these fondamentale de 
l'auteur consiste précisément dans 1* affirmation selon laquelle les questions 
inherentes á la souveraineté sont simultanément politiques et juridiques, liaison 
intrinséque qui transparaít dans ¡es deux moments essentiels de la construction du 
concept de souveraineté : le premier se rapportant avec la question de la 
distribution des juridictions strictu sensu, c'est-á-dire, avec la definition de l'entité 
dont la mission est de taire accomplir la loi en tant que telle; le second qui sígnale 
l'apparition d'un sens plus large du concept de juridiction - légitimité de créer, de 
changer et de révoquer les normes - associée á l'idée de pouvoir législatif dans 
une acception moderne. Cette construction en deux mouvements est analysée dans 
des auteurs fondamentaux de cette période depuis les canonistes du X I I I siécle 
j u squ ' á Guillaume d'Ockham, passant par Saint Thomas d'Aquin et Jean Quidort, 
entre autres. 





SOBRE A T E R R A E SOBRE O MAR 
A L G U M A S REFLEXÕES S O B R E A CRIMINALIZAÇÃO DA G U E R R A 1 

Alexandre Franco de Sá 
Universidade de Coimbra 

1) Introdução 

As presentes reflexões tentarão uma abordagem da questão da guerra 
a partir da referência a um contraste circunstancial entre as posições de 
dois dos mais importantes pensadores que, embora sob panos de fundo 
diferenciados e pertencendo a diferentes gerações do século XX, a assu
miram como tema. Tais pensadores são o alemão Carl Schmitt e o norte¬
-americano Michael Walzer. E o contraste que entre eles assinalamos 
situa-se na sua consideração daquilo a que se poderia chamar os elemen
tos subjacentes a uma relação guerreira; em particular, na sua considera
ção do papel da terra e do mar na determinação das características dos 
conflitos guerreiros que sob a sua estrutura elementar ocorrem. 

Segundo Schmitt, na perspectiva dos conflitos de natureza bélica, o 
mar significa, em relação à terra, um incremento e uma intensificação da 
guerra. A terra é, para Schmitt, essencialmente território. E o território 
consiste numa área já circunscrita e determinada por fronteiras; numa 
área diferenciada de outras áreas, cuja diferenciação pressupõe já a sua 
determinação prévia como o âmbito de aplicação de um direito. Assim, se 
a terra, enquanto território, se liga imediatamente à vigência de um direi
to, tal quer dizer que os conflitos bélicos em terra são já regidos por esse 
mesmo direito. E o direito atribui a esses conflitos uma essencial modera
ção. 

Por outras palavras, poder-se-ia dizer que, para Schmitt, o homem é 
um ente essencialmente telúrico. Como se pode ler logo no início do seu 
livro intitulado justamente Terra e Mar. «O homem é um ser terrestre, 
um ser que caminha sobre a terra. Ele está e move-se sobre a terra firme. 

1 O presente texto corresponde, numa versão alterada e aumentada, à comunicação 
apresentada a 28 de Novembro de 2003, no colóquio internacional intitulado "Guerra, 
Filosofia, Política", na Universidade da Beira Interior. 

Philosophica, 22, Lisboa, 2003, pp. 127-146 
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Esse é o seu ponto firme e o seu solo; através disso, ele recebe o seu 
ponto de vista; isso determina as suas impressões e o seu modo de ver o 
mundo» 2. E esta sua constituição telúrica dá à guerra feita sobre a terra 
uma essencial humanidade. Em contraposição a esta, a guerra sobre o mar 
não pode deixar de ser marcada, segundo Schmitt, pela ausência de direi
to que determina, à partida, a liberdade do elemento marítimo. A "liber
dade dos mares" corresponde assim à abertura de um espaço onde a 
guerra poderia atingir um grau de intensidade que só a sua desvinculação 
poderia proporcionar. 

A intensidade do conflito marítimo, a sua ausência de humanidade, 
torna-se manifesta imediatamente a partir do contraste entre o mar e a 
terra. Por um lado, o mar surge como um espaço elementar situado fora 
da lei: um espaço essencialmente aberto e livre, onde qualquer potência 
poderia exercer a sua actividade guerreira sem o vínculo imediato a qual
quer tipo de regras, de fronteiras ou de limites à intervenção. Como escre
ve Schmitt, em 1950: «Na guerra, a liberdade dos mares significa que 
toda a superfície dos oceanos do mundo está livre e aberta para qualquer 
potência beligerante, como o palco tanto da condução da guerra como do 
exercício do direito de saque e de apresamento»3. Por outro lado, a guerra 
marítima poder-se-ia caracterizar, devido justamente à abertura e à liber
dade dos mares, como uma guerra em que as distinções impostas por um 
direito ligado à terra não poderiam encontrar aplicação. Privado das dis
tinções essenciais impostas pelo direito, o conflito marítimo não pode 
deixar de corresponder a uma aproximação ao conceito de uma "guerra 
total", onde todos os recursos são indiferenciadamente recursos de guerra, 
onde todos os espaços são indiferenciadamente campos de batalha, onde 
combatentes e não combatentes são indistintos. Como escreve Schmitt, 
num artigo de 1937: «A guerra marítima não tem apenas os seus métodos 
e os seus padrões particulares estratégicos e tácticos; no seu todo, ela foi 
também até agora sempre, numa medida particular, uma guerra contra o 
comércio e a economia do opositor; e daí uma guerra contra não comba
tentes, uma guerra económica, que envolvia também na guerra o comér
cio neutral, através do seu direito de apresamento, de contrabando e de 
bloqueio» 4. 

Se, para Schmitt, a passagem da terra para o mar corresponde a uma 
intensificação do conflito guerreiro, para Michael Walzer uma tal passa
gem apresenta justamente o contrário. Em Guerras justas e injustas, livro 
clássico publicado em 1977, escrito na sequência da Guerra do Vietname, 

2 Carl Schmitt, Land undMeer, Estugarda, Kletl-Colta, 1993, p. 7. 
3 Carl Schmitt, Der Nomos der Erde, Berlim, Duncker & Humblot, 1997, p. 148. 
4 Carl Schmitt, "Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat", Posiíionen und Begriffe, 

Berlim, Duncker & Humblot, 1994, p. 270. 
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mas republicado em 1992, com um prefácio sobre a primeira Guerra do 
Golfo, pode ler-se justamente uma apreciação da guerra marítima radi
calmente distinta da apreciação schmittiana. Escrevendo que «a guerra 
naval foi tradicionalmente a mais cavalheiresca forma de lutar»5, Walzer 
esclarece a sua afirmação justamente através do recurso ao elemento 
marítimo. E a razão deste esclarecimento é imediatamente clara. Se a 
guerra que decorre sobre a terra não pode deixar de envolver bens e pes
soas que não deveriam ser por ela abrangidos, se uma guerra terrestre não 
pode deixar de afectar, em maior ou menor medida, bens privados e pes
soas civis não combatentes, uma guerra no mar decorre num espaço 
aberto e desabitado. Como escreve Walzer: «O único ambiente compará
vel [ao mar] é o deserto; estes dois têm em comum a ausência, ou relativa 
ausência, de habitantes civis. Assim, uma batalha é especialmente pura, 
um combate entre combatentes, sem mais ninguém envolvido - precisa
mente aquilo que intuitivamente queremos que a guerra seja»6. Assim, a 
partir dos mesmos pressupostos, Walzer apresenta uma conclusão diame
tralmente oposta à de Schmitt, na sua apreciação da relação que a terra e 
o mar têm com a guerra. Se, para Schmitt, a guerra no mar significa uma 
intensificação do conflito guerreiro, na medida em que o mar consiste, à 
partida, num espaço aberto e elementar, onde não é possível encontrar o 
vínculo imediato a um direito, para Walzer, pelo contrário, esta mesma 
guerra significa uma diminuição da intensidade guerreira. E tal diminui
ção tem origem na mesma razão evocada por Schmitt: o mar não tem um 
direito porque é desabitado e é este seu carácter desabitado que permite 
uma guerra limitada, um combate que se limita tendencialmente a afectar 
apenas os próprios combatentes. 

Diante desta divergência de posições entre Schmitt e Walzer acerca 
da guerra marítima, não se trata de perguntar simplesmente quem tem 
razão na sua apreciação. Trata-se, isso sim, de perguntar que representa
ções da guerra estão subjacentes à divergência desta mesma apreciação e 
de que modo o seu contraste contribui para uma reflexão actual sobre a 
guerra. Que representações da guerra estão subjacentes às duas posições 
sobre a guerra marítima aqui apresentadas? E de que modo tais represen
tações, na diferença do seu contexto e da sua origem, poderão contribuir 
para uma consideração actual da própria guerra? Eis as duas questões que 
aqui nos poderão orientar a análise. Dir-se-ia que as características da 
guerra marítima assinaladas tanto por Schmitt como por Walzer - a sua 
não vinculação a uma circunscrição territorial que a encerre sob um direi
to particular - se intensificaram ao longo do século XX, aquando do 

5 Michael Walzer, Just and Unjust Wars, Basic Books, 1992, p. 147. 
6 idem, p. 147. 



130 Alexandre Franco de Sá 

desenvolvimento da guerra noutros elementos, nomeadamente o ar e o 
fogo. E se as características assinaladas na guerra marítima se parecem, à 
partida, intensificar na guerra aérea dos aviões de combate, na guerra 
ígnea das armas atómicas e nucleares ou mesmo na antecipação de uma 
"guerra das estrelas", poder-se-á então perguntar em que medida as pers
pectivas de Schmitt e de Walzer contribuem para uma reflexão que se 
proponha considerar a guerra actual a partir do contexto específico que o 
seu afastamento do elemento telúrico proporciona. É justamente uma tal 
reflexão que aqui é tentada. 

2) A guerra sob o jus publicum europaeum 

Para Schmitt, aquilo que caracteriza a guerra marítima é, como 
vimos, a sua existência sob a determinação de um elemento que impede a 
aplicação de um direito. Se a terra é sempre caracterizada por um direito, 
se a terra tende sempre, enquanto terra, para um nomos, esse nomos é 
também sempre telúrico: um unomos da terra". Mas de que direito fala
mos quando nos referimos a um direito imediatamente vinculado à terra? 
Um tal direito consiste num jus publicum, capaz de regular as relações 
entre as várias partes, as várias áreas nas quais a própria terra se divide. 
Na perspectiva europeia, um tal direito surge assim como um jus publi
cum europaeum, o qual, durante a sua vigência entre os séculos XVII e 
XIX, procurava justamente determinar as relações dos Estados soberanos 
da Europa entre si, por um lado, e, por outro, entre estes Estados e um 
"novo mundo" que se expunha à sua exploração e colonização. 

Resultado das guerras entre as confissões religiosas cristãs que 
incendiaram a Europa a partir do século X V I , o jus publicum europaeum 
partia da necessidade de desvincular a guerra da assunção, pelos adversá
rios beligerantes, de uma verdade ou de um valor próprios, assim como 
da sua negação e recusa ao inimigo. Segundo este direito, um Estado 
soberano tinha, simplesmente por causa da sua soberania, direito a fazer a 
guerra. E um tal direito de fazer a guerra, um tal jus belli, não tinha qual
quer relação com as verdades religiosas, os princípios morais ou as dou
trinas metafísicas que um Estado poderia reconhecer como seus. Assim, 
sob este direito, as guerras sobre a terra podiam surgir como actos jurídi
cos, como o resultado sempre possível do exercício do poder que caracte
riza um Estado soberano. E como característica da determinação da 
guerra que se desenrola sobre a terra como um acto jurídico surgia assim 
o carácter essencialmente limitado da intensidade do conflito que essa 
mesma guerra constitui. Como qualquer Estado tinha, simplesmente 
enquanto Estado, direito à guerra, qualquer Estado podia declarar publi
camente essa mesma guerra, assumindo um inimigo público; mas não 
podia degradar o alvo dessa declaração de inimizade num inimigo priva-



Sobre a Terra e sobre o Mar 131 

do e pessoal de cada um, bem como numa simples representação do mal 
ou num mero criminoso destituído de qualquer dignidade e reconheci
mento. Como escreve Schmitt: «A restrição e a clara delimitação da 
guerra contém uma relativização da inimizade. Cada relativização é um 
grande progresso no sentido da humanidade. Certamente que não é fácil 
realizá-lo, pois é difícil para o homem não ter o seu inimigo como um 
criminoso. Contudo, para o direito das gentes europeu, regente da guerra 
terrestre entre Estados, deu-se este raro passo»7. 

Assentando assim na distinção essencial entre um conflito público e 
um conflito privado, o jus publicum europaeum origina um conjunto de 
distinções reflectidas na terra enquanto elemento que é capaz de as aco
lher. Que distinções são essas? Poder-se-iam assinalar aqui, de um modo 
breve, três distinções essenciais. 

Em primeiro lugar, é possível assinalar a distinção do espaço em que 
a própria guerra se desenvolve. A terra possibilita imediatamente a distin
ção entre zonas de conflito e zonas pacificadas, traçando uma linha que 
divida as zonas civis e habitacionais, por um lado, e a frente de batalha 
onde ocorrem os combates, por outro. Em contraste com ela, a água não 
permite no seu seio qualquer distinção qualitativa: no mar, qualquer zona 
é então zona de conflito. 

Em segundo lugar, a terra permite a distinção entre recursos civis e 
recursos de guerra, diferenciando os alvos especificamente militares de 
outros bens que a guerra marítima, pela sua própria natureza, não pode 
deixar de tender a atingir. É neste sentido que a guerra marítima aparece 
aqui sobretudo como uma guerra comercial: se o mar é privilegiadamente 
o espaço do comércio e do trânsito de toda a natureza de bens, tal quer 
dizer que para uma guerra marítima, ao contrário do que se passa na 
guerra terrestre, todos os bens são, à partida, indiferenciadamente um 
recurso de guerra, independentemente das suas características intrínsecas. 
É assim que, por exemplo, para um bloqueio marítimo comercial, todos 
os recursos são indiferenciadamente sujeitos a uma acção de guerra, 
desde as armas até aos alimentos ou aos medicamentos. 

Finalmente, em terceiro lugar, a terra permite a distinção entre com
batentes e não combatentes, entre soldados e civis, numa separação clara 
entre pessoas que elementos não telúricos, pela sua própria natureza, não 
podem deixar de confundir. Usando do mesmo exemplo de um bloqueio 
marítimo, ou do exemplo de um bombardeamento de uma cidade à dis
tância, seja pelo mar ou pelo ar, torna-se clara a dificuldade, ou mesmo a 
impossibilidade, de uma distinção clara entre os combatentes e a popula
ção civil não beligerante. 

1 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Berlim, Duncker & Humblot, 1996, p. 11. 
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O jus publicum europaeum, de que Schmitt se assume, pouco depois 
do fim da Segunda Guerra Mundial, como «o último representante cons
ciente» 8, surge então, na modernidade, como a condição de possibilidade 
da limitação ou moderação da guerra. E ele possui este papel moderador 
ao atribuir ao poder dos Estados da Europa uma dupla característica. Por 
um lado, na medida em que o poder soberano é um poder supremo, ele 
não tem acima de si qualquer poder capaz de restringir o seu direito a 
entrar em conflito. Por outras palavras, do poder soberano do Estado faz 
parte essencial o jus belli, ou seja, um jus ad bellum, um direito de decidir 
e declarar a guerra que resulta imediatamente da própria natureza da 
soberania. Mas, por outro lado, a guerra decidida pelo Estado é justa
mente uma guerra pública de um Estado contra outro. Efa não pode então 
ser confundida com uma guerra privada, em que pessoas privadas se diri
gem a outras como criminosas, inimigas pessoais da sua existência, alvos 
do seu ódio ou do seu ressentimento. No seu jus belli, o Estado pode 
soberanamente decidir quem é o seu inimigo público, o seu hostis. Mas 
este inimigo público do Estado beligerante não se pode confundir com um 
inimicus, com um inimigo privado que, devido a uma acção criminosa, se 
torna alvo de uma censura moral e de uma penalização correspondente9. 

A guerra sobre a terra surge então, na sua essência, como uma guerra 
decidida por um Estado soberano, no exercício do seu jus belli. Uma tal 
decisão funda-se a si mesma, não sendo necessário justificá-la ou funda
mentá-la através da referência a um critério exterior de justiça. E é justa
mente este carácter auto-fundado da decisão que permite imediatamente 
uma limitação da própria guerra: os Estados combatentes confrontam-se 
como dois entes iguais em valor e dignidade, abdicando mutuamente 
daquilo a que se poderia chamar a tentação da criminalização. Os solda
dos de tais Estados não se odeiam nem se tratam como criminosos. Deste 
modo, é justamente ao abdicar desta criminalização, ao renunciar à tenta
ção de atribuir ao inimigo o estatuto de um criminoso, que estes mesmos 
Estados não podem deixar de ver na guerra não uma luta contra um fora 
da lei ou contra alguém intrinsecamente mau, com quem não é possível 
um entendimento ou qualquer tipo de transigência, mas uma contenda 
que não é total: um combate em que os adversários, estando para além da 
justiça e da injustiça, não se podem discriminar mutuamente como injus
tos; um combate que, nessa medida, não pode deixar de terminar na paz 
que o mútuo reconhecimento permite. Como escreve Schmitt, caracteri
zando o direito das gentes presente entre os Estados soberanos da Europa: 

8 Carl Schmitt, Ex Captivitate Salus, Colónia, Greven Verlag, 1950, p. 75. 
9 Para a distinção entre o hostis e o inimicus, entre o "inimigo público" e o "inimigo 

privado", veja-se: Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Berlim, Dunckcr & 
Humblot, 1996. 
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«Da guerra parcial, não total, faz parte também a importante particulari
dade, também frequentemente assinalada nos últimos anos, de que o con
ceito de guerra deste direito das gentes vigente até agora tinha de deixar 
de lado a questão da justiça da guerra, a importante particularidade de que 
ele era um conceito de guerra "não discriminante"»1 0. 

Torna-se assim claro o ponto central da argumentação de Schmitt, na 
sua apreciação da guerra que se desenvolve sobre a terra. Para Schmitt, as 
guerras limitadas pressupõem o poder de entidades que, sendo capazes de 
as decidir, são também capazes de as limitar. A limitação do grau de con-
flitualiade na guerra, o jus in bello, pressupõe assim a existência de uma 
entidade política - o Estado ou outra que surja no seu lugar - caracteriza
da pelo jus aã bellum, pelo direito a fazer a guerra. Só quando este direito 
é preservado se torna possível, segundo Schmitt, uma efectiva limitação 
da guerra, uma capacidade de, na guerra, estabelecer as diferenciações 
que o direito impõe. Dir-se-ia então que, segundo Schmitt, a guerra limi
tada sobre a terra surge como a ratio cognoscendi do poder soberano de a 
fazer eclodir; e que ela surge desse modo justamente porque só esta 
mesma soberania, no seu jus ad bellum, pode aparecer como a ratio 
essendi que permite, na guerra, a sua limitação. Deste modo, se a guerra 
limitada sobre a terra surge vinculada à presença de um poder soberano 
que tem o direito de a decidir e declarar, a análise schmittiana da guerra 
marítima como uma guerra em que o conflito bélico se intensifica não 
pode deixar de surgir como a tentativa de caracterização da guerra sob o 
desaparecimento do jus publicum europaeum e de uma soberania plena e 
efectiva dos Estados da Europa. Na análise schmittiana, é justamente este 
desaparecimento que se manifesta através da emergência, no século XIX, 
de uma potência marítima e comercial claramente dominante: a Inglater
ra. E é então este mesmo desaparecimento que marca a situação epocal 
específica do século XX. Deste modo, a tentativa de uma reflexão actual 
sobre a guerra não pode deixar de implicar a pergunta pelas característi
cas fundamentais que poderão caracterizar o tipo de guerra que se instala 
a partir do desaparecimento do jus publicum europaeum. Quais são estas 
características? E para uma tentativa de resposta a esta pergunta que a 
nossa análise não pode deixar agora de se voltar. 

3) A guerra sob o ocaso do jus publicum europaeum 

Segundo a análise schmittiana, as guerras que surgem a partir do 
ocaso do jus publicum europaeum não podem deixar de se assinalar, à 

1 0 Carl Schmitt, "Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raum
fremde Mächte", Staat, Grossraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, 
Berlim, Duncker & Humblot, 1995, p. 311. 
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partida, através da marca de uma ausência. Trata-se, como vimos, da 
ausência de um poder soberano que reúne em si, como numa unidade, o 
duplo direito de um jus ad bellum e de um jus in bello. E a ausência deste 
direito determina também negativamente a "nova guerra", a guerra apare
cida sobre os escombros do jus publicum europaeum, como uma guerra 
marcada, antes de mais, por uma essencial ilimitação do conflito e, con
sequentemente, por uma incapacidade de estabelecer diferenciações no 
seu próprio seio. Com base na análise schmittiana, assinalámos três tipos 
de diferenciações fundamentais das guerras ocorridas sob a determinação 
do jus publicum europaeum; a diferenciação entre pessoas (entre comba
tentes e não combatentes), entre coisas (entre recursos de guerra e recur
sos civis) e entre os espaços onde a guerra ocorre (entre zonas de combate 
e zonas civis). Assim, em contraposição a estas diferenciações, a guerra 
que surge a partir do desmantelamento do jus publicum europaeum pode
rá ser caracterizada suficientemente a partir de seis características funda
mentais, agrupadas em três pares ordenados em função do seu contraste 
com as diferenciações anteriormente mencionadas. Tais características 
podem ser enumeradas do seguinte modo: em primeiro lugar, o carácter 
infra-político da origem da guerra e o seu enraizamento imanente; em 
segundo lugar, a redução da guerra à violência e a redução do direito à 
guerra à defesa; em terceiro lugar, o carácter humanitário da justificação 
da guerra e a redução da intervenção bélica ao estatuto de uma interven
ção policial. 

O primeiro par de características assinaladas pode deduzir-se ime
diatamente a partir da incapacidade de a guerra ocorrida a partir do desa
parecimento do jus publicum europaeum estabelecer uma diferenciação 
clara entre pessoas. Desaparecido o jus publicum europaeum, as novas 
guerras não são decididas em função de critérios políticos, a partir da 
colisão, sempre possível, entre potências soberanas. E se não há agora um 
poder público soberano que simplesmente as decida, tais guerras têm 
doravante essencialmente uma origem infra-política, uma origem de natu
reza económica ou mesmo simplesmente técnica. Dir-se-ia então que tais 
guerras não são propriamente decididas, mas que simplesmente aconte
cem como consequências inevitáveis decorrentes de processos cujas leis 
imanentes escapam a uma determinação humana. E este carácter infra-
-político da origem da guerra situa a sua proveniência já não ao nível do 
plano público que o Estado representa, mas ao nível dos motivos privados 
que se localizam no seio da sociedade civil. A guerra surge agora não 
como uma guerra entre Estados, mas como uma guerra entre sociedades 
ou povos. E, neste sentido, a inimizade subjacente à guerra já não consis
te agora numa inimizade pública, diferenciada, enquanto pública, da ini
mizade privada. Pelo contrário: se a guerra já não é despoletada politica
mente por um Estado soberano, na sua diferença em relação à sociedade e 
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aos homens que a compõem, esta é agora, na falta dessa diferença, uma 
guerra imanente à própria sociedade, uma guerra pessoal dos homens que 
nessa sociedade se incluem, os quais são agora preparados e mobilizados 
para assumirem essa guerra como sua. 

A presente guerra poderia então ser caracterizada por aquilo a que se 
poderia chamar uma indiferenciada exposição dos homens, independen
temente das suas diferenças, à sua acção e às suas consequências. Por um 
lado, ela poderia ser caracterizada pela exposição dos inimigos à intensi
dade de uma inimizade pessoal e privada. O inimigo, longe de ser reco
nhecido como um semelhante, é agora um mal, alguém que suscita a 
afecção do ódio. Por outro lado, esta mesma guerra poderia ser caracteri
zada pela exposição dos homens que se inserem numa determinada socie
dade civil a uma acção de propaganda vigorosa, cuja eficácia frequente
mente depende da sua subtileza e invisibilidade. Se o inimigo deve agora 
ser não apenas um inimigo público do Estado, mas um inimigo de todos, 
sentido como tal na imanência da própria sociedade, nenhuma guerra 
pode agora dispensar o facto de ser suportada através do cultivo de uma 
"opinião pública" e de uma "sensibilidade geral", através das quais a 
guerra seja assumida como sua por significativos sectores dessa mesma 
sociedade. E por esta razão que, ao longo do século XX, o elemento mais 
constante entre os vários modelos de organização da sociedade civil tenha 
sido a sua preocupação com a "educação", a "formação" e a "opinião" 
dos homens que pertencem à própria sociedade civil. Os laços subtis, mas 
poderosos, que unem os regimes fascistas e socialistas às actuais socieda
des democráticas e liberais do Ocidente, numa continuidade que, à parti
da, seria difícil adivinhar, tornam-se visíveis, em larga medida, neste 
papel decisivo que, a partir da Segunda Guerra Mundial, os Ministérios 
da Cultura, a propaganda mais ou menos explícita, a relação entre as oli
garquias políticas e os media não cessam, nos mais variados contextos, de 
desempenhar. 

O segundo par de características assinaladas, que se manifesta ime
diatamente na incapacidade para o estabelecimento de diferenciações 
entre as coisas, entre os alvos da guerra, decorre naturalmente deste facto 
de a guerra ser agora considerada uma guerra não do Estado, na sua 
transcendência, mas da própria sociedade e de cada um dos seus mem
bros. Se a guerra é agora uma guerra privada e pessoal de cada um, tal 
quer dizer que o combate ao inimigo será também conduzido com uma 
paixão pessoal. A mobilização das paixões, o cultivo do ódio, desempe
nhará nesse combate um papel fundamental. E se a guerra não pode agora 
deixar de requer a mobilização da paixão do ódio, tal quer dizer agora 
que esta não pode deixar de confundir-se com a pura e simples violência. 
Se o Estado surgisse como detentor do jus belli, tal como acontece no jus 
publicum europaeum, a guerra seria decidida por uma potência transcen-
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dente, não podendo surgir como uma guerra pessoal de cada um dos 
combatentes. O Estado poderia então distinguir essencialmente guerra e 
violência, moderando a própria guerra no próprio acto de a decidir. Mas 
se o Estado já não tem o direito de decidir puramente a guerra, se o con
ceito de soberania se transforma no sentido de excluir a possibilidade 
dessa pura decisão, então a própria relação de guerra deve ser pessoal, 
imanente a cada um dos homens que pertencem a uma sociedade, os 
quais tendem agora a identificar pura e simplesmente a própria guerra 
com uma pura e simples violência que se exerce sobre a sua pessoa. 

Por outro lado, se a guerra não se pode diferenciar agora da pura e 
simples violência, tal quer dizer que, na guerra posterior ao ocaso do jus 
publicum europaeum, a guerra como tal não pode deixar de ser recusada 
justamente em função da sua identificação com a violência. Assim, do 
mesmo modo que a única violência legítima consiste na reacção defen
siva necessária contra um uso agressivo da violência, também a única 
guerra legítima e admissível consiste agora numa guerra de defesa contra 
um ataque sempre violento e injustificado. Dir-se-ia então que a guerra é 
agora ou a violência agressiva de um ataque ou a violência imprescindí
vel de uma defesa legítima que reage àquela violência inicial. Neste sen
tido, a própria declaração de guerra perde valor e sentido como o acto 
jurídico que inicia as hostilidades, formalmente distinto da própria guerra. 
O início da guerra é agora o puro e simples ataque, a pura e simples 
agressão, sempre injustificável e sempre condenável, pela qual a paz é 
quebrada. 

Assim, se o início da guerra é agora sempre invariavelmente consi
derado como uma agressão condenável, tal quer dizer que nenhuma 
potência se assumirá como a iniciadora de um ataque: toda a guerra será 
agora apresentada como uma resposta defensiva inevitável contra um 
ataque efectivo ou potencial. Desmantelado o jus publicum europaeum 
capaz de determinar a guerra como um acto jurídico, diferenciando-a 
essencialmente do exercício de uma pura e simples violência, as guerras 
são agora sempre fundamentadas, na sua necessária justificação e inde
pendentemente do seu contexto, como acções de natureza defensiva. E tal 
quer dizer que o conceito de defesa perde qualquer conteúdo significati
vo. A defesa é agora tanto a resposta defensiva ao ataque de um inimigo 
como o ataque preventivo contra uma potencial ameaça. 

O terceiro e último par de características da guerra que decorre do 
desaparecimento do jus publicum europaeum, e que corresponde à inca
pacidade de diferenciar o espaço onde esta guerra pode ter lugar, resulta 
directamente desta dupla redução da guerra à violência e da guerra legí
tima à defesa. Se toda a guerra é agora assumida como uma resposta 
defensiva à violência de uma agressão, tal quer dizer que a justificação da 
guerra será sempre o da defesa do homem, nos direitos que à sua huma-
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nidade são intrínsecos, contra a sua violação às mãos de uma violência 
agressora. Dir-se-ia que, despoletada por processos de natureza infra-
-política, em função de critérios económicos e técnicos, a guerra não pode 
agora deixar de ser empreendida inevitavelmente a partir da referência a 
critérios supra-políticos, mediante o uso de uma justificação humanitária. 
E um tal uso tem consequências: diante desta justificação, o inimigo não 
pode agora ser visto como um semelhante no plano moral. Pelo contrário: 
ele é agora o sujeito de um ataque ao homem como tal, o agressor diante 
do qual a humanidade inteira se tem de defender. E, na defesa da huma
nidade, o seu defensor não pode deixar de reivindicar o direito de intervir 
em qualquer espaço, onde quer que considere imprescindível a sua actua
ção. 

Finalmente, a ausência de reconhecimento do inimigo a que inevita
velmente uma tal guerra conduz implica que o confronto com ele não seja 
assumido como um confronto horizontal, em que os contendores se 
situam ao mesmo nível. Pelo contrário: aquele que se assume como con
duzindo uma guerra defensiva, em nome de uma humanidade atacada e 
violentada, não pode deixar de atribuir ao inimigo o estatuto de um cri
minoso, e às suas acções o estatuto de um mal. Por maiores que sejam os 
meios implicados no combate contra um tal inimigo, a guerra adquire o 
aspecto de uma acção policial, de uma luta contra o crime. Como escreve 
Giorgio Agamben: «Vimos com os nossos olhos como, seguindo um pro
cesso iniciado no fim da Primeira Guerra Mundial, o inimigo é, em pri
meiro lugar, excluído da humanidade civil e cunhado como criminoso; e 
como, depois, se torna sucessivamente lícito aniquilá-lo com uma "ope
ração de polícia" que não está obrigada ao respeito de nenhuma regra 
jurídica e pode, nesta medida, confundir, com um retorno às condições 
mais arcaicas da beligerância, populações civis e soldados, o povo e o seu 
soberano-criminoso» 1 1. Justificando-se invariavelmente como uma luta 
contra o crime, como uma "operação de polícia", uma tal guerra não pode 
reconhecer quaisquer limites que possam prejudicar ou impedir a derrota 
dos criminosos. Só uma desproporção evidente dos meios, tal como acon
tece actualmente com os Estados Unidos da América, ou só um equilíbrio 
de meios que tornariam, para qualquer lado, qualquer vitória militar 
impossível, tal como aconteceu durante a Guerra Fria, poderá persuadir 
uma potência policial ou criminalizante a moderar ocasionalmente o seu 
modo de lutar. Contudo, uma tal potência não poderá deixar de partir 
sempre do princípio, por exigência da própria criminalização, de que a 
vitória do seu inimigo criminoso, sendo o pior de todos os males, deve ser 
impedida a qualquer custo. 

Giorgio Agamben, Mezzi sema fine: note sulla politica, Milão, Bollati Boringhieri, 
1996, pp. 85-86. 
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4) O pressuposto criminalizante na abordagem actual da questão da 
guerra 

Face à sugestão schmittiana de um nexo entre o direito à guerra e a 
moderação na guerra, de um nexo entre o jus ad bellum e o jus in bello, a 
posição de Michael Walzer não é radicalmente distinta. Walzer, como 
Schmitt, pressupõe, na sua abordagem do tema da guerra, o desapareci
mento do jus publicum europaeum e, com ele, o desaparecimento da 
existencia de Estados soberanos, de cuja soberania faria parte essencial o 
jus belli. Do mesmo modo que Schmitt, Walzer admite implicitamente 
que com este desaparecimento desaparece também a possibilidade da 
existencia de uma potência moderadora dos conflitos bélicos, capaz de 
concentrar os conflitos no âmbito da inimizade pública, desvanecendo-se 
assim a possibilidade de estabelecer, na guerra, uma diferenciação entre 
aquilo a que se poderia chamar os graus possíveis da intensidade do con
flito. Contudo, ao contrário de Schmitt, para quem o desaparecimento do 
jus ad bellum e da guerra como acto jurídico, assim como a emergência 
da representação criminalizante da guerra, consistia numa transformação 
do próprio conceito de guerra, dir-se-ia que, para Walzer, a ausência de 
uma potência moderadora dos conflitos, reconhecida explicitamente, 
constitui pura e simplesmente o ponto de partida das suas reflexões sobre 
a guerra. Por outras palavras: escrevendo na segunda metade do século 
XX, dir-se-ia que, para Walzer, toda a guerra é já sempre pressuposta 
como uma "guerra total". 

Embora a critique na sua radicalidade, as reflexões de Walzer partem 
implicitamente da admissão da frase do general Sherman - «a guerra é o 
inferno» - como um pressuposto evidente. Durante a Guerra da Secessão 
Americana, diante da secessão dos Estados do Sul, que considerava ser 
um crime pelo qual a paz tinha sido quebrada e o inferno da guerra tinha 
eclodido, o general Sherman atribuía à União a legitimidade para o 
empreendimento de quaisquer acções que se manifestassem como neces
sárias para o rápido restabelecimento da paz e para a derrota total dos 
criminosos que a tinham quebrado. Diante da sua proclamação War is 
hell, Walzer alude explicitamente ao exemplo de Sherman de um modo 
crítico: «Mesmo no inferno, é possível ser mais ou menos humano, lutar 
com ou sem restrições» 1 2. Contudo, apesar desta alusão à possibilidade de 
restrições no inferno da guerra, torna-se manifesto que tais restrições se 
limitam aos casos em que é possível e segura a derrota do criminoso atra
vés de meios moderados. Se esta derrota não for possível - e este é o 
ponto fundamental - , se não for possível encontrar uma certeza da derrota 
daquele que é criminalizado como um agressor fora da lei, como uma 

1 2 Michael Walzer, Just and Unjust Wars, p. 33. 
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representação do mal, então Walzer não consegue encontrar um critério 
seguro para separar os meios admissíveis dos inadmissíveis. E , numa 
situação limite, todos os meios são admissíveis para derrotar, ou mesmo 
para evitar, a ameaça dos criminosos. 

Walzer confronta-se com esta situação a partir da evocação da deci
são de Churchill e de Arthur Harris de proceder, durante a Segunda 
Guerra Mundial, ao bombardeamento das áreas residenciais das cidades 
alemas, com o objectivo de desmoralizar o agressor e o criminoso nacio
nal-socialista. É certo que se poderia argumentar - e Walzer argumenta 
nesse sentido - que tais bombardeamentos, particularmente a destruição e 
o massacre de Dresden, já no final da guerra, não seriam absolutamente 
imprescindíveis para a derrota da Alemanha nazi. Do mesmo modo que 
não teria sido imprescindível aos Estados Unidos da América lançarem a 
bomba atómica sobre Hiroshima, se estes tivessem procurado urna paz 
negociada e não se tivessem fixado na exigencia de uma rendição incon
dicional do Japão. Mas é diante da hipótese de tais métodos terem sido 
imprescindíveis para urna derrota do inimigo que a posição de Walzer 
não pode deixar de se clarificar. A partir de urna perspectiva criminali
zante da guerra, a partir da assunção da criminalização como um pres
suposto, a questão que Walzer se coloca é a de saber se é possível a um 
Estado o recurso ao crime para combater aquilo que considera ser um 
crime. Como escreve Walzer: «Tendo em conta a visão do nazismo de 
que parto, a questão toma esta forma: devo apostar neste crime determi
nado (a morte de pessoas inocentes) contra esse mal incomensurável (um 
triunfo nazi)?»1 3. E, colocada a questão nestes termos, a resposta de Walzer 
não pode deixar de ser inequívoca: «Não há opção; o risco, de outro 
modo, é demasiado grande. [...] Ouso dizer que a nossa historia será 
anulada e o nosso futuro condenado a não ser que aceite o fardo da crimi
nalidade aqui e agora» 1 4. 

Dir-se-ia então que, para Walzer, se a guerra é um inferno, não é 
possível, numa situação crítica, estabelecer limites para a derrota do 
demonio criminoso que a desencadeia. O desencadear da guerra é sem
pre, para Walzer, um crime de agressão. E , diante deste crime, a única 
guerra legítima surge como a resposta necessária e justa contra esta 
agressão. Por outras palavras: a guerra é aqui ou um ataque e uma ofensa 
à humanidade inteira, na figura de um povo seu representante, ou uma 
defesa justa desta mesma humanidade, numa defesa que está pronta para 
usar de todos os meios, se todos os meios forem imprescindíveis, para a 
derrota do criminoso que ameaça a paz. Assim, diante destas duas confi-

>3 Idem, p . 259. 
14 Idem, p . 260. 
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gurações que a guerra pode assumir, a possibilidade de encontrar na 
guerra um acto jurídico não criminalizável. a possibilidade de encontrar 
nela um acto simplesmente decorrente da existência de um poder sobera
no, pelo qual o próprio conflito bélico possa ser moderado através do 
mesmo poder que o pode decidir, não é simplesmente considerada e está, 
à partida, excluída. 

Diante do desaparecimento de um jus publicum europaeum assente 
na existência de Estados soberanos a cuja soberania é intrínseco o direito 
de decidir e declarar uma guerra pública, limitando-a na sua publicidade, 
Schmitt esforça-se, durante os anos 30, por encontrar uma entidade capaz 
de assumir o papel que anteriormente tinha sido desempenhado pelos 
Estados da Europa. A uma tal entidade chama Schmitt agora o "grande 
espaço" (Grofiraum). Desenvolvendo as suas propostas a partir do 
modelo da doutrina do Presidente Monroe, a qual assinalava para os 
Estados Unidos da América uma esfera de influência fora da qual estes 
não deveriam intervir, Schmitt projecta o "grande espaço" como um 
espaço soberano fechado à possibilidade de ingerência e de intervenção 
por parte de potências que lhe sejam estranhas. E a proibição da interven
ção através da evocação de uma ingerência humanitária tem justamente 
aqui um sentido claro. Ele consiste em impedir a eclosão de uma guerra 
em que ao inimigo seja retirada a dignidade que ao reconhecimento é 
intrínseca. Trata-se então de respeitar a exigência de encontrar no inimi
go, apesar da inimizade, um outro e um semelhante. Por outras palavras, 
para Schmitt, o "grande espaço" representa a única possibilidade da limi
tação da guerra: a limitação desta mesma guerra através da sua conserva
ção como acto jurídico, como um conflito intrinsecamente limitado pelo 
direito, assente no pressuposto não discriminante da igualdade moral 
entre os beligerantes. 

Contudo, o projecto da preservação de uma guerra como acto jurí
dico, de uma guerra não criminalizante, como condição de possibilidade 
da limitação da própria guerra, parece sucumbir definitivamente com a 
conclusão da Segunda Guerra Mundial. As potências aliadas vencedoras 
desta Guerra, e os regimes democráticos liberais e socialistas que no 
seguimento de tal vitória se estabelecem ou consolidam na Europa, assen
tam na representação comum desta vitória como uma triunfai defesa da 
humanidade contra o crime, contra o mal e contra a agressão. Dir-se-ia 
que, nesta representação comum, se enraíza como uma evidência a dou
trina do general Sherman da guerra como um simples inferno. E, a partir 
desta representação que se torna evidente, a guerra é agora sempre um 
crime cuja eclosão se deve evitar a todo o custo, e cuja presença, quando 
esta eclode, se deve a qualquer preço erradicar. Assim, diante do acto 
criminoso que faz eclodir a guerra, ou que pelo menos torna esta eclosão 
possível, a única guerra admissível surge, segundo esta representação 
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comum, não propriamente como um acto de guerra, mas como um acto 
de intervenção humanitária, na defesa legítima da humanidade agredida e 
atacada, representada seja na pessoa do próprio, seja na pessoa de um 
outro. É justamente desta representação comum que, na segunda metade 
do século XX, as análises de Walzer partem como um pressuposto evi
dente. E daí que, se Schmitt se dedicava a pensar a possibilidade da cons
tituição de uma entidade capaz de substituir o papel limitador da guerra 
que pelos Estados soberanos da Europa, durante a vigencia do jus publi
cam europaeum, era desempenhado, Walzer, em contraposição a Schmitt, 
concentra-se na possibilidade de pensar o modo como seria possível 
afastar da terra, do espaço efectivamente habitado por homens, o inferno 
que já sempre, pela sua própria natureza, a guerra é. 

5) As questões fundamentais de uma guerra criminalizante 

Como vimos, para Walzer, a única guerra efectivamente possível é 
urna guerra criminalizante ou, o que é o mesmo, uma "guerra total". E o 
único modo de moderar a guerra é então isolá-la, arrastá-la para longe da 
vida e do quotidiano dos homens. Assim, a reflexão actual sobre a guerra, 
de que Walzer pode surgir como um dos mais significativos representan
tes, não pode deixar de ser orientada aqui por urna única questão funda
mental. Se autores como Schmitt centravam a sua reflexão na questão de 
saber como a guerra poderia ser limitada, diferenciada em relação à pura 
e simples violencia, uma reflexão actual sobre a guerra não pode deixar 
de se reger pela procura de uma resposta à questão de saber se e como é 
possível não apenas limitá-la, mas pura e simplesmente aboli-la. 

No entanto, a partir do carácter criminalizante que a guerra actual
mente assume, uma tal pergunta pode adquirir uma configuração mais 
concreta. Perguntar como é possível abolir a guerra corresponde assim a 
perguntar como é possível ganhar uma guerra definitiva contra a própria 
guerra, evitando que sociedades criminosas, agressivas e potencialmente 
agressoras, a desencadeiem; como é possível desarmar e desincentivar 
essas mesmas sociedades. E é a partir desta questão que a pergunta atinge 
aquilo a que se poderia chamar a sua mais concreta configuração. Se a 
guerra for inevitável, se uma guerra contra a própria guerra não puder ser 
definitivamente ganha, a reflexão sobre a guerra deverá incidir sobre a 
questão de saber se e como é possível desviar a guerra, mantendo-a afas
tada pelo menos das sociedades não criminosas. A consideração por 
Walzer da guerra marítima adquire assim a sua justificação. Ela surge não 
apenas como a formulação de uma hipótese, como o retrato de um tipo de 
conflito que decorre longe dos "homens de bem", como o esboço de uma 
guerra que permite aos homens das sociedades não criminosas a sua exis
tência numa terra pacificada, mas como a afirmação de que tal hipótese 
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pode adquirir, a partir de urna perspectiva criminalizante sobre a guerra, 
urna existencia efectiva. A consideração por Walzer da guerra marítima 
corresponde assim à afirmação implícita de que se não for possível abolir 
e evitar a guerra, se a guerra for definitivamente invencível, é possível, 
pelo menos, desviá-la e isolá-la, circunscrevendo-a e afastando-a da terra 
onde decorre a vida dos homens que pertencem, para usar uma expressão 
cunhada por John Rawls, a "povos decentes". 

A tentativa de circunscrição da guerra numa terra, num espaço e 
num ambiente isolados, onde a guerra policial e humanitária contra o 
crime e contra o mal possa ser empreendida sem que as potências crimi
nalizantes estejam ameaçadas e em perigo, proporciona assim a perma
nente exposição do próprio espaço, do próprio ambiente onde a ameaça 
criminosa se localize, à possibilidade sempre iminente de um ataque 
defensivo, preventivo e humanitário. A possibilidade sempre iminente de 
um tal ataque, exigida pelo carácter criminalizante que a guerra assume, 
conduz ao extremo a redução da guerra à violência. No carácter extremo 
desta redução, na exposição do próprio ambiente à violência que a guerra 
constitui, dir-se-ia que a guerra se torna terror. A "guerra terrorista" pode
ria então ser determinada como uma guerra cujo alvo é não apenas o ini
migo, mas o próprio espaço circunscrito, o próprio ambiente onde o ini
migo se localiza. Como escreve, com razão, Peter Sloterdijk: «O terroris
mo supera a diferenciação entre violência contra pessoas e violência 
contra coisas, a partir do lado do ambiente: ele é violência contra aquelas 
"coisas" envolventes dos homens sem as quais as pessoas não podem per
manecer pessoas» 1 5. 

Assim, torna-se possível dizer que qualquer guerra criminalizante 
não pode deixar de tender, por exigência da sua própria natureza crimi
nalizante, a confundir-se com o puro e simples terror. E o terror surge 
então não como uma categoria eficaz para a caracterização de um dos 
lados de um conflito, mas como um modo de combater que não pode 
deixar de tender a abranger e contaminar todos os contendores. Como 
escreve ainda Sloterdijk: «o terrorismo não é um opositor, mas um moclus 
operandi, um método de combate que se reparte logo sobre os dois lados 
de um conflito - razão pela qual a "guerra contra o terrorismo" é uma for
mulação sem sentido» 1 6. A tentativa de circunscrever um espaço aberto 
ao empreendimento da guerra, a tentativa de abolir a guerra no ambiente 
das sociedades não criminosas, através da sua concentração no ambiente 
isolado e rigorosamente delimitado dos povos que são considerados como 
fora da lei, não pode deixar de gerar, como reacção, a tentativa terrorista 

1 5 Peter Sloterdijk, Luftbeben: an den Quellen des Terrors, Frankfurt, Suhrkamp, 2002, 
p. 23. 

1 6 Idem, p. 25 
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de negar a possibilidade dessa mesma circunscrição. Poder-se-ia aqui 
falar na guerra criminalizante de um "terrorismo reactivo" como a conse
quência inevitável da tentativa de circunscrição da guerra por parte de 
uma potência criminalizante. Diante da afirmação de que tal circuns
crição é possível, diante da afirmação de que é possível conceber um 
espaço, análogo ao mar, por cuja exposição à guerra sempre iminente se 
possa garantir a paz e a segurança sobre outros espaços, um tal ter
rorismo, procurando estender a guerra indiferenciadamente a qualquer 
espaço da terra, surge, na sua essência, como uma negação dessa mesma 
possibilidade. Independentemente das suas configurações específicas, o 
sentido de tal terrorismo consiste na manifestação de que, partindo de 
uma concepção criminalizante da guerra, nenhum espaço da terra é 
impermeável a essa mesma guerra e nenhum ambiente está seguro. 

É diante da actual expansão deste "terrorismo reactivo" que se torna 
hoje imprescindível confrontar a sugestão walzeriana de que é possível 
circunscrever a guerra com a proposta schmittiana de ver numa guerra 
criminalizante a sua inevitável e ininterrupta intensificação. Será possível 
esperar razoavelmente que uma guerra criminalizante permaneça limita
da, isolada e circunscrita? Será possível esperar razoavelmente que o 
desencadeamento de uma guerra criminalizante, justificada como sendo a 
defesa efectiva ou preventiva da humanidade contra aquilo que se consi
dera ser um axis of evil, possa, pelo menos, conservar o conflito isolado 
num espaço distante da terra ou num ambiente delimitado, diferenciado 
pela sua exposição imediata à violência? Eis a questão central a que hoje 
uma reflexão actual sobre a guerra não pode deixar de inevitavelmente 
regressar. 

Tendo em conta a história da segunda metade do século XX, assim 
como o início do século X X I , a resposta a esta questão não pode deixar 
de parecer inevitavelmente negativa. Depois da Segunda Guerra Mundial, 
as intervenções militares realizaram-se invariavelmente em nome ou do 
direito de auto-defesa (efectiva ou preventiva) ou da defesa da humanida
de. E uma tal intervenção em nome da humanidade não pode ter como 
efeito senão a ausência de reconhecimento de qualquer dignidade ao ini
migo e, nessa medida, o estabelecimento de uma relação com ele que, 
longe de assentar numa restrição e limitação do conflito, se assume como 
um combate contra o mal que apenas poderá terminar na sua eliminação 
ou no seu castigo. Dir-se-ia então que hoje, diante daquilo que parece ser 
o fracasso do projecto de circunscrição da guerra criminalizante, se torna 
actual o comentário sobre a "guerra humanitária" que Schmitt publicou já 
nos anos 20, em O Conceito do Político: «O conceito de humanidade 
exclui o conceito de inimigo, porque também o inimigo não deixa de ser 
homem e aí não há qualquer diferenciação específica. Que sejam feitas 
guerras em nome da humanidade, tal não constitui qualquer refutação 
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desta simples verdade, mas tem apenas um sentido político particular
mente intensivo. Quando um Estado combate o seu inimigo político em 
nome da humanidade, isso não é qualquer guerra da humanidade, mas 
uma guerra na qual um Estado determinado procura ocupar um conceito 
universal em relação ao seu opositor na guerra, para (à custa do opositor) 
se identificar com ele, de modo semelhante a como se pode usar equívo
camente a paz, a justiça, o progresso, a civilização, reivindicándoos para 
si e negando-os ao inimigo» 1 7. 

Assim, se Schmitt tiver razão, se a justificação humanitária da guerra 
e a criminalização do inimigo não puderem deixar de originar uma inten
sificação radical dos conflitos, então a sua incompatibilidade com a pos
sibilidade da circunscrição da guerra num espaço desabitado ou isolado 
parece ser manifesta. Dir-se-ia que a justificação humanitária da guerra 
parece não poder deixar de ser directamente proporcional à sua prolifera
ção, disseminação e dispersão; e que, deste modo, a concepção criminali
zante da guerra não pode deixar de ser ineficaz quer para a eliminação 
dos conflitos bélicos, que se tornam sempre possíveis sob a justificação 
da defesa e da intervenção humanitária, quer para o isolamento destes 
mesmos conflitos, que agora eclodem numa terra que se torna um espaço 
único e um ambiente indiferenciado que não conhece, nem pode conhe
cer, quaisquer áreas circunscritas. 

É então sobretudo esta ineficácia que marca hoje a relação do Oci
dente com a guerra, desde que, com o final da Segunda Guerra Mundial, 
a criminalização da guerra se torna nele não apenas uma doutrina hege
mónica, mas um ponto de partida evidente e inquestionado. Dir-se-ia que 
o Ocidente vive, desde a segunda metade do século XX, sob o projecto da 
erradicação da guerra a partir da sua criminalização. Neste projecto, a 
guerra deveria tornar-se sem lugar, passando a ser essencialmente u-
-tópica. E esta utopia da guerra deveria conter um duplo sentido: ela 
deveria conter ou a possibilidade de a guerra se encontrar sem espaço, 
localizando-se num espaço sem lugar; ou pelo menos, na falta da primei
ra, a possibilidade de esta guerra encontrar o seu espaço não no lugar que 
constitui a terra dos povos que se afirmam como decentes e pacíficos, 
mas no ambiente circunscrito dos criminosos e dos povos que são situa
dos como fora da lei. Contudo, numa terra que se torna una, e em que se 
torna possível a potências criminalizantes e policiais intervir, sob o argu
mento humanitário da defesa, em qualquer espaço, a tentativa de que a 
guerra adquira um carácter utópico transforma-se inevitavelmente na sua 
aquisição justamente daquilo a que se poderia chamar um carácter pan¬
-tópico. 

Se hoje a concepção criminalizante da guerra surge como uma evi-

1 7 Carl Schmitt, Der Begriffdes Politischen, Berlim, Duncker & Humblot, 1996, p. 55. 
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dência adquirida e inquestionada, se ela é hoje o ponto de partida de uma 
reflexão sobre a guerra, o resultado desta concepção parece não poder 
deixar de ser uma pantopia da própria guerra, que também hoje justa
mente se começa a tornar visível. Longe de se tornar num espaço imper
meável e pacífico, imune aos conflitos que noutros elementos - no mar e 
no ar - podem ocorrer, dir-se-ia então que a terra onde todos os homens 
habitam é agora também o espaço único onde todos os elementos se reú
nem e onde a guerra como terror pode, a qualquer momento e em qual
quer lugar, eclodir. E justamente nesta "pantopia da guerra", nesta pos
sibilidade da extensão da guerra a todos os espaços da terra, nesta expo
sição de toda a terra, tomada planetariamente como um único ambiente, 
ao terror enquanto possibilidade sempre iminente, que o projecto de erra
dicação da guerra a partir da sua criminalização encontra a sua inevitável 
e consequente consumação. Os atentados terroristas de 11 de Setembro de 
2001, em Nova Iorque, bem como as suas consequências e repercussões, 
são talvez hoje os exemplos privilegiados desta extensão de uma guerra 
sem limites a todo e qualquer lugar da terra; melhor dizendo: à própria 
terra enquanto ambiente. Deste modo, eles não são nem um acidente, nem 
um acto único e singular, nem um momento culminante, derradeiro e apo
calíptico de um processo anteriormente iniciado, mas apenas a primeira 
manifestação suficientemente clara de algo que foi consistentemente pre
parado ao longo da segunda metade do século XX. Diante da clareza já 
suficiente desta manifestação talvez já seja hoje possível, sobretudo na 
Europa, voltar a pensar os fundamentos do jus publicum europaeum, na 
sua perspectiva não criminalizante da guerra e, nessa medida, na sua 
capacidade de a limitar, moderar e conter na tentação sempre presente da 
sua radicalização, 

ABSTRACT 

The present article tries to consider the present circumstances of the 
phenomenon of war starting from an opposition between Carl Schmitt and Michael 
Walzer. Starting from the essential link between jus ad helium and jus in bello, the 
author tries to analyse the kind of war that arises from the crisis of jus ad bellum: a 
war reduced to self defence, based on enemy's criminalization and justified as a 
police action with humanitarian rhetoric. Based on that analysis, he argues that the 
inevitable consequence o f taking away the jus belli from sovereign power is the 
increasing o f war's intensity and violence itself. 
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RESUMO 

O presente artigo tenta considerar as presentes circunstâncias do fenómeno da 
guerra, partindo de uma oposição entre Carl Schmitt e Michael Walzer. Partindo de 
uma ligação essencial entre o jus ad bellum e o jus in bello, o autor tenta analisar o 
tipo de guerra que surge da crise do jus ad bellum: uma guerra reduzida à auto
defesa, baseada na criminalização do inimigo e justificada como uma acção 
policial com uma retórica humanitária. Baseado nessa análise, defende que a 
consequência inevitável de retirar o jus belli do poder soberano é o incremento da 
própria intensidade e violência da guerra. 
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O presente artigo debruça-se sobre um problema essencial da Filoso
fia Política: a protecção dos direitos individuais dos cidadãos. Esta 
questão constitui um problema fulcral com o qual um projecto político se 
confronta, na medida em que esse mesmo projecto tende necessariamente 
a interferir com direitos individuais específicos dos cidadãos que são por 
ele envolvidos. A questão em causa poderia ser resumida deste modo: 
como assegurar que os sujeitos abrangidos por um plano político comum, 
que inevitavelmente se imiscui com as suas liberdades fundamentais, e de 
cuja abdicação parcial muitas vezes requer, não serão privados dos seus 
direitos essenciais, i.e., como garantir que esse plano comum não será 
responsável pela violação dos direitos humanos em geral e das liberdades 
individuais em particular? Estamos no centro de uma problemática vital 
da Filosofia Política, na medida em que esta questão política é indiscerní-
vel de uma dupla interrogação filosófica: o quê? (i.e., o que são e quais 
são os direitos individuais a preservar) e como? (i.e., quais os mecanis
mos mais indicados para proteger os direitos definidos anteriormente). 

São vários os pensadores que abordaram este tema. Neste artigo ire
mos considerar o contributo de um homem em particular, inserido numa 
experiência singular que envolveu múltiplas intervenções. Referimo-nos 
ao processo ocorrido em solo americano, no último quartel do séc. XVIII , 
especificamente à discussão que se gerou em redor da criação de um 
novo projecto federal, que culminaria com o nascimento dos Estados Uni
dos da América. Esse homem é James Madison1, um impulsionador fun-

1 James Madison (1751-1836), quarto Presidente dos Estados Unidos da América, aderiu 
muito cedo ao movimento separatista americano, tendo sido participante na formação da 

Philosophica, 22, Lisboa, 2003, pp. 147-171 
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damental desse movimento político e um dos mais eminentes pensadores 
deste período, muito particularmente no que diz respeito à questão que 
nos ocupa. O nosso objectivo é analisar o modo como as observações teó
ricas e os procedimentos práticos de Madison constituem, no seu con
junto, uma resposta qualificada para o problema acima colocado, a saber, 
como é possível garantir, aquando da formação de um projecto político, a 
protecção de direitos individuais dos cidadãos. Procuramos, desta forma, 
render homenagem a um pensador assinalável que tem sido esquecido pela 
investigação filosófica, a qual pouca atenção tem dispensado à reflexão 
teórica ocorrida neste período extraordinariamente fértil, descurando, no 
caso particular de Madison, a acuidade e profundidade do seu pensamento. 

I 

Podemos dizer que a discussão sobre a protecção dos direitos indivi
duais em solo americano se iniciou no momento em que os primeiros 
colonos desembarcaram no continente. Na verdade, estes consideraram, 
desde logo, que a ordem política que a sua nova situação representava -
embora continuassem sob domínio da Coroa Inglesa - exigia uma preo
cupação com este domínio essencial das relações entre a sociedade e o 
poder. Influenciados pelas conquistas inglesas neste campo (desde a 
Magna Carta à Petição de Direito de 1628), a resposta comummente pre
ferida pelos americanos foi o de criarem documentos escritos nos quais 
definissem com alguma exactidão quais as liberdades individuais inalie
náveis que não podiam, sob qualquer pretexto, ser violadas pelos órgãos 
do poder. Essa enumeração era usualmente acompanhada de uma funda
mentação teórica, que visava explicar qual a natureza dos direitos descri
tos, qual a validade de um tal documento e o porquê da necessidade da 
sua elaboração, fundamentação essa que revela sobretudo influências 
recebidas do Direito e da Filosofia Política ingleses, pese embora pos
samos encontrar nela elementos reveladores de uma reflexão original de 
raiz propriamente americana1. 

Essa tendência extravasou inclusivamente o período colonial. 
Aquando da Independência - e seguindo um procedimento que se tinha 
verificado ao longo de quase um século e meio - os Estados criaram 

Constituição e Declaração de Direitos da Virgínia (1776). É apelidado de "Pai da Consti
tuição Americana", pela importância do seu contributo na Convenção de Filadélfia (1787). 
Em 1789 apresenta na Câmara dos Representantes a sua proposta para a criação de uma 
Carta de Direitos, que virá mais tarde a ser aditada à Constituição (1791). Secretário de 
Estado de Jefferson (¡801-1809), seria eleito posteriormente Presidente, tendo cumprido 
dois mandatos entre 1809 e 1817. 

2 Cf. LUTZ, Donald, "The U.S. Bill of Rights in Historical Perspective", Contexts of the 
Bill of Rights, Stephen Schechter e Richard Bernstein (eds.),. Albany, New York, State 
Comission on the Bicentennial of the United States Constitution, 1990, pp.3-17 
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várias Declarações de Direitos que visavam proteger os cidadãos de 
eventuais abusos das sedes de poder. 0 novo projecto da União constituía 
uma excelente oportunidade para escrever um novo e mais profundo capí
tulo na história da protecção dos direitos individuais. A resposta inicial a 
esse desafio foi, porém, profundamente decepcionante. Os Artigos da 
Confederação (1781), o primeiro documento que procurava definir as 
condições da União entre os treze Estados recém-independentes, era 
totalmente omisso no que diz respeito à salvaguarda de direitos pessoais. 
Nova oportunidade surgiria seis anos mais tarde, aquando da Convenção 
de Filadélfia, levada a cabo para superar as insuficiências deste documen
to num alargado grupo de domínios. Todavia, também aqui não seria pro
duzido qualquer documento relativo à protecção dos direitos individuais, 
embora o tema tenha sido abordado pelos delegados presentes. 

Apesar disto, o que se passou em Filadélfia foi relevante no que con
cerne à questão que nos ocupa. Na verdade, surgiram logo aí duas posi
ções contrárias que marcariam o debate político subsequente. Uma delas, 
sustentada por Roger Sherman, delegado do Connecticut, considerava 
desnecessário proceder-se à elaboração de uma Carta de Direitos pela 
Convenção, na medida em que não havia sido concedido ao novo governo 
federal poder para alterar as determinações expressas pelas Declarações 
de Direitos estaduais e que, por conseguinte, a protecção dos direitos 
individuais permanecia assegurada, posição que viria também a ser 
adoptada quase unanimemente pelos delegados3. George Mason, delega
do da Virgínia, não se deixou convencer por estas alegações e, mesmo 
ainda na Convenção, redigiu um pequeno texto de protesto contra o facto 
de os delegados terem descurado um aspecto tão importante como a ela
boração de uma Declaração de Direitos. Nele, Mason defendia, contra
riamente a Sherman, que a Constituição proposta inaugurava uma nova 
relação entre governo e cidadãos, pela qual estes últimos estariam sujeitos 
a diversos abusos por parte do primeiro, nomeadamente no que concerne 
aos direitos individuais, visto a ausência de uma Carta de Direitos de 
alcance federal impedir que a protecção expressa pelos Estados nesse 
domínio constituísse uma garantia segura do seu cumprimento4. 

3 Vide: "As Declarações de Direitos dos Estados nao sao revogadas por esta Constituição; e 
estando cm vigor são suficientes para proteger os direitos dos cidadãos (...)", SHERMAN, 
Roger, citado por SCHWARTZ, B., The Great Rights of Mankind. A History of the 
American Bill of Rights. Os Grandes Direitos da Humanidade. "The Bill of Rights". Trad, 
brasileira de Pinheiro de Lemos. Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 1979, p.104 

4 Vide: "There is no Declaration of Rights. The laws of the general government being 
paramount to the laws and constitution of the several States, the Declaration of Rights in 
the separate States are no security.", MASON, George, citado por RUTLAND, Robert, 
The Birth of the Bill of Rights 1776-1791. Boston, Northeastern University Press, 1991, 
p. 120 
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Esta crítica, ainda que silenciada na Convenção, sofreu uma grande 
divulgação fora dela, como aliás, todo o texto de Mason. Com ele inaugu
ra-se um longo e polémico debate no qual se envolveu a nata intelectual 
do país recém-independente. Nos meses seguintes, inúmeros artigos e 
discursos inflamados inundariam os jornais americanos, dando a conhecer 
e estendendo esse debate a toda a sociedade americana. No momento em 
que se iniciava a discussão pela ratificação da nova Constituição federal, 
os seus defensores e opositores esgrimiam argumentos que justificassem 
a sua aprovação ou rejeição. Na esteira de Sherman, um grupo mais ou 
menos heterogéneo que poderíamos designar por federalistas, considera
vam supérflua a elaboração de uma Carta de Direitos federal, avançando 
como argumento fundamental o facto de a Constituição proposta, junta
mente com as Declarações de Direitos estaduais, consignar já uma sufi
ciente e efectiva protecção dos direitos dos cidadãos5. A este grupo opu
nha-se um outro - os antifederalistas (de um modo geral, os homens que 
discordavam da Constituição federal toto genere) - que protestavam par
ticularmente pela ausência de uma Carta de Direitos nesse documento, 
advertindo para o facto de que essa omissão, pelo facto de não proibir 
expressamente que o Congresso interferisse com vários direitos indivi
duais, poderia facilmente desembocar num comportamento abusivo do 
poder sobre os cidadãos, ou seja, num desrespeito sistemático desses 
mesmos direitos6. • 

Cerca de um ano depois de se ter iniciado, a discussão, muito acesa 
no início, diminuiu progressivamente de intensidade, precipitando-se num 
impasse, tanto teórico - na medida em que os argumentos essenciais 
haviam sido já esgrimidos, limitando-se os seus defensores a repetirem 
ideias já expostas - como político - revelando estes dois grupos uma 
incapacidade de chegar a acordo sobre esta matéria. Seria preciso esperar 
mais um ano para que esse impasse fosse superado, algo que foi possível 

5 Cf., entre outros, WILSON, James, Speech to the citizens of Pennsylvania [1787] (mais 
tarde publicado no Pennsylvania Packet), http://www.constitution.org/afp/jwilsonO.htm; 
"FABIUS", Letters of Fabius, I-IX [1787-1788], http://www.geocities.com/CapitoIHill/  
Senate/1389/fcds/fabius.html; "A LANDHOLDER", Letters from a Landholder, I -VI 
[1787-1788], http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/ al_9_3s9.html 

6 Cf., entre outros, "AGRIPPA", tetters of Agrippa, in Massachusetts Gazette, I -XI 
[1787-1788], http://www.constitution, org/afp/agrippa.txt; "BRUTUS", Letters from 
Brutus, in New York Journal, I-IX [1787-1788], hltp://www.constilulion. org/afp/ 
brutus.txt; "THE FEDERAL FARMER", Letters from the Federal Farmer, in 
Poughkeepsie Country Journal, I -VI [1787], X V I [1788], http://www.conslitulion.org/ 
afp/federal farmer.txt; "JOHN DEWITT", Letters from John DeWitt, in Boston American 
Herald, I -111 [1787], http.V/www. constitution. org/afp/dewittOO.htm. Para uma consulta 
dos textos antifederalistas em geral, vide STORING, M. (ed.), The Antifederalis!-
writings by the Opponents of the Constitution. Chicago/London, The University of 
Chicago Press, 19852. 
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apenas com a intervenção de James Madison na Câmara dos Represen
tantes, em 8 de Junho de 1789, quando apresentou pela primeira vez um 
projecto concreto de uma Carta de Direitos federal, o qual viria a consti
tuir, depois de discutido, a base do documento dois anos mais tarde adita
do à Constituição. 

n 
Apesar de ter sido através de um acto público que decisivamente 

inscreveu o seu nome na história da protecção dos direitos individuais, 
Madison não se imiscuiu nesta discussão panfletária sobre a criação de 
uma Carta de Direitos federal. As suas opiniões sobre a questão em causa 
foram expressas de uma forma discreta, encontrando-se sobretudo na 
correspondência que travou com Thomas Jefferson (então embaixador em 
Paris) no período que se seguiu à Convenção de Filadélfia7. 

A tarefa de reconstruir essa argumentação e apresentá-la sob uma 
forma simples e objectiva é, todavia, algo complexa. Isso deve-se a dois 
factores: em primeiro lugar, porque a assistematicidade e linguagem um 
pouco informal, características dessas fontes, diminuem a solidez da 
intetpretação filosófica; em segundo lugar, porque o próprio discurso de 
Madison apresenta algumas ambiguidades. Como tal, é necessário proce
der com precaução, sob pena de a nossa análise se limitar a atribuir-lhe 
convicções dúbias e a tornar mais nebuloso o seu pensamento. 

Deste modo, importa desde já esclarecer o porquê dessa ambiguida
de: ela deve-se, não ao facto de Madison ser indiferente à necessidade de 
proteger os direitos individuais - o que o seu empenho e participação 
activa na formulação da Declaração de Direitos da Virgínia de 1776 
indiscutivelmente negaria - mas sim porque, embora Madison conside
rasse que a elaboração de uma Carta de Direitos constituía um instru
mento importante e insubstituível na protecção dos direitos individuais 
(na tradição americana da paixão pelos documentos escritos - entendidos 
como espaços fundamentais de definição de competências de deveres e 
direitos, de valores e princípios de um povo, instrumentos controladores 
da acção do poder político e, ao mesmo tempo, seu legitimador), ele pos-

No entanto, Madison participou activamente na discussão do significado da Constituição 
e de outros temas relacionados com o novo projecto político americano, nomeadamente 
redigindo importantes artigos que hoje conhecemos como os Federalist Papers, cujo 
conteúdo constitui o cerne da filosofia teórica que subjaz ao projecto federalista ameri
cano. A questão da protecção dos direitos individuais surge aí, todavia, referida muito 
ocasionalmente e de forma breve, embora tenhamos tomado alguns artigos em conside
ração para a nossa investigação (especialmente os artigos n°10, 38 e 51). Cf. HAMIL
TON, Alexander; JAY, John; MADISON, James, The Federalist Papers. KESLER, 
Charles (ed.). New York, New American Library, 1999, pp. 45-52; 199-208; 288-293. 
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suía algumas reservas quanto à capacidade de esse documento exercer um 
papel efectivo na salvaguarda desses mesmos direitos. E este facto que 
explica, a nosso ver, que Madison não se tenha mostrado particularmente 
sensível ao apelo de George Mason para conceber uma Carta de Direitos 
federal na Convenção de Filadélfia e que, em algumas das cartas trocadas 
com Jefferson, manifeste algumas reticências em relação a esse projecto, 
contrastando com o entusiasmo destoutro8. 

Existem várias explicações que justificam esta posição reticente. Por 
um lado, Madison havia sido testemunha da ineficácia de algumas das 
Declarações de Direitos estaduais, em particular, da Declaração de Direi
tos da Virgínia, na formulação da qual tomara parte, e que havia sido 
desrespeitada várias vezes sem que os infractores tivessem sofrido uma 
punição. Por outro lado, Madison receava que o aditamento de uma Carta 
de Direitos à Constituição, que já por si limitava grandemente o governo 
federal num variado número de domínios, diminuísse excessivamente os 
poderes e a capacidade de acção do mesmo, impedindo-o de agir da 
melhor forma em questões determinantes para o governo do Estado, o 
que não só tornaria menos efectivo e positivo o seu desempenho como 
poderia, em última análise, causar a própria ruína da União Federal. 

Podemos surpreender nos escritos de Madison ainda uma outra justi
ficação, quiçá mais profunda, para a sua original reticência em relação à 
criação de uma Carta de Direitos e que se relaciona com o facto de este 
considerar, ao contrário da grande maioria dos participantes desta discus
são, que uma Carta de Direitos possui um alcance intrinsecamente limitado 
- independentemente da sua capacidade efectiva - e que esta não pode 
ser perspectivada, de modo algum, como um instrumento cuja eficácia 
esteja garantida na sua simples criação. Esta convicção surge no seio de 
uma reflexão sobre a origem do desrespeito pelas liberdades individuais, 
que possui uma série de observações verdadeiramente originais. Ao con
trário da quase totalidade das especulações sobre este tema - nomeada
mente dos antifederalistas Federal Farmer e Brutus, que consideravam re
presentar o governo o maior suspeito de praticar acções abusivas dos direi
tos dos cidadãos, na medida em que concentra sobre si os poderes - , para 
Madison, embora essa seja uma possibilidade real, ela não deve constituir a 
maior fonte de preocupações, visto que esse abuso pode advir de uma 

Assim escreve Madison: "My own opinion has always been in favor of a bill of rights, 
provided it be so framed as not to imply powers not meant to be included in the enumera
tion. At the same time, I have never thought the omission a material defect, nor been anxi
ous to supply it even by subsequent amendment, for any other reason than that is anxiously 
desired by others.", James Madison a Thomas Jefferson, 17 Oulubro de 1788, in 
MEYERS, Marvin (ed.), The Mind of the Founder: Sources of the Political Thought of 
James Madison. Hanover/London, Brandis University Press/University Press of New 
England, 1988, p. 156 
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origem mais perigosa, devido ao seu carácter recôndito - a prerrogativa da 
maioria. Atente-se no seguinte excerto de uma carta de Madison: 

"No nosso governo, o poder real reside na maioria da comunidade, 
e a invasão de direitos privados deve ser prioritariamente acautelada, 
não em relação aos actos do governo contrários às opiniões dos seus 
constituintes, mas em relação a actos nos quais o governo é um mero 
instrumento do maior número de constituintes. (...) o perigo da opressão 
reside mais nas maiorias interessadas do povo do que em actos de usur
pação do governo ( . . . )" 9 . 

O raciocínio de Madison estrutura-se da seguinte forma: a acção do 
governo torna-se legítima na medida em que este é eleito pelo povo que 
escolhe os representantes dos seus interesses. Essa eleição, todavia, não é 
unânime; uma parte da sociedade - uma minoria - terá que se sujeitar à 
governação escolhida pela outra parte - a maioria - o que implica que 
estoutra poderá legitimamente exercer um domínio sobre a minoria sem 
que esta disponha de uma possibilidade de que os seus interesses venham 
a ser efectivamente atendidos. Dito de outra forma, a maioria possui um 
poder de sobrepor os seus interesses aos desejos da minoria, de deliberar 
uma série de regras ou agir de uma determinada maneira que constitua 
um abuso dos direitos dessa parte inferior da sociedade, sem que esse 
abuso constitua uma violação legal desses mesmos direitos, na medida 
em que ele é exercido sob a legitimidade que advém da superioridade da 
maioria, protegida pela organização política da república. Por isso Madi
son está preocupado, não propriamente com o que o governo possa fazer 
ilicitamente, mas com o que ele pode realizar de modo legítimo, actuando 
como um instrumento da vontade da maioria que o elegeu. Nesse caso, os 
abusos são verdadeiramente difíceis de controlar, visto que não há 
nenhuma outra entidade para quem apelar, pois que o violador, i.e., uma 
facção do povo, é simultaneamente o soberano e a origem da acção legí
tima deste. Mesmo tratando-se de um regime republicano livre, existe 
ainda a possibilidade de uma parte da população ser subjugada por esse 
turbilhão incontrolável que Tocqueville viria mais tarde a denominar 
como "a tirania da maioria"10. 

9 "In our Government the real power lies in the majority of the community, and the inva
sion of private rights is chiefly to be apprehended, not from acts of Government contrary 
to the sense of its constituents, but from acts in which the Government is the mere 
instrument of the major number of the Constituents. (...) the danger of oppression lies in 
the interested majorities of the people rather than in usurped acts of the Government 
(...)", James Madison a Thomas Jefferson, 17 de Outubro de 1788, in MEYERS, Marvin 
(ed.), op.cit., pp.I57-158 

1 0 Cf. TOCQUEVILLE, Alexis, De la Democratic en Amerique. Paris, Gamier-
-Flammarion, vol. I , 1981, p.348 
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Com estas observações, Madison está a alertar para algo de verda
deiramente essencial no contexto da protecção dos direitos individuais, 
i.e., para o facto de que a elaboração de uma Carta de Direitos que enun
cie inequivocamente esses mesmos direitos é um passo essencial para a 
sua salvaguarda, mas não pode ser o último, pois ele não é, em si mesmo, 
uma garantia contra a prerrogativa da maioria. Para que este legítimo 
abuso seja eliminado, ou, pelo menos, diminuído, cabe ao governo insti
tuir outros mecanismos cujo objectivo seja especificamente o de zelar 
pelos direitos das minorias, conferindo-lhes um espaço próprio de inter
venção, uma garantia de que as suas reivindicações serão ouvidas e con
sideradas pelo poder dominante, protecção essa que constitui um desafio 
de grande envergadura e para a solução do qual a criação de uma Carta de 
Direitos é apenas um passo inicial. Para que essa tarefa seja levada a bom 
porto é importante compreender, antes de mais, que a sobrevivência da 
sociedade está dependente de uma tensão entre facções, de uma perpétua 
luta de interesses entre grupos diversos (maioritários ou minoritários) 1 1. 
Significa isto que o governo deve reservar a si próprio um papel funda
mental na atenuação dos desequilíbrios existentes entre essas facções, 
sem que isso signifique, contudo, uma anulação das suas diferenças e, 
sobretudo, sem que se desrespeite o espírito da lei fundamental, que 
expressa a necessidade da legislatura representar o sentir dominante da 
comunidade, como nos atesta a seguinte observação de Madison: 

"O grande desiderato do governo deve ser, portanto, uma modera
ção da soberania, de tal forma que ela possa ser suficientemente neutral 
em relação aos desejos das diferentes partes da sociedade, de modo a 
controlar que uma parte invada os direitos da outra, sendo, ao mesmo 
tempo, suficientemente controlada nela própria, para que não instale um 
interesse adverso ao de toda a sociedade."12. 

1 1 Cf. MADISON, James, The Federalist n° 10, in HAMILTON, Alexander; JAY, John; 
MADISON, James, The Federalist Papers. KESLER, Charles (ed.)., op.cit., p. 45 

1 2 "The great desideratum in Government is, so to modify the sovereignty as that it may 
be sufficiently neutral between different parts of the Society to controul one part from 
invading (he rights of another, and at the same time sufficiently controuled itself, from 
setting up an interest adverse to that of the entire Society.", James Madison a Thomas 
Jefferson, 24 de Outubro de 1787, in http://prcss-pubs.uchicago.edu/founders/documents/  
vlchl7s22.ht.ml 
A este propósito, Cf. MADISON, James, The Federalist n" 51, in HAMILTON, 
Alexander; JAY, John; MADISON, James, The Federalist Papers. KESLER, Charles 
(ed.), op.cit., pp. 288-293, onde Madison prolonga uma reflexão em torno deste tema, 
de novo expressando a sua preocupação com a possibilidade de uma facção maioritária 
da sociedade exercer uma opressão sobre uma facção minoritária, e de como é neces
sário, portanto, criai" mecanismos que tornem sustentável a manutenção de uma diver
sidade de grupos, interesses e desejos dos cidadãos tão grande quanto possível, de 
forma a evitar que se estabeleça, de facto, uma "maioria do todo" (a majority of the 
whole) que se sobrepunha em absoluto às minorias indefesas. 

http://prcss-pubs.uchicago.edu/founders/documents/
http://vlchl7s22.ht.ml
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A preocupação com o facto de o perigo do abuso dos direitos indivi
duais residir mais na própria comunidade e na organização política do 
que na força dos órgãos de poder - como viria sinteticamente a afirmar na 
Câmara dos Representantes13 - constitui uma das mais originais observa
ções expressas no âmbito da discussão em torno da criação da Carta de 
Direitos federal norte-americana. Na verdade, para Madison, como talvez 
para nenhum outro dos intervenientes nesse processo, uma Carta de 
Direitos constitui um instrumento importante no combate pela protecção 
dos direitos individuais, mas de nenhum modo uma conquista final nesse 
processo. Um pouco ao jeito de Kant, Madison considera que um grande 
caminho pode ter sido percorrido a nível cultural e civilizacional de um 
povo, mas há ainda uma longa jornada a realizar para que esse mesmo 
povo alcance uma perfeição moral1 4. Afinal, uma Carta de Direitos visa 
apenas evitar que um mal seja cometido, não erradicar esse mesmo mal. 
Por isso, diz Madison - "A melhor segurança contra estes males é remover 
o pretexto para que eles sucedam."15 - afirmação que consagra, não apenas 
um plano de ordem político, mas acima de tudo um projecto moral. 

Iü 

Embora as reticências de Madison quanto à eficácia de uma Carta de 
Direitos federal se tenham mantido, a sua posição quanto à necessidade 
da sua criação foi-se modificando lentamente. Isso deve-se, em parte, à 
influência que sobre si exerceu Jefferson, que esgrimia nas cartas envia
das de Paris uma fundamentada argumentação em favor da urgência em 
elaborar uma Carta de Direitos federal, a qual progressivamente conquistou 
Madison. Por outro lado, e num registo, de algum modo, menos digno, 
Madison via na aprovação daquela uma acção com grandes vantagens no 
plano político, visto que reduziria a solidez das objecções do grupo oposi
tor à ratificação da Constituição, produzindo um rude golpe nas suas 
pretensões. A aprovação de uma Carta de Direitos unia, desta forma, o 
útil ao agradável: permitia criar um instrumento essencial para a protec
ção dos direitos dos cidadãos e constituía um argumento de peso para 
silenciar a oposição à Constituição, possibilitando, desse modo, que o 
processo de edificação de um novo Estado federal pudesse iniciar-se sem 

1 3 MADISON, James, Speech in the House of Representatives, 8/06/1789, in MEYERS, 
M.arvin (ed.), op.cit., p. 169 

1 4 Cf. KANT, Immanuel, Ideia de uma História Universal com um Propósito Cosmopo
lita, Sétima Proposição, in A Paz Perpétua e Outros Opúsculos. Trad. port. Artur 
Morão, Lisboa, Edições 70, 1995, p. 32 

1 5 "The best security against these evils is to remove the pretext for them.", James 
Madison a Thomas Jefferson, 17 Outubro de 1787, in MEYERS, Marvin (ed.), op.cit., 
p. 159 
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mais demoras, i.e., sem uma outra Convenção que poderia pôr em causa 
as importantes conquistas que se haviam registado em Filadélfia1 6. 

Isto não significa que Madison não tenha desenvolvido uma perspi
caz argumentação sobre as vantagens que a criação de uma Carta de 
Direitos poderia trazer, mas sim que houve outros motivos, para além de 
os de ordem meramente especulativa, que contribuíram para modificar a 
sua posição originalmente reticente. Na verdade, e a par das preocupa
ções acerca das possíveis insuficiências de uma Carta de Direitos, Madi
son desenvolveu um importante corpo teórico sobre as virtudes da 
mesma, o qual constitui, pelo alcance das suas observações, o mais 
assinalável contributo especulativo deste período sobre a temática que 
nos ocupa. Debruçemo-nos por isso na sua análise. 

Foi sobretudo no discurso que acompanhou a apresentação do pro
jecto para uma Carta de Direitos, em 8 de Junho de 1789, que Madison 
desenvolveu os principais argumentos em favor da mesma. Podemos, 
todavia, encontrá-los, ainda que sob forma embrionária e condensada em 
dois pontos, já enunciados numa carta endereçada a Jefferson quase dois 
anos antes, na qual lemos: 

"Que propósi to pode então servir uma carta de direitos? (...) 1. As 
verdades polí t icas declaradas dessa maneira solene adquirem gradual
mente o carácter de máximas fundamentais de um governo livre, e à 

10 Vide: "(...) amendments, i f pursued with a proper moderation and in a proper mode, will 
be not only safe, but may serve the double purpose of satisfying the minds of well 
meaning opponents, and of providing additional guards in favour of liberty.", James 
Madison a George Eve, 2 de Janeiro de 1789. in ALLEY, Robert (ed.), James Madison 
on Religious Liberty. Buffalo-New York, Prometheus Books, 1985, p. 74. 
Esta linha de razões irá acompanhai* sistematicamente a argumentação teórica do discurso 
de Madison cm favor da criação de uma Carta de Direitos, o que revela como ele estava, 
antes dc mais, preocupado com a aprovação da Constituição e dc que se encontrava ciente 
da impoitância de estabelecer um compromisso com os seus opositores, mesmo que paia 
isso fosse preciso efectuar algumas cedências, ou seja, mesmo que fosse necessário elabo
rar uma Carta de Direitos de cuja eficácia sempre desconfiara ou contra a qual se haviam 
oposto eminentes figuras da cena política americana. E interessante verificar como 
Madison se desdobrou em esforços de forma a agradar a todas as facções: ora defendendo 
os direitos pessoais c a urgência em enunciá-los de modo inequívoco numa Carta de 
Direitos de alcance federal, o que muito contentava os anti federalistas, ora recomendando 
aos federalistas a necessidade de estabelecer uma solução de compromisso, i.e., a impor
tância de aprovar uma Carta de Direitos que não punha em causa a estrutura fundamental 
da nova Constituição e que era garantia de uma redução significativa da oposição ao 
projecto político que esta configurava. 

Por outro lado, é também essa preocupação fundamenta! com a ratificação da Constitui
ção - e não propriamente a aprovação de uma Carta de Direitos - que ajuda a explicar, o 
porquê de Madison, em determinada altura, se ter imiscuído energicamente num debate 
do qual se havia mantido mais ou menos afastado - inclusivamente tendo passado das 
palavras aos actos c apresentado a primeira proposta concreta de uma Carta de Direitos 
federal em Junho de 1789. 
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medida que elas são incorporadas no sentimento nacional, contrariam o 
impulso do interesse e da paixão. 2. (...) podem, contudo, ocorrer situa
ções em que o mal pode derivar desta última fonte [os actos de usurpa
ção do governo]; e, nesse caso, uma carta de direitos será uma boa base 
para apelar ao sentido da comunidade." 1 7. 

Madison começa por referir-se a um significado fundamental que 
pode envolver uma Carta de Direitos: o facto de ela constituir, não apenas 
uma enumeração descritiva de direitos individuais, mas um espaço que 
define os valores essenciais de um povo, preservando e perpetuando a 
vitalidade dos mesmos, numa verdadeira dinâmica de concomitante cons
trução e acolhimento da identidade de um povo, contribuindo, desta for
ma, para a fixação de uma série de princípios fundamentais ordenadores 
da sua conduta. Uma Carta de Direitos pode, por conseguinte, desem
penhar um papel pedagógico vital, pelo modo como incentiva um deter
minado exercício da cidadania, ao estipular as condições essenciais do 
seu processamento. Dito de outro modo, uma Carta de Direitos colabora 
na educação do povo, e, ao repudiar comportamentos mesquinhos e 
egoístas (causados pelo predomínio das paixões 1 8) e ao estimular práticas 
sadias de vivência comum, contribui para a edificação de uma sociedade 
mais civilizada, na qual possam reinar valores como a liberdade e a jus
tiça, que esse mesmo documento explicitamente deve consagrar. 

O segundo ponto do seu discurso sugere uma outra ordem de razões, 
conduzindo-nos a uma série de ramificações que importa analisar cuida
dosamente, de forma a clarificar a posição madisoniana quanto ao signifi
cado que caracteriza (ou pode caracterizar) uma Carta de Direitos. Assim, 
e numa primeira leitura, Madison considera que a acção dos órgãos 
governativos pode degenerar num comportamento tirânico, abusivo dos 
direitos dos cidadãos e que, nessa altura, uma Carta de Direitos será de 
grande utilidade para estes, ao facultar-lhes instrumentos capazes de exer
cer uma protecção efectiva contra essas acções. Neste sentido, uma Carta 
de Direitos pode desempenhar um poderoso e importante papel vigilante 
no que diz respeito à preservação das liberdades fundamentais dos 

1 7 "What use, then, can a bill of rights serve (...)? (...) 1. The political truths declared in 
that solemn manner acquire by degrees the character of fundamental maxims of free 
Government, and as they become incorporated with the national sentiment, counteract 
the impulses of interest and passion. 2. (...) there may be occasions on which the evil 
may spring from the latter source [usurped acts of the Government]; and on such, a bill 
of rights wil l be a good ground for an appeal to the sense of the community.", James 
Madison a Thomas Jefferson, 17 de Outubro dc 1738, in MEYERS, Marvin (ed.), 
op.cit., p. 158 

18 Cf. MADISON, James, The Federalist n" 10, in HAMILTON, Alexander; JAY, John; 
MADISON, James, The Federalist Papers. KESLER, Charles (ed.), op.cit., pp. 45-52 
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indivíduos. Dito de outro modo, uma Carta de Direitos poderia constituir¬
-se como uma firme barreira protectora contra os abusos do poder, zelan
do pela liberdade do povo, pronta a denunciar em qualquer circunstância 
um ilegítimo comportamento por parte das fontes governamentais ou de 
qualquer outra que exerça um abuso sobre os direitos essenciais dos cida
dãos. 

No entanto - e entramos na análise das ramificações desta questão -
tal como Madison irá mais tarde sublinhar no discurso acima referido, a 
eficiência dessa vigilância depende de uma precaução fundamental: que, 
tal como a Constituição discrimina com exactidão a extensão dos poderes 
de que o Governo pode usufruir no seu exercício, sejam igualmente defi
nidos com precisão quais os direitos reservados aos cidadãos e quais as 
liberdades que de forma alguma podem ser violadas. Esta exigência deve¬
-se ao facto, segundo Madison, de a Constituição permitir ao governo 
formular novas leis que considere necessárias para executar as tarefas 
incutidas por esse mesmo documento, autorizando o governo, portanto, a 
usufruir do direito de aumentar a extensão dos poderes dos quais foi 
investido, sob o pretexto de que esse aumento seria indispensável à con
secução dos seus deveres19. 

Como é possível verificar, encontramo-nos diante de um verdadeiro 
elogio da objectividade e da efectividade dos instrumentos políticos, for
temente enraizado na tradição americana de apologia das virtudes dos 
documentos escritos. Não é nosso objectivo reconstruir a genealogia 
dessa tradição, mas é possível, no âmbito do nosso artigo, explicar os 
contornos e as razões dessa apologia. 

De um modo geral, e muito particularmente nas hostes antifedera¬
listas, a ausência de uma declaração expressa no seio da Constituição, que 
proibisse o Congresso de interferir nos direitos individuais dos cidadãos, 
era interpretada como sendo susceptível de causar um desrespeito siste
mático desses mesmos direitos. Esta convicção deve-se ao facto de estes 
considerarem que a omissão da lei - ou até mesmo a sua ambiguidade -
não constitui um mecanismo efectivo de protecção dos direitos, visto que 
a facção que detém mais poder - neste caso o governo - tende a inter
pretar essa ambiguidade a seu favor e a subjugar os cidadãos às suas deci
sões, em matérias nas quais estes deviam ser soberanos. Por outras pala
vras, a omissão de um documento escrito capaz de efectivamente estabe
lecer o carácter e amplitude dos direitos invioláveis dos cidadãos, poderia 

1 9 Vide: "(...) even i f Government keeps within those limits, it has certain discretionary 
powers with respect to the means, which may admit of abuse to a certain extent, in the 
same manner as the powers of the State Governments under their constitutions may to an 
indefinite extent (...)", MADISON, James, Speech in the House of Representatives, 
8/06/1789, in MEYERS, Marvin (ed.), op.cit., p. 170 
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instalar um clima geral de insegurança, do qual o carácter vago e incerto 
da Constituição seria responsável. 

Ora, um documento escrito, ao invés, pelo modo como delimita com 
exactidão a extensão dos poderes do governo e pela forma como define 
objectivamente os direitos dos cidadãos, pode superar essa ambiguidade, 
estabelecendo para além de todos os equívocos qual o lícito domínio de 
intervenção de legisladores e governantes. Esta delimitação, esta inscri
ção de um espaço estritamente reservado aos cidadãos, contribui decisi
vamente para solidificar as relações entre estes e o governo, ao clarificar 
o exercício dos órgãos de poder em várias áreas passíveis de originar 
conflitos entre ambos. No âmbito do nosso problema, significa isto que 
uma Carta de Direitos institui aquilo que podíamos denominar de um 
espaço de conflitual idade legítima, que possibilita às pequenas facções 
exercer uma oposição lícita e igualmente efectiva face ao centro de poder, 
pelo modo como fixa as condições que tornam as diferentes reivindica
ções políticas (sejam elas pelos direitos dos cidadãos, dos Estados, etc.) 
legítimas exigências, passíveis de um efectivo atendimento por parte 
daqueles que controlam os assuntos em questão, contribuindo esse docu
mento, desta forma, para um saudável exercício de interacção entre os 
diversos elementos de uma sociedade e para um diálogo político essencial 
à vivência sadia de uma nação. 

E possível encontrar uma outra explicação, ainda que de carácter 
primordialmente histórico, para a justificação da apologia americana dos 
documentos escritos, de que falávamos, particularmente no que concerne 
à preocupação com a eficácia dos mesmos. Ela diz respeito à forma como 
os americanos procuraram retirar as devidas ilações do comportamento 
exercido pela Inglaterra - que constitui, naturalmente, o exemplo com o 
qual os americanos estabeleciam comparações, quer para o bem, quer 
para o mal - em matéria de protecção dos direitos individuais. Ora esse 
exemplo, ainda que honroso - documentos como a Magna Carta, a Peti
ção de Direito de 1628, a Bill of Rights de 1689, entre outros, foram for
jados nesse país - serviu para os americanos constatarem sobretudo como 
a simples enunciação de direitos individuais não representava uma garan
tia suficiente para a sua salvaguarda. Na verdade, estes documentos 
ingleses possuíam essencialmente valor descritivo e não compulsório, 
i.e., incorporavam uma série assinalável de direitos e liberdades pessoais, 
mas desconsideravam a criação ou explicação dos mecanismos que 
assegurassem o seu respeito; nesse sentido, aproximam-se mais de decla
rações de princípios do que de instrumentos eficazes na protecção dos 
direitos que expressam20. Esse factor deve-se, essencialmente, ao próprio 

2 0 A este propósito escreve Bernard Schwartz: "As cartas de liberdade inglesa são registos 
da existência de direitos, mais do que estatutos para concedê-íos. Estimularam a histó-



162 José Gomes André 

isenção e independência em relação aos poderes legislativo e executivo 
(para que a sua vigilância seja tão justa e transparente quanto possível), 
era, pois, de que aqueles poderiam desempenhar um papel fundamental 
na protecção dos direitos individuais, intuição que viria a revelar-se intei
ramente certeira25. 

Por outro lado, para além de um carácter normativo, a eficácia de um 
documento escrito que vise proteger os direitos individuais exige que se 
proceda com precaução no que diz respeito à discriminação dos direitos, 
sendo preferível, nomeadamente, uma enumeração concisa e objectiva a 
uma listagem excessivamente exaustiva. Para Madison, ao contrário de 
vários antifederalistas, por exemplo - que desejavam ver expressos nesse 
documento um inventário de todos os direitos que assistiam os homens 
livres - uma Carta de Direitos deve enunciar os direitos positivos dos 
indivíduos enquanto cidadãos, constando nela, por conseguinte, simples
mente as liberdades fundamentais dos habitantes de um determinado ter
ritório nas quais, sob nenhum pretexto, os governantes da nação podem 
interferir. Uma Carta de Direitos deve, portanto, ater-se a uma máxima 
concisão e objectividade, para que não sejam incluídos princípios irrele
vantes ou de natureza duvidosa que podem desvalorizar a importância 
dos demais, corrompendo todo o sistema26. Na verdade, enumerar direitos 
cuja protecção não é possível assegurar é, não só um acto fútil, como 
politicamente irresponsável, na medida em que se promete ao cidadão 
uma garantia da qual se sabe, à partida, não haver condições de respeitar. 
Por outro lado, a concisão de uma Carta de Direitos permite colocar 
maior ênfase nos direitos por ela consagrados, o que se poderá traduzir 
num maior zelo na protecção dos mesmos. Foi provavelmente esta preo
cupação que levou Madison a excluir da proposta para a Carta de Direitos 
federal uma declaração de princípios, muito comum nas Declarações de 
Direitos coloniais e estaduais. 

Efectivamente, ao sublinhar a importância que o poder judicial pode exercer como 
instância protectora dos direitos dos cidadãos, Madison prefigura aquele que será um 
corpo essencial na promoção e salvaguarda futuras desses direitos - papel desempe
nhado com inegável eficácia pelo Supreme Court, esse órgão zeloso pelo cumprimento 
das determinações da Carta de Direitos e atento vigilante das suas linhas matrizes 
desde há dois séculos. 

Mesmo muito antes de ter redigido o projecto para a Carta de Direitos federal, já 
Madison havia expresso esta preocupação numa carta a Jefferson, datada de 17 de 
Outubro de 1787, na qual podemos ler: "Supposing a bill of rights to be proper, the 
articles which ought to compose it admit of much discussion. I am inclined to think that 
absolute restrictions in cases that are doubtful, or where emergencies may overrule 
them, ought to be avoided. The restrictions, however strongly marked on paper, will 
never be regarded when opposed to the decided sense of the public; and after repeated 
violations, in extraordinary cases, wil l even loose their ordinary efficacy.", James 
Madison a Thomas Jefferson, 17 de Outubro de 1788, in MEYERS, Marvin (ed.), 
op.cit, p. 159 
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Estas diligências contribuíram decisivamente para a eficácia e êxito 
da Carta de Direitos, sobretudo se a compararmos com outros documen
tos cujo objectivo visava igualmente a protecção de direitos dos cidadãos. 
Um dos motivos que o ajuda a explicar é justamente a preocupação dos 
seus criadores (muito particularmente de Madison) para que a Carta de 
Direitos federal fosse concebida como um documento escrito no qual 
estariam enunciados os valores e direitos essenciais dos cidadãos bem 
como os mecanismos necessários para a protecção específica dos mes
mos. Este bem como, que no fundo traduz uma preocupação essencial 
com a efectividade dos instrumentos políticos, está profundamente enrai
zado no processo que presidiu ao nascimento da Carta de Direitos norte¬
-americana; ao invés, ela não foi contemplada na formulação de docu
mentos similares no Velho Continente. A Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789, redigida em solo francês, por exemplo, 
enumera os princípios gerais orientadores da conduta humana, direitos 
que pertencem ao género humano enquanto tal e, por isso, universalmente 
afirmáveis, mas não estabelece nenhum mecanismo específico que crie as 
condições de usufruto livre desses princípios. A Carta de Direitos norte¬
-americana, pelo contrário, procura enunciar os direitos que o homem 
possui enquanto cidadão, e de que ele pode beneficiar no exercício da sua 
cidadania, assegurando-se da criação de instrumentos capazes de zelar 
pelo seu respeito. Um excerto de um texto de Hannah Arendt pode clari
ficar o que está em causa: 

"Á versão americana [da Revolução] proclama, na verdade, apenas 
a necessidade de um governo civilizado para toda a humanidade; a ver
são francesa proclama a existência de direitos independentes e exterio
res ao corpo político (...). No nosso contexto, não temos necessidade de 
insistir nas perplexidades inerentes ao próprio conceito dos direitos 
humanos, nem na triste ineficácia de todas as declarações, proclamações 
ou enumerações dos direitos humanos que não tenham sido imediata
mente incorporadas na lei positiva, na lei da região e aplicadas àqueles 
que aí vivam."27. 

O excerto não podia ser mais claro: os franceses, na tentativa de ela
borarem uma extensa enumeração de todos os direitos que assistem à 
humanidade enquanto tal, descuraram a necessidade de a tornar efectiva, 
de lhe conferir algo mais que um tom exortatório ou um carácter ético¬
-filosófico; foram incapazes, como tal, de definir garantias concretas que 
impedissem que a sua Declaração de Direitos se limitasse a uma procla-

ARENDT, Hannah, On Revolution. Sobre a Revolução. Trad. port. I . Morais. Lisboa, 
Relógio D'Água, 2001, p.183 
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mação tão distinta quanto inútil. Os americanos, pelo contrário, definiram 
desde logo com precisão o âmbito da sua Declaração: rejeitaram uma 
enumeração extensa e imprecisa - como Madison com tanto ardor sus
tentava - porque consideraram que não era a humanidade enquanto tal 
que necessitava de protecção dos seus direitos, mas os cidadãos do ter
ritório e que, por conseguinte, se devia colocar toda a atenção e interesse 
na forma como se processaria a protecção real dos direitos expressos nos 
seus documentos constitucionais. Com essa preocupação a orientar a 
direcção dos seus esforços, os americanos conseguiram fazer da sua Carta 
de Direitos um instrumento sólido e perene, ao contrário dos franceses, 
limitados a constatar a "triste ineficácia das declarações de direitos 
humanos", ou dos ingleses, cuja auto-contemplação da eminência dos 
seus documentos - apesar da sua proverbial ineficácia - se traduziu num 
movimento autofágico que travou a progressão da construção de estrutu
ras necessárias ao aperfeiçoamento da organização política, da ordem 
social e, em última instância, do exercício da cidadania, mal que consome 
ainda hoje os súbditos de Sua Majestade. 

IV 

A nossa análise estaria incompleta se não tomássemos também em 
consideração o projecto proposto por Madison na Câmara dos Represen
tantes, o qual viria a constituir a estrutura fundamental da Carta de Direi
tos federal aprovada e ratificada em 1791. Na verdade, o contributo de 
Madison acerca do problema da protecção dos direitos individuais, 
encontra-se, não apenas na sua reflexão teórica sobre o tema, mas sobre
tudo no produto final dessa mesma reflexão, ou seja, na sua decisiva par
ticipação na criação desse importantíssimo texto constituinte dos Estados 
Unidos da América. Como tal, devemos proceder a uma análise desse 
legado propriamente dito, o que faremos em seguida, procurando con-
centrarmo-nos nos aspectos mais relevantes do mesmo, de forma a não 
alongar em excesso o nosso artigo. 

A proposta de Madison consistia em nove artigos (subdivididos em 
vinte e três capítulos) que reuniam uma impressionante panóplia de direi
tos fundamentais dos cidadãos: liberdade de religião, de expressão, de 
imprensa, de reunião, de porte de armas, bem como direitos jurídicos 
vários (protecção contra invasão de propriedade ou prisões arbitrárias, 
direito a protecções legais que tornassem possível a defesa do arguido em 
tribunal - possibilidade de usufruir de advogado, a contra-argumentar 
testemunhas, etc. —, direito a julgamento com jurados tanto em casos 
criminais como cíveis, proibição de aplicação de cauções, multas e penas 
excessivas para os culpados, entre outros). 
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Isto não significa que a sua proposta fosse inteiramente original. 
Encontramos nela influências variadas: as recomendações de Jefferson, as 
reivindicações dos antifederalistas, as Declarações de Direitos preceden
tes (coloniais e estaduais), bem como as sugestões de Aditamentos pro
postas pelas Convenções estaduais de ratificação da Constituição 2 8. 

Todavia, se, por um lado, é necessário minimizar a autoria de Madi¬
son e reconhecer todas estas influências, urge, por outro lado, afirmar que 
este elaborou um importante trabalho criativo, podendo nós encontrar na 
sua proposta várias inovações, cujo alcance contribuiu de forma decisiva 
para o seu sucesso. 

Em primeiro lugar, e no que diz respeito à forma, Madison teve o 
grande mérito de agregar uma série de vários direitos essenciais (num 
número total de vinte e sete), até aí dispersos, num documento único, 
conciso e objectivo, que supera as insuficiências das Declarações anterio
res29, sem que essa condensação compreendesse omissões relevantes. 
Neste sentido, foi extraordinária a capacidade de Madison de filtrar esses 
documentos anteriores, bem como as sugestões de figuras particulares, 
separando com grande rigor os elementos essenciais dos artigos irrele
vantes, o que mostra como o seu trabalho não se limitou a uma simples 
recolha desses mesmos dados. Foi esta objectividade, associada à utiliza
ção de uma linguagem inovadora de carácter imperativo - como vimos 
anteriormente - que permitiu conferir uma verdadeira eficácia à Carta de 
Direitos federal, tornando-a num documento realmente fundamental para 
a protecção dos direitos dos cidadãos. 

2 8 Vide a este propósito as seguintes fontes: Thomas Jefferson a James Madison, 20 de 
Dezembro de 1787, op.cit, p.361; Thomas Jefferson a James Madison, 31 de Julho de 
1788, op.cit., p.365; "BRUTUS", Letters from Brutus, I I , http:-//www.constitution, 
org/afp/brutus.txt; "THE FEDERAL FARMER", Letters from the Federal Farmer, V I , 
http://www.constitution.org/afp/federalfarmer.txt; The Adress and Reasons of Dissent 
of the Convention of Pennsylvania To Their Constituents (Pennsylvania Minority), 
http://www.constitution.org/afp/pcnn_min.htm. Em relação às Declarações de Direitos 
anteriormente elaboradas em solo americano, vide, em relação às coloniais, 
especialmente The Massachusetts Body of Liberties [1641], http://www.constitution. 
org/bcp/mabodlib.htm, Charter of Privileges of Pennsylvania [170!], http://www. 
constitution.org/bcp/penncharpriv.htm, e, para as Declarações estaduais, The States 
Constitutions forming the United States of America, http://www.yale. edu/lawweb/ 
avalon/states/ma02.htm.. Por Fim, no que diz respeito às propostas das Convenções 
Estaduais, vide The Ratifications of the New Federal Constitution, Together with the 
Amendments Proposed by the Several States, in SCHECHTER, S. e Richard Bernstein 
(eds.). Contexts of the Bill of Rights. Albany, New York, State Comission on the 
Bicentennial of the United States Constitution, 1990, pp. 132-146 

2 9 As quais apresentavam, efectivamente, diversas deficiências: apesar de enumerarem 
vários direitos, umas esqueciam os direitos religiosos, outras a liberdade de imprensa 
ou de reunião, outras ainda eram pouco específicas quanto a privilégios jurídicos, etc. 

http://www.constitution
http://www.constitution.org/afp/federalfarmer.txt
http://www.constitution.org/afp/pcnn_min.htm
http://www.constitution
http://www
http://constitution.org/bcp/penncharpriv.htm
http://www.yale
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Por outro lado, o projecto de Madison possui significativas origina
lidades no que diz respeito ao conteúdo, nomeadamente quanto a três das 
suas propostas: 

a) a primeira constitui justamente apenas uma proposta, na medida 
em que se refere a um artigo sugerido por Madison - que o considerava 
como o mais importante da sua lista 3 0 - mas posteriormente reprovado 
aquando da ratificação pelos diversos Estados, estando, por conseguinte, 
ausente na versão final da Carta de Direitos. Não fosse essa rejeição, e 
esse Aditamento proposto, que visava impedir os Estados de infringir as 
liberdades de religião, de expressão, de imprensa e o direito a julgamen
tos com jurados, poderia ter constituído uma inovação extraordinária na 
protecção dos direitos individuais. 

Com ele, Madison procurava evitar que as garantias da Carta de 
Direitos se limitassem a assuntos federais, mantendo-se, em relação a 
questões que envolviam as relações dos cidadãos com os Estados, as 
Declarações de Direitos estaduais, muitas vezes insuficientes em matérias 
essenciais de direitos pessoais (nomeadamente quanto à liberdade de 
imprensa e religião, prevalecendo práticas discriminatórias condenadas 
pela Carta de Direitos federal)''1. Os Estados, contudo, desde logo se 
opuseram veementemente à proposta, querendo preservar a sua autori
dade em assuntos que consideravam pertencer estritamente à sua jurisdi
ção, argumentando que os poderes dos Estados estavam já muito 
fragilizados pelas determinações da Constituição federal. Por detrás desta 
reivindicação encontravam-se, evidentemente, grupos de interesses com 
grande poder (como facções religiosas, por exemplo), que pretendiam ver 
assegurada a manutenção dos seus desejos e imaculada a sua área de 
influência. A rejeição deste Aditamento foi, em parte, responsável pela 
manutenção de discriminações religiosas, étnicas e raciais por muito 
tempo, na medida em que o governo federal não podia interferir nas rela
ções específicas dos cidadãos com o seu Estado. Demoraria um longo 
período até que essas discriminações e violações dos direitos individuais 
fossem eliminadas, para o qual concorreram vários acórdãos do Supremo 
Tribunal e legislação do Congresso orientada especificamente para esta 
questão 3 2 - cumprindo, quase dois séculos depois, os desejos mais 

30 Cf. ALLEY, Robert (ed.), op.cit, p. 76 
3 1 Um registo de uma reunião do Congresso para a discussão dos Aditamentos propostos 

por Madison permite-nos conhecer um pouco melhor as suas intenções: "Mr. Madison 
conceived (...) that i f there was any reason to restrain the government of the United States 
from infringing upon these essential rights, it was equally necessary that they should be 
secured agains lhe state governments; he thought that i f they provided against lhe one, it 
was necessary to provide against the other (...)", in ALLEY, Robert, (ed.), op.cit, p. 76 

32 Cf. SOROMENHO-MARQUES, Viriato, A Revolução Federal. Filosofia Política e 
debate constitucional na fundação dos E.U. A. . Lisboa, Edições Colibri, 2002, p. 125 
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profundos de Madison, provando que a sua intuição estava certa e de que 
esse era, na verdade, um Aditamento essencial. 

b) em segundo lugar, é necessário sublinhar a importância e alcance 
do Primeiro Aditamento, que proclama, entre outros direitos, a liberdade 
de religião e o livre exercício dos cultos, representando um momento 
capital - diríamos, um triunfo capital - na luta pelo livre usufruto dos 
direitos individuais. 

A liberdade de religião era uma das mais antigas reivindicações das 
comunidades residentes em solo americano, desde o início da coloniza
ção. Este facto explica-se, em boa medida, porque a presença da grande 
maioria dos colonos originais se devia à intolerância religiosa praticada 
na Europa, nomeadamente na Grã-Bretanha, que os forçaram a emigrar 
para o Novo Mundo justamente para fugir às sistemáticas perseguições de 
que eram alvo no Velho Continente. Torna-se, por conseguinte, facil
mente explicável que os colonos pretendessem formular leis que expri
missem, de forma clara, o seu direito a praticar livremente um culto reli
gioso, independentemente dos seus dogmas e da sua importância nas 
comunidades de que faziam parte. Esse desejo foi parcialmente alcançado 
com a enunciação de cláusulas que visavam proteger a liberdade de cons
ciência dos cidadãos em diversas Declarações de Direitos coloniais e, 
posteriormente, estaduais (formuladas no período pós-Independência). 

A realidade, contudo, era bem diferente. A discriminação religiosa 
era praticada na quase totalidade das colónias e os próprios Estados inde
pendentes estabeleciam critérios na admissão de cidadãos para lugares 
públicos tendo em conta o credo religioso dos sujeitos em causa. Por 
outro lado, encontrava-se generalizada uma prática de favorecimento das 
autoridades de uma determinada facção religiosa, consoante o peso que 
ela desempenhava na comunidade, o que se traduzia, na maior parte das 
vezes, numa atitude discriminatória perante os restantes credos religiosos 
existentes nesse território. 

Como tal, o grande desafio que se colocava aos defensores da liber
dade de religião era, justamente, conferir efectividade a essa reivindica
ção antiga, o que se tornou, para alguns, um projecto no qual colocaram 
todos os seus esforços e capacidades. Madison constitui um dos melhores 
exemplos, como o mostra a sua participação activa na redacção da Decla
ração de Direitos da Virgínia, na qual pugnou veementemente pela inte
gração da liberdade de religião no documento, tendo, mais tarde, conti
nuado a defender de forma intransigente esse direito fundamental em 
textos polémicos como Memorial and Remonstrance (1784), no qual faz 
uma apologia da dupla vertente da liberdade de religião: 1) o direito à 
liberdade de consciência, i.e., o direito que assiste o cidadão a escolher ou 
rejeitar livremente a prática de um credo religioso, e 2) a laicização do 
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Estado, ou seja, a garantia de que o governo federal não pode proclamar 
uma religião oficial, sustentando Madison que a separação absoluta de 
Estado e Igreja representa uma condição essencial para o bom governo da 
nação e para a manutenção de uma sociedade livre 3 3. 

Ora, é justamente com a apresentação da proposta na Câmara dos 
Representantes daquele que se viria a tornar o Primeiro Aditamento da 
Constituição, que Madison realiza o mais importante passo para coroar de 
êxito o projecto de que falávamos. Na verdade, deve-se a si, em grande 
parte, o sucesso do desafio, pois, ao introduzir a liberdade de religião 
numa Carta de Direitos de alcance federal - que possuía, como vimos 
anteriormente, um efeito de compulsão legal ausente nos documentos 
prévios - transformou essa reivindicação numa garantia efectiva, cujo 
alcance não foi maior apenas porque foi rejeitado o Aditamento que exi
gia o seu respeito inclusivamente ao nível dos Estados, e não apenas na 
relação dos cidadãos com o governo federal. Apesar disto, a enunciação 
do direito à liberdade de religião na Carta de Direitos de 1791 representa 
um momento capital na consagração dessa exigência - quase poderíamos 
dizer congénita - dos cidadãos americanos. 

c) Por fim, devemos destacar a importância e originalidade do Nono 
Aditamento - um artigo verdadeiramente novo, que não encontramos em 
nenhum documento anterior, nem sugerido por outras figuras deste perío
do ou anterior - que visa proteger direitos retidos pelo povo que não se 
encontrem expressos na Carta de Direitos, i.e., garantir que a ausência da 
enunciação de certos direitos na Carta não possa ser interpretada como 
uma expressão implícita da inexistência dos mesmos. Com ele, Madison 
procurava evitar que o silêncio do documento sobre certos direitos indi
viduais pudesse vir a tornar-se um instrumento utilizado pelos governan
tes para exercerem abusos sobre os cidadãos. 

O significado deste artigo provoca ainda hoje discussão, sobretudo 
porque, ao pronunciar-se sobre uma multiplicidade de direitos que não 
são discriminados, ou seja, ao enumerar a existência de uma lista de direi
tos inumeráveis, o Nono Aditamento possui uma grande ambiguidade, 
passível de suscitar interpretações variadas do seu conteúdo e verdadeiro 

Vide: "(...) «the equal right of every citizen to the free exercise of his Religion according 
to the dictates of conscience» is held by the same tenure with all our other rights; [and] if 
we recur to its origin, it is equally the gift of nature (...)", MADISON, J., A Memorial and 
Remonstrance, in ALLEY, Robert (ed.), op.cit., p. 12, e ainda: "(...) i f religion be exempt 
from the authority of the Society at large, still less can it be subject to that of the Legisla
tive Body. (...) The preservation of a free government requires not merely, that the metes 
and bounds which separate each department of power may be invariably maintained; but 
more especially, that neither of them be suffered to overleap the great Barrier which 
defends the rights of the people.", IDEM, ibidem, p. 8. 
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objectivo. Estas podem ser, todavia, reconduzidas a duas posições fun
damentais. 

A primeira sustenta que o Nono Aditamento consagra a existência de 
uma multiplicidade assinalável de liberdades fundamentais do homem 
enquanto tal, de todos aqueles direitos não declarados na Carta e não 
delegados ao governo na Constituição. Esta análise, que beneficia de 
vários defensores34, padece, contudo, de duas insuficiências. Em primeiro 
lugar, esquece a expressão "certos direitos" (certain rights) contida no 
Aditamento, que se opõe, desde logo, a este desejo de ver nele uma cor-
nucópia de liberdades individuais. Em segundo lugar, desconsidera 
absolutamente o desejo de Madison de que a Carta de Direitos possuísse 
uma objectividade tão grande quanto possível, para que a enumeração de 
direitos não fosse acompanhada de princípios irrelevantes que poderiam 
desvalorizar a importância dos demais. 

Desta forma, surge com maior credibilidade uma segunda leitura que 
considera que Madison pretendia referir-se, essencialmente, aos direitos 
naturais invioláveis - como o direito à vida, à protecção da liberdade, à 
busca da felicidade e realização pessoais, etc. - que tacitamente estavam 
pressupostos no espírito que subjazia à formulação da Carta de Direitos, 

E possível surpreendei" ainda na elaboração do Nono Aditamento um 
outro objectivo, que põe em destaque a sua pertinência: na verdade, 
Madison parece intentar com este artigo projectar o documento para um 
futuro possível, no qual outros direitos, na altura ainda inexistentes ou 
considerados de somenos importância, poderiam ser relevantes para um 
exercício livre da cidadania. Caso isso sucedesse, este Aditamento consti
tuía uma protecção suficiente para que esses direitos viessem a ser consi
derados como fazendo parte, ainda que implicitamente, da Carta de Direi
tos federal. Ao precaver a possibilidade de gerações posteriores molda
rem o documento de acordo com as exigências próprias do seu tempo, 
Madison estaria assim a solucionar uma das preocupações centrais do 
próprio documento - a necessidade de serem criados mecanismos suscep
tíveis de garantir solidez e perenidade às suas determinações - revelando, 
não só uma espantosa capacidade visionária, como uma notável compre
ensão do que estava realmente em causa, i.e., a criação de instrumentos 
duradouros de protecção dos direitos dos cidadãos. 

3 4 Cf. SUTELAN, David, "The Ninth Amendment: Guidepost to Fundamental Rights", 
WMLR 8 (1966), pp. 101-120; MITCHELL, Lawrence, "The Ninth Amendment and the 
Jurisprudence of Original Intention", Georgetown Lxtw Journal 74 (1986), pp. 1719¬
-1942. Vide, a este propósito, SALADINO, Gaspare, "The Bill of Rights: a Bibliogra
phical Essay", Contexts of the Bill of Rights, Stephen Schechter e Richard Bernstein 
(eds.),. Albany, New York, State Comission on the Bicentennial of the United States 
Constitution, 1990, pp. 95-97 
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V 

Anteriormente, referimo-nos à importância do legado objectivo de 
Madison no que diz respeito ao nosso tema, ao afirmarmos que o seu 
principal contributo para a história da protecção dos direitos humanos se 
encontra no esforço que desenvolveu na elaboração e defesa da Carta de 
Direitos federal norte-americana. Na conclusão deste artigo importa 
salientar, contudo, que não devemos de forma alguma minimizar o valor 
da sua reflexão teórica sobre este assunto, não apenas porque, como pro
curámos mostrar, as suas observações possuem uma assinalável pertinên
cia e acuidade, mas porque muitas das atitudes tomadas por Madison 
aquando da formulação do documento propriamente dito - precauções e 
decisões que contribuíram decisivamente para o sucesso do mesmo - , 
foram apenas tomadas justamente porque Madison havia meditado e dis
cutido longa e profundamente sobre o seu significado, aplicabilidade e 
importância. Dito de outro modo, a forma como Madison pensou a sua 
acção, como reflectiu sobre as medidas a tomar em função das necessida
des do problema, explica, em boa medida, o porquê do seu sucesso. 

Sendo assim, é fundamental que não estabeleçamos uma posição de 
ruptura entre, por um lado, o pragmatismo que caracteriza a forma como 
a Carta de Direitos foi elaborada, revelando preocupações essenciais ao 
nível da sua própria efectividade e objectividade e, por outro, o debate 
teórico e a reflexão especulativa que decorreram em seu redor. Na ver
dade, sem o primeiro, a Carta de Direitos teria sido apenas mais um 
documento de carácter essencialmente exortatório, cuja reduzida eficácia 
tê-la-ia votado rapidamente ao esquecimento; sem o segundo, teria 
desembocado, por sua vez, numa complexa formulação repleta de deter
minações legais obscuras, cuja aplicação seria estranha à vivência quoti
diana dos cidadãos, o que impediria que se tivesse preservado como um 
instrumento sólido e perene, pois faltar-lhe-ia uma fundamentação segura, 
os alicerces teóricos que lhe permitissem resistir aos desafios do tempo. 

Para se perceber plenamente o êxito da proposta de Madison no que 
diz respeito à protecção dos direitos individuais, é necessário compreen
der o modo como a conjugação destes dois factores se entrelaçaram no 
processo da criação da Carta de Direitos norte-americana, e de como foi 
justamente essa inseparável ligação que lhe conferiu a solidez e a pereni
dade de que falávamos anteriormente, a originalidade e singularidade que 
ainda hoje a caracterizam. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyse the contribution of Statesman James 
Madison - in its theoretical and practical component - to the solution o f a classical 
problem of Political Philosophy: how is it possible to guarantee the protection o f 
citizens within a political project that deeply involves them? First, we wi l l consider 
Madison's theoretical contributions, examining his letters, political writings and 
speeches; secondly, we wi l l analyse his participation in the discussion and framing 
of the American Bill of Rights (1791), thereby trying to understand the reasons for 
its success and how important Madison's procedures and observations were in 
accomplishing it. 





LEITURAS 

O F E D E R A L I S T A 

A primeira nota sobre a publicação desta edição portuguesa de O Federa
lista diz respeito à oportunidade do lançamento. Talvez por isso convenha recor
dar que a intervenção dos autores, Alexander Hamilton (1757-1804), James 
Madison (1751-1836) e John Jay (1745-1829), foi suscitada pelo facto de, no 
mesmo dia em que a nova Constitution for the United States foi dada a conhecer 
ao povo de Nova York, ter aparecido um ataque subscrito por Catão, que era o 
Governador Clinton. 

O uso de nomes ilustres de romanos para subscrever textos de combate 
aprofundou-se, e os três autores, embora insatisfeitos por entenderem que a 
Constituição não garantia um suficientemente forte governo nacional, assumiram 
a defesa efectiva do texto, com Madison a liderar os federalistas na Virgínia, e 
Hamilton e Jay em Nova York: de facto deram vida ao texto no sentido de o 
traduzirem num governo efectivo, com acolhimento nacional. 

Vamos admitir que é uma coincidência, à qual apenas a evolução da con
juntura actual empresta significado não previsto, o facto desta edição portuguesa 
aparecer na data em que a Convenção Europeia (Maio de 2003) tornou público o 
seu proposto Projecto de Constituição, estruturado fundamentalmente sobre uma 
percepção federalista do futuro europeu. 

A meditação dos federalistas americanos, lembrados pelos actuais leitores 
do fim da história, e confiadamente seguidos pelos que assumem o resultado 
constitucional da sua intervenção como um modelo observante para a reestrutu
ração política do espaço europeu, é uma exigência que não pode ser ignorada. 

Até porque a lição dos federalistas, que o livro perpetua, não foi a da inse
gurança sobre os princípios do governo republicano, foi a do realismo da intimi
dade com o modelo observado a organizar com respeito pelos princípios, as 
"verdades evidentes" da Declaração de Independência redigida por Thomas 
Jefferson (4 de Julho de 1776): ameaças externas, rivalidades entre Estados, 
perigos internos, salvaguarda contra facções domésticas e insurreições, vanta
gens económicas, capacidades indispensáveis à defesa comum, equilíbrio de 
poderes, articulação entre os Estados e a Federação, a questão do executivo. Este 
sentido do real, orientado pela certeza dos princípios, parece recomendação sufi
ciente para voltar à leitura dos textos. 

Trata-se agora, com a responsabilidade e autoridade de Viriato Soromenho-
-Marques e João C. S. Duarte, da terceira versão em língua portuguesa. 

Philosophica, 22, Lisboa, 2003, pp. 173-176 
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A penúltima, da responsabilidade da Fundação Universidade de Brasília, foi 
o volume 62 da sua linha de Pensamento Político, e apareceu em 1961 sob a 
responsabilidade introdutória de Benjamim Fletcher Wright, e uma vasta equipe 
de controladores de texto: tratou-se de mais uma entre pelo menos as quarenta 
edições que serviram a curiosidade de gerações em vários países, não tanto ou 
apenas por ser um tratado de filosofia política, mas por ser o exemplo da resposta 
ponderada dada por estadistas empenhados, a lidar com a urgência, sem perder o 
sentido do interesse geral. 

Com o respeito devido à iniciativa de Brasília, sugiro que a presente edição 
se distingue pelo rigor da interpretação para a versão em língua portuguesa, pela 
notável síntese da introdução, pela identificação das teses fundamentais, um 
texto assinado por Viriato Soromenho-Marques. Tem interesse recordar que, não 
obstante a importância do livro, a sua presença no ensino curricular não foi de 
dimensão correspondente à que lhe foi reconhecida quando, depois do cataclismo 
da guerra de 1939-1945, e com a supervisão da Universidade de Chicago, foi 
publicada (1952) a série chamada Great Books of the Western World, depositários 
da chamada The Great Conversation, na qual The Federalist tem o número 43. 

Recordaram os editores que até recentemente os ocidentais consideraram 
evidente que a educação assentava nos grandes livros dos pensadores. A evolu
ção, as revoluções técnicas e científicas, reduziram os cidadãos, em medida 
excessiva, a objecto de propaganda pública e privada, de uma tempestade de 
slogans, de notícias trabalhadas, a exigirem retornar ao apoio dos "grandes 
livros" para conservar ou recuperar a capacidade de julgar os desafios, as pro
postas e as soluções. 

Nem todas as esperanças da juventude encontrarão apoio suficiente nessa 
The Great Conversation, mas certamente não dispomos de melhor oferta para 
lutar por compreender a sua circunstância e a tradição que a enforma. 

Toda a selecção é discutível, mas colocar na série Aristóteles, Galileu, 
Euclides, Arquimedes, Ptolomeu, Copérnico, Kepler, Plotinus, S. Tomaz, Des
cartes, Pascal, Newton, Kant, Hegel, Marx, Freud, parece chamar à consciência a 
identidade dos ocidentais. 

No domínio da política, The Federalist pretendeu defender uma organiza
ção do bom governo, uma estrutura que evitasse os conflitos que longamente 
marcaram de violência interna e externa a história da Europa, produzindo várias 
inovações: a federação, uma articulação de soberanias sob o signo da subsidia
riedade; a república, um nome da democracia, com dimensão antes desconhecida 
dos teóricos e da história; as garantias da cidadania, derivadas da evidência de 
que todos os homens são criados iguais, datados pelo Criador de certos direitos 
inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade, e a busca da felicidade; a legiti
midade do governo pelo consentimento; o direito à revolta contra o despotismo. 

Um ilustre americano contemporâneo, Walter Lippman, o autor da The 
Public Philosophy (1955), descreveu assim a herança da divisão e equilíbrio dos 
poderes: "O executivo é o poder activo no Estado, o que solicita e propõe. A 
assembleia representativa é o poder que dá o consentimento, o que peticiona e 
recusa. Os dois poderes são necessários se quisermos ordem e liberdade. Mas 
cada um deve ser fiel à sua natureza, cada um limitando e complementando o 



Leituras 175 

outro. O governo deve ser competente e os cidadãos representados de modo a não 
serem oprimidos. A bondade do sistema depende da relação de ambos os poderes. 
Se um absorve ou destrói as funções do outro, a Constituição está violada". 

A leitura do Federalist, que a referida iniciativa chamada The Great Con¬
versation deixou desamparada à curiosidade dos leitores, está agora apoiada pelo 
excelente estudo do Professor Viriato Soromenho-Marques: ' A Revolução Fede
ral - Filosofia Polí t ica e Debate Constitucional na Fundação dos E U A " (2002), 
que recomendamos que acompanhe as leituras da publicação portuguesa do The 
Federalist. 

Este último ensaio ajudará a articular a problemática federalista europeia de 
entrada do milénio, com a temática dos convencionais que há dois séculos tiveram 
a ideia da Constituição escrita como norma das normas. 

É certamente excessivo imaginar que o alegado f im da história coloca a 
solução americana como modelo observante único para a reorganização do 
mundo sem fronteiras, omitindo que falta uma equivalente The Great Conversa¬
tion para aquilo que os euromundistas chamavam o resto do mundo. 

Mas é evidente que os europeus da Convenção deste Milénio, que se pro
clamaram possuídos pelo espírito mandante dos povos e Estados europeus, se 
deparam, dois séculos depois, com iguais perguntas às que inquietaram os con
vencionais americanos: quem é o povo europeu, que relação entre o povo, os 
Estados e a União Europeia, que subsidiariedade regula as soberanias cooperativas 
e a nova entidade europeia, que elementos são recolhidos do modelo observante 
americano, que especificidade tem o modelo observado europeu, que definição e 
abrangência possui uma declaração de direitos e deveres da nova cidadania. 

Depois, uma interpelação aos intelectuais: The Federalist foi uma gigantes
ca intervenção ao mesmo tempo na defesa e criação da Const i tuição dos Estados 
Unidos da América , em dois anos de intensa participação de Hamilton, Madison 
e John Jay, num tempo em que a projecção do discurso no eleitorado não (inha o 
apoio dos actuais meios de comunicação. 

Uma criatividade acima das circunstâncias inscreveu a colectânea das inter
venções no chamado The Great Conversation - The Substance of a Liberal Edu¬
cation. 

A premissa de Hamilton foi que "tem sido frequentemente observado que 
parece ter estado guardado para o povo deste país, pela sua conduta e pelo seu 
exemplo, decidir esta importante questão: se as sociedades humanas são ou não 
realmente capazes de estabelecer um bom governo a partir da reflexão e da 
escolha, ou se estão para sempre destinadas a depender do acidente e da força no 
que respeita às suas Const i tuições Polí t icas". 

A demonst ração foi no sentido da participação activa, o contrár io da polí
tica furtiva que algumas vezes tem caracterizado o processo europeu. 

Do ponto de vista da ciência política, o mais significativo resultado da acção 
dos confederados e dos interventores responsáveis pela alegação recolhida no 
Federalista, foi a definição do modelo federal e a explicitação dos seus princípios. 

Havia experiência antiga de ligas ou confederações, na Grécia , na Itália 
medieval, na Alemanha, na Holanda, como nota Wright, mas a definição do 
governo era outra. 
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Tal governo aparecia como agente dos Estados, e não como o gestor depen
dente da eleição do povo da confederação, com tribunais e legislativo vinculados 
à mesma legitimidade. 

Por isso os contraditores do Federalist repudiaram o que consideraram uma 
ruptura com a exper iência , perplexos perante a novidade à qual os proponentes e 
defensores tinham dificuldade de atribuir designação. 

No Federalista o governo é chamado nacional, gera!, da União , para que 
finalmente a expressão governo federal se tenha mostrado de uso dominante. 

Esta hesi tação é t ambém prova da sabedoria dos legisladores, que sabiam 
estar em trabalhos de cr iação de um modelo que enquadrasse a realidade e 
respondesse às aspirações , e não ocupados em submeter ambas, realidade e aspi
rações , a um modelo antigo e sabido. A história, largamente invocada, é sempre 
inspiração, não é uma imposição. 

A brilhante análise de Madison, defrontado com a semântica da época, tem, 
entre outros méri tos, o de analisar o governo proposto, sem temor de reconhecer 
a novidade: os "fundamentos sobre os quais será criado", a origem dos poderes, 
o exercício, o equi l íbr io, a revisão dos normativos constitucionais, com salva
guarda, para os Estados, de "uma soberania residual e inviolável sobre todas as 
outras matér ias" . 

A dificuldade semântica era evidente, mas tiveram consciência de que, 
como viria a dizer Tocqueville na Democracia na América, "a inteligência 
humana inventa mais facilmente novas coisas do que palavras novas". 

Toda a esperança de que o modelo substituísse a violência das facções pela 
razoabilidade dos compromissos, teve apenas a excepção brutal da guerra c iv i l , 
mas esta foi ultrapassada salvaguardando a unidade, confirmando, como previa 
Madison, "que nenhuma outra forma (constitucional) estaria de acordo com o 
espíri to dos americanos, com os princípios fundamentais da Revolução, com o 
ân imo de cada defensor da liberdade basear as experiências polít icas na capaci
dade do homem para ter um governo au tónomo" . 

Esta criatividade que se apega à compreensão da realidade para lhe dar 
enquadramento derivado dos princípios, é todo o contrár io do ilusório f im da 
história que advoga a transformação do modelo então criado sem precedentes, 
em modelo observante para o mundo sem fronteiras e suposto sem alternativa, 
uma espécie de discurso que ao mesmo tempo oferece a liberdade e a nega. 

O legado federalista americano, parte da The Great Conversation, tem tudo 
que ver com a atitude cívica, com os princípios firmes, com o realismo inovador, 
e nada com a inversão que se traduz em dogmatizar o modelo constitucional 
encontrado, ignorando a diversidade das múltiplas vozes do mundo sem frontei
ras. Uma razão suficiente para que a oportunidade da publ icação, e o esforço dos 
seus autores, sejam reconhecidos pela crítica que os espera. 

Adriano Moreira 
Presidente do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

Professor Emérito da Universidade Técnica de Lisboa 



DA NATUREZA E RELEVÂNCIA 
DO PENSAMENTO ESTRATÉGICO 1 

José Alberto Loureiro dos Santos 
General (R) 

Introdução 

Embora a actividade editorial no nosso país tenha atingido um reconfor
tante dinamismo nos últ imos anos, nomeadamente no domínio da ensaística, não 
parece exagerado afirmar que o lançamento de uma colecção de "Clássicos do 
Pensamento Es t ra tég ico" é uma atitude surpreendente e que deve ser devida
mente salientada. Surpreendente pelo risco que esta operação empresarial com
porta. Merecedora de destaque, pela enorme mais valia que ela significa para 
todos nós, pela oportunidade que oferece de conhecermos textos ainda não 
publicados em por tuguês , da autoria de muitos que, nas diferentes épocas históri
cas, se debruçaram sobre temas de estratégia. 

Sendo a estratégia o campo privilegiado da luta de vontades que visam 
obter finalidades que se excluem mutuamente, ela configura-se como área onde o 
conhecimento e a inteligência se manifestam de forma intensa. A possibilidade 
de os portugueses passarem a ter acesso directo a diferentes modos de pensar 
estratégia, ou seja, de abordar questões cruciais, senão centrais, na vida dos esta
dos, das empresas, das pessoas com responsabilidades de comando e de direcção, 
em especial quando os textos que os apresentam foram escritos por autores que 
se destacaram - ou porque se notabilizaram no estudo destes problemas ou 
porque foram grandes líderes que a História lembra e reconhece - , esta possibili
dade constitui t ambém uma oportunidade que não irá ser certamente desprezada 
por todos quantos a estes problemas se dedicam. 

Aqueles que, profissionalmente, precisam de analisar e resolver questões de 
estratégia, como os dirigentes políticos, os militares e os empresários. Mas 
também os que, nas actividades académicas que desenvolvem, necessitam de 
abordar esta problemática, ou ensinando ou aprendendo. 

Foi-me concedida a honra de, nesta cerimónia de lançamento da colecção e 
dos seus dois primeiros volumes, discorrer sobre a "natureza e a relevância do 
pensamento est ra tégico", o que farei com o maior gosto e com a maior disponi
bilidade. 

1 Conferência proferida no lançamento da colecção "Clássicos do Pensamento Estra
tégico", em 25 de Setembro de 2003 
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Abordarei o tema nos pontos seguintes. Primeiro, tentativa de desvendar a 
natureza do pensamento estratégico. Segundo, o pensamento estratégico como 
factor crucial do potencial estratégico dos estados, bem como de outros actores 
com responsabilidades estratégicas. Terceiro, as modalidades de emprego do 
potencial estratégico, em função dos princípios do objectivo e da economia. 
Quarto e último, algumas notas sobre os mitos e o simbolismo na acção estraté
gica, como exemplo do predomínio da inteligência no pensamento estratégico. 

Natureza do pensamento estratégico 

Do meu ponto de vista, o elemento distintivo do pensamento estratégico é a 
sua natureza dialéctica, pela qual as acções de um actor para atingir os seus objec
tivos enfrentam acções de outro ou de outros, cujos objectivos excluem os do 
primeiro. Mas a natureza dialéctica do pensamento estratégico salienta também a 
sua essência eminentemente racional. 

O cálculo de perdas e ganhos encontra-se presente em todo o raciocínio 
estratégico. Embora utilize os sentimentos e as emoções, assim como procure 
desvendar os caminhos mais adequados em ambiente de caos, onde reinam a 
incerteza e o acaso, actua sempre com a convicção de que se enquadra numa matriz 
de racionalidade tal, que a teoria dos jogos procura frequentemente reproduzi-la. 

O pensamento estratégico é da responsabilidade das direcções políticas dos 
actores que se encontram em disputa. Actores que reagem uns relativamente aos 
outros, executando manobras cuja concepção, articulação e perícia consigam 
prevalecer em relação ao objectivo. Aliás, o "raciocínio puro" elaborado pela 
direcção política é apenas uma das "pessoas" da "surpreendente trindade" que, 
nas palavra de Clausewitz, constitui a guerra. Recordo que as outras são: por um 
lado, "paixão e ódio", o elemento motivador e mobilizador do povo; por outro, 
"incerteza e acaso", próprio das vicissitudes do jogo, com que se defrontam os 
exércitos em operações. 

Destas três "pessoas", duas — "paixão é ódio" e "incerteza e acaso" - são 
mais do âmbito dos sentimentos e das emoções - da arte - do que do domínio da 
racionalidade fria. Lembro as três razões que podem originar a guerra, apontadas 
por Tueídedes, na sua "História das Guerras do Peloponeso": o medo, o interesse 
e o prestígio ou reputação. Também três motivos, dos quais apenas um (o inte
resse) se coloca no campo da racionalidade, em termos de cálculo de lucros e 
perdas, de vantagens e inconvenientes, uma vez que o medo e a reputação rele
vam do domínio dos sentimentos mais do que da razão. 

Estas observações permitem compreender o enorme desafio a que o pensa
mento estratégico está sujeito na actualidade, como resultado da revolução da 
informação iniciada nos anos noventa e que continua em desenvolvimento. 

Para já, o ambiente mediático verdadeiramente obsessivo em que vivemos -
ambiente que afecta e determina todos os fenómenos sociais, e portanto também e 
especialmente aqueles que respeitam à política - faz-se sentir, de modo avassala
dor, na forma de conceber e aplicar as estratégias. Sendo a estratégia, aos níveis 
total e geral, decidida e imposta pela política, visa objectivos políticos. Estes 
objectivos situam-se no domínio das opiniões e das percepções que se procuram 
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originar, com a finalidade de adequar a vontade dos agentes com quem nos 
defrontamos, à nossa própria vontade. Tendo em vista que os efeitos mediáticos 
actuam basicamente sobre os sentimentos e as emoções, a omnipresença dos média 
representa um formidável desafio à racionalidade do pensamento estratégico. 

Nestas condições, a natureza do pensamento estratégico terá que analisar e 
avaliar correctamente: por um lado, as consequências dos efeitos das acções 
mediáticas no mais decisivo "terreno" das operações, o verdadeiro objectivo 
decisivo a atingir - os corações e as mentes dos adversários —, assim como os 
potenciais aproveitamentos mediáticos (portanto psicológicos, logo políticos), 
dos objectivos (militares e não militares), que escolhemos, e das operações 
efectuadas para os alcançar; por outro lado, conceber e executar operações para 
responder a todos esses resultados, eliminando ou minimizando a sua carga 
negativa, e também operações susceptíveis de provocar efeitos mediático-
-políticos que nos sejam favoráveis; finalmente, ter em consideração, tanto na 
definição e nível dos objectivos, como nas modalidades estratégicas para os 
alcançar, a enorme contracção do factor tempo que o permanente e obsessivo 
ambiente mediático provoca. 

À guerra do Iraque pode servir como exemplo 

Pelos padrões de pensamento estratégico tradicional, encontramo-nos apenas 
no início das operações de baixa intensidade que sempre ocorrem na fase pós-
-conquista dos principais objectivos de uma campanha militar (perto de cinco 
meses depois). Utilizando uma linguagem comum: para vencer a paz, se o contexto 
estratégico que rodeia as operações fosse o que tradicionalmente se considerava, 
disporíamos ainda de muito tempo. Em linguagem militar, teríamos muito tempo 
para "organizar e consolidar" a vitória. Ou seja, para implantar um novo equilíbrio 
de forças, que os vencedores não estarão interessados em modificar, na medida em 
que serão com ele beneficiados, e os vencidos desistirão de o fazer, porque 
concluiriam não ter condições para alterar a situação a seu favor. 

Contudo, pelos padrões da actua! realidade globalizante, e se tivermos em 
consideração todos os factores envolvidos, nomeadamente os efeitos do 
ambiente mediático nas opiniões públicas, as relações de forças podem ter atin
gido um ponto tal de dificuldade para os que tentaram mudar o estado de coisas 
anterior (ou seja, os que decidiram a guerra), que haverá necessidade de levar a 
efeito esforços redobrados, para muitos inesperados, para conseguir os objectivos 
pretendidos com o desencadeamento das operações, se é que isso ainda é viável. 

Outro aspecto, que a natureza do pensamento estratégico aconselha a 
ponderar na actualidade, diz respeito ao tipo de supremacia que um actor estraté
gico pretende obter sobre outro ou outros, afim de preservar os seus interesses e 
de obter vantagem. 

Será preferível que a supremacia assente no temor que se provoca nos 
dominados, o que tornará mais avisado o uso de estratégias duras, visando coagir 
o outro pela força, conforme Maquiavel referia? 

Ou é mais adequado utilizar estratégias suaves, que conduzam a uma 
supremacia caracterizada preferencialmente pelo consentimento dos dominados, 
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que se julgarão mais protegidos do que coagidos, praticando aquilo que Sun Tzu 
considerava a arte suprema da estratégia - submeter o inimigo sem combate? 

Na actualidade, é melhor provocar medo; ou esbater a resistência dos 
outros, procurando o seu consentimento e adesão? Por outras palavras, empregar 
estratégias duras; ou estratégias suaves? Dar prioridade ao hard power; ou ao 
soft power1? 

Finalmente, a natureza eminentemente racional do pensamento estratégico 
depara-se, no nosso tempo, com outro importante desafio. Trata-se da acentuada 
e crescente globalização, que, no domínio estratégico, provoca o contacto estrei
to de diferentes culturas e, portanto, da eclosão de tensões que, inevitavelmente, 
o acompanham. 

A resolução destas tensões implica a apreciação mais cuidadosa da lógica 
do outro e a compreensão da sua racionalidade, que, por vezes, contém elemen
tos bem diversos daqueles que nos habituamos a considerar, como resultado dos 
valores que caracterizam os seus traços culturais. 

Frequentemente, as dificuldades de análise e de avaliação são tais, que se 
torna mais fácil efectuar uma observação superficial e simplista que conduz à 
classificação da racionalidade praticada pelo outro, que não compreendemos, 
como mera irracionalidade. Isto pode provocar efeitos profundamente perversos, 
quando nos movemos num contexto estratégico povoado por motivações ideoló
gicas do tipo religioso, onde está presente o terrorismo indiscriminado como 
manobra estratégica compensadora de fraqueza. Com capacidade para atingir 
enorme dimensão, dado o ambiente de proliferação de tecnologias {até agora 
imparável), que tornam mais fácil o acesso a armas de destruição maciça. 

O pensamento estratégico como elemento do potencial estratégico 

Como sabemos, os factores do potencial estratégico são de natureza mate
rial e de natureza imaterial. Aparentemente, os primeiros são aqueles que mais 
interessam no cômputo do potencial estratégico de um actor. Mas isto resulta 
apenas do facto de serem os mais visíveis e os normalmente utilizados com mais 
aparato e em última instância. Resta saber se, embora não os únicos, os factores 
imateriais não serão os verdadeiramente decisivos. 

Considerando a finalidade de toda a acção estratégica - conseguir a adesão 
da vontade do outro aos pontos de vista que nós defendemos e que nos benefi
ciam - parece óbvio que, se for possível actuar directamente sobre os seus cora
ções e as suas mentes, por forma a obter o efeito pretendido, estará encontrada a 
estratégia ideal, com o mínimo esforço. Isto é, conseguiremos os objectivos 
definidos por nós, com a maior economia. O que corresponde ao cumprimento 
de dois dos três princípios que podemos considerar como princípios permanentes 
ou quase da estratégia - princípios do objectivo, da economia de forças e da 
liberdade de acção. 

O factor conhecimento foi e sempre será um dos mais cruciais no cálculo 
do potencial estratégico global de um actor. Do que poderemos deduzir a impor
tância do pensamento estratégico. Não será arriscado afirmar que o perfil do 
pensamento estratégico das lideranças é mesmo um dos mais decisivos dos facto
res intangíveis do potencial estratégico. 
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Se a ideia precede a acção, e se a acção tem tanto mais êxito quanto mais 
ajustada for a ideia, ou seja, se a concretização é tanto mais eficiente quanto 
melhor for a concepção, então fácil é concluir que a elaboração da ideia estraté
gica depende da elaboração e da consolidação do pensamento estratégico que a 
concebe, formula e dirige. 

Mesmo em situações de elevada tensão e stress, que exigem decisões 
estratégicas fulminantes, é essencial a existência de um pensamento estratégico 
aprofundado que as suportem. Com agilidade suficiente para absorver todos os 
factores da realidade, depurar os que afectam e têm interesse para a avaliação da 
situação, conceber soluções, escolher a melhor, e decidir, tudo no mais curto 
espaço de tempo, também ele um factor crucial da decisão estratégica, como, 
aliás da decisão táctica. 

É claro que uma agilidade intelectual que permita este tipo de actuação não 
será possível sem uma acurada inteligência, mas esta não bastará se não existir 
um profundo conhecimento das várias formas do pensamento estratégico, e de, 
sobre elas, se ter efectuado uma análise e reflexão cuidadas. O que só se conse
gue a partir da experiência de muitos confrontos, quer a nossa experiência (se a 
ocasião tiver ocorrido), quer a dos outros, através de cuidadosa e meditada leitura 
dos melhores autores e praticantes deste ramo da actividade humana. 

Diogo do Couto, em "O Soldado Prático", clarifica bem esta ideia, quando 
coloca na boca do Despachador, ao dirigir-se ao Soldado, estas palavras: "Essa 
profissão já é mais que de puro soldado, como vós dissestes que éreis; porque 
vejo que vos ides mostrando filósofo, humanista, e inda teólogo, para o que se 
requer mais quietação que de soldado, que não pode trazer a espingarda às costas 
e os livros da outra parte; porque sempre, ou as mais das vezes, uma cousa impe
de a outra.". Pergunta a que o Soldado responde: "Nunca a pena embotou a 
lança. Soldado e capitão era César; e, conquistando a Gália, de dia pelejava e de 
noite escrevia os seus Comentários. Alexandre, conquistando o mundo, sempre 
comunicava com filósofos e trazia a Ilíada de Homero à cabeceira. Epaminondas 
lacedemónio trazia no exército sempre a sua livraria, e não se determinava de 
qual tinha mais, se de esforçado, se de sabedor; e trezentos outros capitães, a 
quem as armas não escusaram o engenho." 

É certo que sem valores morais, como uma vontade férrea, espírito de sacri
fício e de missão, coragem física e moral, lealdade, frontalidade, coerência e 
honorabilidade, assim como sem inteligência, é extremamente difícil ser um bom 
dirigente político, militar ou empresarial. Mas sem competência, o que passa por 
um profundo conhecimento da natureza e da diversidade do pensamento estraté
gico, o que conduz, por análise e reflexão, à capacidade de "pensar estratégia e 
decidir em conformidade", sem o domínio dos princípios da estratégia, não 
penso ser possível surgir a intuição estratégica ou o golpe de génio. 

Como aconteceu com Napoleão, ao determinar o aumento da cadência da 
marcha do exército para cento e vinte passos por minuto, e assim ser capaz de 
executar das mais notáveis manobras estratégicas da História Militar. Ou com 
Aníbal, quando determina a retracção do centro do seu dispositivo na batalha de 
Cannas, conseguindo "deglutir" o exército romano que se lhe opunha, depois de 
atravessar os Alpes com elefantes, assustando o seu poderoso inimigo, ao pene-
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trar no seu própr io santuário, e trucida outro exército romano em gigantesca 
emboscada nas margens do lago Transimeno. 

Modalidades de emprego do potencial estratégico, à luz dos princípios do 
objectivo e da economia 

Frequentemente, as modalidades de emprego do potencial estratégico são 
formuladas, não em função das realidades existentes, e sim na sequência de 
atitudes preconceituais. Procura-se imitar o que foi anteriormente feito com 
êxito, sem atender aos novos e diferentes factores que devem condicionar a deci
são - cumprindo o que está escrito em regulamentos ou cartilhas, numa atitude 
que uma expressão conhecida traduz: "normalmente os militares preparam-se 
para as guerras do passado e não para as do futuro". 

Infelizmente, esta postura é mais comum do que se pensa. E não se aplica 
apenas aos militares. T a m b é m incorrem no mesmo erro muitos empresár ios e 
responsáveis polí t icos dos mais variados matizes, e em todos os patamares da 
estratégia. Este tipo de comportamento deve-se a certas deficiências do pensa
mento estratégico, que não podem deixar de ser abordadas, mesmo que ligeira
mente, quando se trata esta temática. 

A primeira questão a invocar é a necessidade de os decisores, conselheiros 
e membros dos staff, terem mentes abertas às diferenças e à realidade condicio
nante, sem ideias preconcebidas ou um quadro mental sistemático que se limita a 
transferir s i tuações do passado, vividas ou lidas, para o problema com que se 
confrontam. 

O conhecimento das experiências passadas, que vivamente se recomenda, 
não serve para aplicar nas si tuações futuras, mas sim para conseguir elementos 
suficientes para elaborar um método próprio de análise e reflexão, capaz de, face 
à realidade do momento, decidir da forma mais adequada. 

Portanto, abertura de espíri to, cultura nos vários domínios das relações 
humanas e conhecimento histórico devem constituir ingredientes para serem 
utilizados nas doses certas em cada si tuação concreta, e não uma mera receita 
para aplicar em todos os momentos e na solução de todos os problemas. 

A segunda questão , não menos importante, diz respeito ao emprego dos 
meios, tangíveis e intangíveis , que consubstanciam o potencial estratégico, à luz 
dos princípios do objectivo e da economia. 

De acordo com o primeiro, devem ser usados todos, mas todos os elemen
tos do potencial à disposição do decisor em direcção ao objectivo. Esta conside
ração pressupõe uma outra que lhe é essencial, e sem a qual a acção do potencial 
será em vão e poder-se-á transformar num fracasso. 

Trata-se do seguinte: a escolha do objectivo deve ser feita à medida das 
nossas possibilidades, numa relação correcta entre meios existentes e objectivos a 
eles adequados - estratégia de fins. O que não exclui o ajustamento dos meios aos 
objectivos desejados - estratégia de meios. Mas atenção. Enquanto os meios 
prevalecem no curto/médio prazo, e os objectivos devem subordinar-se-Ih es, os 
fins predominarão no médio/longo prazo, tempo suficiente para levantar os meios a 
eles necessários. 
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Será errado, a propósi to de qualquer preconceito ideológico, por exemplo a 
influência de um pacifismo militante, excluir à partida o emprego de certos 
meios do potencial estratégico global, ou até prescindir de os possuir, invocando 
correntes de pensamento estratégico como justificação. Por exemplo, a estratégia 
total indirecta preconiza o emprego prioritário do soft power, mas não advoga 
que se ponha de lado o hard power. Assim como a estratégia militar indirecta 
não recusa manobras de combate frontais, se elas forem as únicas adequadas a 
resolver determinada si tuação, como componente de uma mais vasta manobra de 
estratégia indirecta. 

O princípio da economia aconselha a utilização dos factores do potencial 
estratégico nos quais dispomos de vantagem relativamente ao adversário, visan
do os seus pontos fracos e vulnerabilidades. A funda de David contra Golias, as 
pedras lançadas na iníifada contra os blindados, perante as câmaras de televisão, 
as actividades de guerrilha, o própr io terrorismo, constituem exemplos deste 
posicionamento estratégico. 

O ambiente mediát ico j á atrás referido tende a potenciar os efeitos de 
manobras deste tipo, funcionando como um verdadeiro multiplicador de forças. 
T a m b é m joga fortemente contra o mais forte, em termos de poder militar, obri-
gando-o a ter em consideração a indispensabilidade de alcançar todos os objecti
vos que se p ropôs , num per íodo de tempo suficientemente curto para que tácticas 
bem dirigidas através dos média pelos actores militarmente mais fracos não 
tenham tempo bastante para conseguir desgastar moralmente os mais fortes, 
diminuindo ou até eliminando a sua vontade de combater. Afinal , fazendo com 
que o mais forte se submeta à vontade do mais fraco. 

Situamo-nos hoje, preferencialmente, no campo das estratégias assimétri
cas, ultimamente tão recordadas. Sempre foram praticadas ao longo da História. 
No entanto, o abissal diferencial de poder militar convencional entre actores 
torna quase imperioso que os actores mais fracos se socorram da pequena guerra, 
do terrorismo (quando os seus valores o permitem), e busquem as armas de 
destruição maciça, para fazerem vencer as suas pretensões. 

A racionalidade como elemento chave da actuação das suas direcções polí
ticas faz com que mobilizem os seus apoiantes com projectos polí t icos funda
mentados em ideologias que pouco têm a ver com a racionalidade, muitas vezes 
de raiz religiosa - invocando preceitos e normas, reinterpretadas no sentido das 
suas conveniências estratégicas. 

Concentrar as forças, todas elas, tendo como referencial último a atingir o 
objectivo, no local e da forma que mais vantagens nos favorecem e que mais 
minimizem as vantagens do adversário - eis os fundamentos de um pensamento 
estratégico subtil, teorizado por autores que se encontram entre os mais influen
tes estrategistas conhecidos. Como Sun Tzu e Liddel Hart, mas também o padre 
António Vieira e Diogo do Couto, estes pouco conhecidos por esta faceta. 

Este tipo de pensamento estratégico tem sido praticado com êxito. Ao nível 
da estratégia militar, por generais que criaram impérios , como Alexandre, Gengis 
Cão e Napoleão . E ao nível da estratégia total, por estadistas como os que brilha
ram nos per íodo áureos dos impérios bizantino, romano, chinês ou britânico, e, 
no nosso tempo, por alguns dirigentes norte-americanos. Quer durante a guerra 
fria, que conduziu à implosão do império soviético, quer nos anos noventa do 
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século X X , que transformaram os E U A numa potência hegemónica e generica
mente incontestada em todo o planeta. 

Mitos e simbolismo na acção estratégica 

A destreza e subül idade do pensamento estratégico, se habilmente aplicado, 
atinge um nível de especial acuidade no campo da mitologia e da simbologia. 
Criar mitos e s ímbolos ou exponenciar os efeitos dos que existem, por forma a 
desempenharem um papel relevante, por vezes decisivo, no modo como as rela
ções de forças se processam, o mesmo é dizer como um poder se afirma relati
vamente a outros, é sempre um ponto alto da elaboração e aplicação do pensa
mento estratégico. 

A principal dificuldade reside no facto de, através da racionalidade, produ
zir factos do domín io da realidade ou da ficção, que actuam para produzir 
importantes resultados, através dos sentimentos e emoções , portanto, de 
comportamentos não racionais. Sintetizando: a racionalidade a produzir ou a 
servir-se da irracionalidade. 

Uma história imaginada ou adaptada é capaz de transformar uma pessoa, 
um lugar, uma data, uma bandeira, um sinal, uma camisola, um rótulo, uma 
marca, num ícone capaz de provocar as mais ardentes paixões e os mais ferozes 
ódios , que não se detêm perante o sacrifício da vida. Reflectindo-se em mult i
dões , mobiliza povos inteiros e transforma-se numa poderosa força que não pode 
ser desprezada no jogo estratégico racional, sob pena de rotundos fracassos. 

Aliás, os grandes poderes que se afirmaram ao longo da História não 
dispensaram o recurso a mitos e s ímbolos , transformando-se, frequentemente, os 
própr ios líderes em s ímbolos ou mitos, por si utilizados, ou por outros, como 
potent íss imos multiplicadores de forças. A presença de Alexandre, Aníbal, César 
ou Napo leão nos campos de batalha correspondiam a uma dupl icação dos efecti
vos dos seus exérci tos . O seu nome e o seu apoio, real ou inventado, bem como a 
sua herança, eram disputados. Basta recordar o significado que passou a ter o 
nome de César . 

Se esta actividade envolver a criação de vínculos ao sagrado, existe a possi
bilidade de surgirem mitos e s ímbolos capazes de provocar efeitos máximos. Ser 
filho de Deus como Alexandre, o próprio Deus como os imperadores romanos, 
parceiro de Deus como os faraós, representante de Deus como o papa, reinar em 
seu nome, como os reis absolutos da Idade Moderna europeia, tem sido sempre 
um factor decisivo no exercício do poder. 

A e laboração de doutrinas milenaristas, de tipo sebastianista, prometendo 
utopias, nas quais muitas vezes os próprios autores acreditam, constituem movi
mentos fortemente mobilizadores de populações , exércitos e missionários. 
Contrariar os seus efeitos ou denunciar a sua vacuidade é extremamente difícil, 
em especial quando têm raiz religiosa ou adquirem esta tipologia. Contra elas, 
normalmente só serão eficazes outras utopias igualmente ou mais mobilizadoras. 

Alguns exemplos ilustrarão melhor o que pretendo dizer. 
A d o a ç ã o de Constantino, documento forjado pela Igreja, no qual o impera

dor Constantino tornava o papa herdeiro de poderes que pertenciam ao impera-
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dor, foi invocada como argumento poderoso a favor do poder temporal do chefe 
máximo da Igreja. A produção e o comércio de relíquias, na Europa, durante a 
Idade Média, além de constituir uma actividade económica muito rentável, 
conferia aos seus proprietários, que as poderiam exibir, uma influência redobra
da, o que significava maior poder. 

Frequentemente, se existem mistificações na elaboração de mitos, elas são 
descobertas, com resultados devastadores, mas muito atenuados se as circunstân
cias que justificaram a sua criação já desapareceram ou, pelo menos, se diluíram. 
Na actualidade, em especial nos países democráticos, o recurso a esta actividade 
do pensamento estratégico é extremamente perigosa, portanto extremamente 
arriscada. 

Conclusões 

Julgo que a inexistência de uma "escola" vigorosa de pensamento estraté
gico em Portugal é uma das principais razões que explicam a dificuldade e 
aparente incapacidade dos responsáveis políticos portugueses, para definirem a 
Grande Estratégia Nacional Global do nosso país, através de um Conceito 
Estratégico {de Segurança) Nacional. Além de ser um dos motivos (outros rela
cionam-se com a obsessão eleitoralista) do permanente predomínio das visões de 
curto prazo, em detrimento das de médio/longo prazo alicerçadas apenas no 
interesse nacional. 

O lançamento desta colecção surge, ao mesmo tempo que aumentam várias 
actividades de natureza académica relacionadas com o pensamento estratégico, 
de que os Institutos das Forças Armadas foram pioneiros, com realce para o 
Instituto de Altos Estudos Militares. Outros centros de estudo devem ser men
cionados: o Instituto de Defesa Nacional, o Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas, e outras universidades onde começam a ter relevo matérias ligadas 
com a Estratégia, a Geopolítica, a Segurança e Defesa e a História dos Conflitos. 

A leitura dos autores a que, pela primeira vez, iremos ter acesso na nossa 
língua, nesta colecção hoje lançada, constituirá um elemento de inegável valor 
para a dinamização de uma "escola" de pensamento estratégico que tão neces
sária se torna face aos desafios do nosso tempo. 

Teremos assim mais possibilidades de sermos capazes de pensar a nossa 
estratégia (política, militar ou empresarial), à luz dos nossos interesses e pelos 
nossos próprios olhos, e não pelos interesses e olhos dos outros, sejam eles os de 
Madrid, Washington ou Bruxelas. Uma estratégia articulada e ajustada aos 
objectivos que pretendemos perseguir. 





AS TEIAS QUE AS MULHERES T E C E M 

Teia, tela, tecido, texto: eis-nos confrontados com um dos arquétipos mais 
universais da condição humana. A sua proliferação metafórica e a sua irradiação 
semântica converteram-na num símbolo recorrente da vida dos seres humanos, o 
que se documenta na sabedoria das nações das mais variadas culturas, se confi
gura em mitologias de todos os horizontes e em literaturas de todas as idades, da 
mitologia japonesa à mexicana, dos Upanishadas ao folclore escandinavo, de 
Homero e de Isaías a P. Vaiéry e a Kafka. 

Imagem primordial, a teia induz primariamente a ideia de mediação, os 
laços e os nós, a emergência de um lugar que é dinamicamente perspectivado 
como exercício de ligações estabilizadas, de encontros e reencontros que perma
necem, de envios e reenvios que se reproduzem, uma ligação que assegura, ao 
mesmo tempo que segura, numa ambiguidade essencial de acolhimento e domí
nio; alude, em segundo lugar, a uma continuidade toda feita de descontinuidades, 
em que qualquer interrupção constitui uma ameaça de desintegração, mas que é 
simultaneamente garantia de que toda a linha de chegada, tal como é resultado de 
uma actividade sempre aberta à continuação, assim se oferece como promessa de 
prolongamento. 

A obra que temos em apreço, sugestivamente condensada num título que 
não se poderia querer mais apropriado, As teias que as mulheres tecem, apre
senta-se como sustentada pela convicção de que a metáfora da rede ou da teia é 
susceptível de constituir «um modelo possível para compreender a mundividên-
cia feminina»; interrogo-me sem nenhuma inocência: modelo de compreensão 
pela ambiguidade paradigmát ica ou pela continuidade fecunda? 

Vai no sentido da proposta que sustenta o l ivro o facto documentável em 
todas as culturas de que no momento de encontrar uma representação para a 
função arquetípica do tecer, dos seus instrumentos e das suas operações , é a 
figura feminina que privilegiadamente se impõe, quer em versão simplesmente 
humana quer como entidade divina. Mas é outro o desígnio desta obra: ela 
pretende, nas palavras mesmas da introdução «confrontar uma série de activida
des, produções , empreendimentos e comportamentos, nos quais a mulher tem (ou 
teve) um papel de relevo, todos eles susceptíveis de serem lidos a partir dessa 
chave». E é admirável como um trabalho que resulta da junção sem ajustamento 
prévio de contributos tão diversificados pelo ângulo de abordagem, pelos concei
tos operatór ios postos em exercício, pela especial ização disciplinar dos inter
venientes e pela própr ia posição quanto à hipótese regente da investigação, 
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registe uma tão assinalável consistência temática e testemunhe uma como que 
harmonia pré-estabelecida, convergência afinal simplesmente fundada no rigor 
de tratamento, no patente investimento pessoal no desafio, um entusiasmo e uma 
alegria visíveis em confrontar-se com a questão, um "enlear-se" como se espera
ria a propósi to do tema. E este, aliás, o operador decisivo da coerência encon
trada: A pluralidade dos pontos de vista e dos campos de investigação está em 
perfeita cor respondência com o isomorfismo semântico do s ímbolo da teia, tela, 
tecido, texto, e a exposição reitera com fidelidade o jogo das continuidades¬
-descontinuidades que percorre a imagem, convertida em aparelho hermenêut ico. 

O conjunto dos onze textos publicados desenha um roteiro (imagem muito 
adequada, uma vez que a técnica da tecelagem se assimila a uma viagem de 
perpé tuos corsi e ricorsi), roteiro menos linear e mais em forma de estrela, cujos 
raios reformulo livremente: 1) uma incursão na narrativa literária: a teia de 
Pené lope - a mitologia nórdica - casos de mulheres na Bíblia; 2) um apontar à 
actualidade: histórias de mulheres - globalização e trabalho feminino; 3) um 
traçado hermenêutico: as mulheres na transmissão da fé - o estatuto da razão e a 
ques tão feminista - Espinosa e os afectos; 4) uma via experiencial: Vieira da 
Silva e Sophia de Mel lo Breyner em diálogo sobre a teia do mundo - os fios da 
memór ia - a teia na primeira pessoa. 

Importa agora indicar sumariamente os fios da meada, os contributos 
nucleares de cada ensaio para a economia do conjunto e entrever, de forma 
expressa ou simplesmente alusiva, como convocam o essencial. 1) A narrativa: 
José Pedro Serra, num texto autenticamente primordial (termo cuja etimologia 
pertence às artes da tecelagem) em que analisa o episódio da Odisseia em torno 
do véu de Pené lope , reconstituindo o horizonte dos possíveis semânticos da 
figura da teia, do seu carácter de ambiguidade e de fusão de opostos, para 
concluir que «duplas e insondáveis , de diferentes malhas são, pois, as teias femi
ninas» (p. 25); Carlos João Correia restitui-nos "pacientemente" a genealogia 
mítica que nos permita compreender melhor não só o filme de W i n Wenders "O 
Céu sobre Ber l im ", mas sobretudo que é da contextura do tempo e do destino 
que o mito nos fala; Lúcia Lepecki, com um cuidado filológico extremo, aborda 
"Amores, pa ixões e enredos" envolvendo figuras femininas da Bíblia, procuran
do surpreender, e deixando-se surpreender, nos múltiplos sedimentos da narrati
va bíblica, o jogo especular da condição humana. 2) A actualidade: Maria do 
Loreto Paiva Couceiro atende aos processos de autoformação das mulheres, da 
perspectiva das Ciências da Educação que é a sua, autoformação que é história 
assumida de si, teia de vida entretecida na interfeminidade; Manuela Silva ana
lisa crít ica e prospectivamente a presença da mulher no processo de globalização 
em curso, insistindo na teia de uma solidariedade eticamente sustentada. 3) As 
hermenêuticas: Teresa Martinho Toldy procura caracterizar a nossa linguagem 
acerca de Deus quando se toma em consideração a mediação feminina e suas 
impl icações teológicas ; Fernanda Henriques, reclamando-se combativamente de 
feminista, procede a uma reflexão em torno do exercício da racionalidade, capaz 
de integrar o potencial significativo da metáfora; Maria Luísa Ribeiro Ferreira, 
na sua reconhecida pa ixão por Espinosa, procura, através da teia como modelo 
de inquir ição e de exposição filosóficas, bem como da reconci l iação entre a 
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racionalidade e a afectividade, aproximar o autor da Ética de uma reflexão que 
privilegia o cuidar como relação ética por excelência. 4) As experiências: o diá
logo entre Vieira da Silva e Sophia, transcrito em registo de uma profunda conso
nância como «um olhar que se converte em palavra, um gesto que se faz texto» (p. 
66), da responsabilidade de Isabel Matos Dias e de Inês Barahona, que exprimem, 
no rigor do dar a ver em excelentes reproduções e do dizer «a viagem, a longa 
acumulação, a memória acumulada» (p. 68) das artistas, os elementos mais essen
ciais de uma vivência estética do mundo; Maria Luísa Beltrão convida-nos a entrar 
na esfera do privado de uma vida de família narrada ao fio de sete gerações e em 
torno das suas figuras femininas, de forma a destacar a interacção integrativa dos 
tempos e dos modos masculino e feminino; Isabel Marnoto remata esta constelação 
irradiante de estudos na mais funda coerência com o programa desenrolado; tendo¬
-se este iniciado com o regresso de Ulisses a Itaca, conclui-se com o convite que já 
fora a injunção maior do primeiro romantismo alemão: "volver a casa" e, na inti
midade de uma presença inconsútil, reaprender os caminhos do mundo. Assim se 
cumpre em livro a circularidade estruturante do símbolo da teia, mas, conotando o 
feminino, esta circularidade não pode deixar de ser, em manifesta contradição, uma 
circularidade aberta. 

Reencontradas a ambiguidade e a descontinuidade contínua intrínsecas ao 
s ímbolo da teia e à sua exploração nesta obra, atendidos os itinerários nesta 
propostos, apercebemo-nos de que aquilo que nela sempre esteve em causa, de 
forma explicitada ou tão-só pressentida, foi a questão derradeira da identidade 
pessoal, como processo, como história, na simbólica universal do devir como 
teia, uma questão de vida e de morte. Aqui , a identidade, ao ser conjugada no 
feminino, atesta-se como só sendo concebível e realizável enquanto identificação 
de uma identidade e de uma diferença. Ponto final. 

Manuel J. do Carmo Ferreira 
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Antonio Damásio, Looking for Spinoza. Joy Sorrow and the Feeling Brain, 
Orlando, Harcourt, 2003, 355 pp. 
António Damásio trad, portuguesa P.E.A, A procura de Espinosa. As Emoções 
Sociais e a Neurologia do Sentir, Lisboa, Europa-América, 378 pp.1 

1. Uma leitura orientada 

"Spinoza in my mind" é o título de um dos últimos snbcapítulos (p. 263, 
293) do livro de António Damásio, Looking for Spinoza (Ao Encontro de Espi
nosa)2. Há realmente, ao longo desta obra, uma busca incessante de Espinosa, 
um desejo de resolver o "puzzle" intrigante que é este personagem, dificilmente 
classificável - um racionalista que ama a experiência, um ateu que constante
mente fala em Deus, um defensor da liberdade que a faz crescer no seio do 
determinismo, um artesão polidor de lentes que recebe nobres e com eles fala com 
a autoridade de um mestre. 

O livro de Damásio é duplamente interessante. Em primeiro lugar, porque 
apresenta um filósofo usando uma chave hermenêutica alheia ao pensamento do 
mesmo - a neurobiologia. O que poderia parecer uma abordagem forçada ou 
mesmo um contra-senso, acaba por abrir perspectivas inesperadas. Depois, 
porque é uma tentativa de reconstituir o pensamento espinosano através de dois 
conceitos inegavelmente importantes no seu sistema - o corpo e os afectos -
conceitos que no entanto não constam das definições fundantes da Ética. Esta é 
essencialmente um tratado de metafísica. Ao privilegiar o enfoque antropológico, 
com particular relevo para a componente biológica, António Damásio faz de 
Espinosa um proto-biologista (p. 14, 29) obrigando-o e obrigando-nos a nós, seus 
intérpretes, a questioná-lo de um modo pouco habitual. 

Todas as leituras são situadas e a que me proponho fazer é deliberadamente 
subjectiva - mais do que tratar sistematicamente a obra irei seleccionar dela 
alguns tópicos. A maneira de Damásio, que leu Espinosa em função de preferên
cias, falarei do seu livro considerando aquilo que nele me atraiu. Começarei 
então por relevar o que me pareceu mais conseguido - o cruzamento de uma 
investigação de ponta elaborada no século XXÍ, com o pensamento de um filó-

1 Dado que l i primeiro a edição inglesa e sobre ela escrevi a presente recensão, citarei a 
partir de ambas as versões indicando a portuguesa em segundo lugar. 

2 A versão portuguesa não mantém este título, substituindo-o por "O Espinosa que final
mente encontrei". 
Embora a tradução seja de um modo geral cuidada, lamento que as citações das obras de 
Espinosa sejam feitas a partir do inglês. 

Philosophica, 22, Lisboa, 2003, pp. 188-194 
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sofo seiscentista, que se propunha "inquirir sobre o verdadeiro bem susceptível 
de se comunicar1'3. 

As teses espinosanas referentes ao "conatus" podem ser hoje transferidas 
para o registo biológico que retoma em termos químicos e neuronais aquilo que o 
filósofo considerou ser um esforço para perseverar na vida e para aumentar o 
bem estar. Daí a cumplicidade que logo de início Damásio estabelece com Espi
nosa considerando-o uma referência incontornável para quem se debruça sobre a 
afectividade. 

Espinosa é o interlocutor privilegiado, que A.D. situa numa época, num 
país e no cruzamento de várias culturas. É o amigo com quem dialoga, atendendo 
não só aos textos, mas ao indivíduo concreto, autor de teses inovadoras, ainda 
hoje susceptíveis de motivar investigação. 

O livro debruça-se sobre a natureza e o papel dos sentimentos, continuando 
o caminho de valorização científica da vida afectiva traçado em obras anteriores, 
já conhecidas do público português. Em O Erro de Descartes A. D. considerou o 
papel da emoção nos actos de vontade; em O Sentimento de Si trabalhou a emo
ção no que respeita à construção do eu. O presente livro estuda o percurso que 
vai da emoção ao sentimento, percurso esse que se inicia com a simples regula
ção homeostática terminando nas emoções complexas. Fá-lo de um modo simul
taneamente rigoroso e acessível. As obras académicas servem um público restrito 
e dificilmente interessam a leigos na matéria. Em À Procura de Espinosa A. D. 
propõe-se partilhar os resultados da sua investigação, divulgando estudos alta
mente especializados e permitindo que os não cientistas acedam ao que actual
mente se faz no domínio da neurologia cerebral. Paralelamente, presta homena
gem a um filósofo cujas origens radicam na nossa história mas que pela dificul
dade do seu pensamento é geralmente desconhecido da maioria dos portugueses. 

A obra em causa move-se no registo científico com algumas incursões na 
filosofia. Só que Damásio é um cientista e não um filósofo. Como tal, sente 
necessidade de justificar a escolha deste "compagnon de route", declarando que 
não pretende escrever um livro de filosofia (p. 8, 22), o que cala antecipadamente 
certas críticas que se lhe possam fazer. Também nos alerta para outras perspecti
vas, mostrando que o real tem possibilidade de múltiplas leituras e que a ele 
acederemos tanto melhor quanto mais chaves tivermos para o descodificar. É 
assim que a desconstrução da aparente unidade das emoções é feita a partir de 
uma citação de Ricardo II de Shakespeare (pp. 29-30, 43-44) e que a Lição de 
Anatomia, de Rembrandt, é chamada para ilustrar as relações entre mente e corpo 
(pp. 217-220, 244-247). 

É um livro sobre afectos e revelador de afectos, no qual o autor expõe e se 
expõe. No primeiro caso partilhando os trabalhos que desde há muito desenvolve 
no campo da neurobiologia. No segundo, confrontando as suas investigações 
com diferentes registos, todos eles revelando interesses próprios - a filosofia, a 
literatura, a arte, a música, a história. A escolha de uma escrita na primeira 
pessoa é altamente significativa. 

3 «(...) inquirere an aliquid daretur, quod verum bonum et sui communicabile esset.» 
TIE, G. I I , p. 5. 
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Ao longo da obra há três viagens que se cruzam. O interesse de Damásio 
pela vida, personalidade e pensamento de Espinosa levaram-no a uma peregrina
ção à Holanda, com o objectivo de revisitar os lugares onde o filósofo viveu, 
muito particularmente o n° 72-74 de Paviljoensgracht, a última casa de Espinosa. 
É uma viagem plenamente conseguida pois desperta no público o desejo sempre 
crescente de conhecer melhor o personagem em causa. Estudioso dos sentimen
tos, A. D . sabe bem como o início de um livro é determinante para provocar a 
adesão dos leitores. Por isso, logo no primeiro capítulo coloca de um modo aces
sível e interessante alguns problemas relacionados com a componente biológica 
e cerebral dos sentimentos. Espinosa encontra neste território uma abordagem 
adequada pois, segundo Damás io , foi um precursor que no século X V I I apre
sentou uma ética radicada na biologia. 

A viagem real ao lugar de origem do filósofo judeu é acompanhada de uma 
outra, desenrolando-se esta no cérebro , com o objectivo de nele traçar os mapas 
das emoções e dos sentimentos. Entretecendo-se com estas duas viagens, uma 
terceira, na qual se desenrola o pensamento do autor da Ética, considerado em 
sintonia com os interesses e preocupações do investigador: "Espinosa trabalhava 
os temas que mais me preocupavam como cientista - a natureza das emoções e 
dos sentimentos e a re lação entre o corpo e a mente" (p. 11, 25). 

Neste tratado sobre os afectos, sobressai o afecto particular demonstrado 
por Damás io a Espinosa. Encontramo-lo no cuidado com que reconstituiu a sua 
atmosfera, no critério que usou para salientar os episódios marcantes da sua vida, 
no modo como revisitou os seus espaços familiares, nas ilustrações delicadas e 
intimistas com que, pela pena de Hanna Damásio , retratou a paisagem urbana, 
desenhando as casas, praças , sinagogas e jardins que o filósofo conheceu e 
amou 4 . Os próprios livros da biblioteca espinosana mereceram a Damásio um 
olhar atento e inquiridor, assinalando a falta de obras de estética e de poesia, bem 
como a ausência de um exemplar de Os Lusíadas (p. 263, 293). 

Para o autor, tal como para Espinosa, a emoção e o sentimento alimentam a 
própria vida. A neurobiologia das emoções diz-nos que a alegria é preferível à 
tristeza e que conduz à saúde do organismo e ao florescimento do nosso eu. 

Espinosa atravessa o l ivro, sendo constantemente lembrado, quer em si 
mesmo quer na pessoa de outros filósofos e cientistas que, tal como ele, estabe
leceram uma arquitectura de regulação da vida. Daí a reconst i tuição de uma linha 
de seguidores e admiradores. Iniciando-se com Pierre Bayle (p. 256, 286), 
grande divulgador e crítico do espinosismo, o traçado prossegue até aos nossos 
dias. Nele encontramos Montesquieu, os Enciclopedistas, Jacobi, Novalis, 
Lessing, Darwin, Wundt, Claude Bernard, Wil l iam James, Freud, Einstein, Lacan. 

A apresentação mais sistemática das teses do filósofo é feita nos dois últi
mos capí tulos. No cap. V Damás io interroga-se como é que a lguém se transfor
ma em Espinosa (p. 224, 252). E para responder a esta questão que se debruça 
sobre a comunidade luso-judaica de Amsterdão onde o português era a língua de 
base. E reformula a pergunta, questionando-se se acaso Espinosa seria o mesmo, 
caso lhe faltasse a l iber tação que os marranos experimentaram na Holanda 

4 Infelizmente a edição portuguesa reproduz muito mal estes desenhos. 
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(p.250, 280). Por isso Damásio descreve as tensões inerentes à comunidade 
marrana, relevando a sua pujança económica e o seu fervilhar intelectual, que 
considerou determinante para o desabrochar de Espinosa. Mas também retrata a 
mesquinhez e intolerância que levaram à expulsão de Uriel da Costa e posterior
mente do próprio filósofo. Este é apresentado como um homem afável e gentil, 
desejoso de socego mas apreciador de convivência, fruto da liberdade vigiada 
que fazia dos Países Baixos um lugar de relativa tranquilidade. 

2. Um desejo e três teses 

Quanto ao contéudo não espinosano do livro, diremos que se organiza em 
função de um desejo e de três teses. O desejo é o de trabalhar os sentimentos com 
rigor científico, procurando estudá-los a partir de um suporte biológico e cerebral, 
tal como se faz com as percepções. Para Damásio, os sentimentos são controlados 
pelos sistemas cerebrais; os fenómenos emotivos que se passam no teatro do corpo, 
são guiados pelo cérebro, que ajuda a controlá-los. A especificidade da mente 
humana, durante muito tempo remetida para o campo do privado, é por ele rela
cionada com o corpo tendo o cérebro como mediador (p. 191, 215). Corpo, cérebro 
e mente são manifestações de um único organismo cujos mecanismos interagem. 
Em organismos complexos como o humano, as operações reguladoras do cérebro 
dependem da criação e manipulação de imagens mentais. 

Das múltiplas teses presentes no livro há uma que Damásio trabalha exaus
tivamente - a origem neuro-biológica das emoções e dos sentimentos. Os pro
cessos mentais têm uma base biológica e estão fundados na capacidade que o 
cérebro tem de construir mapas do corpo. A mente existe porque há um corpo 
que lhe dá conteúdo. O cérebro fornece os substractos imediatos da mente - os 
mapas neuronais. A mente está comprometida em contar a história dos múltiplos 
eventos do corpo e usa essa história para optimizar a vida do organismo. 

Os sentimentos ocorrem como consequência de padrões neuronais que 
constroem o mapa dos estados do corpo. Por complexos e sofisticados que 
sejam, têm sempre uma relação com o corpo, nomeadamente com os mapas que 
este constrói no cérebro. Em termos evolutivos, primeiro veio o mecanismo para 
produzir reacções a um acontecimento, depois o mecanismo para produzir um 
mapa do cérebro, depois a representação e, finalmente, o sentimento. 

Damásio admite que a explicação neurobiológica não é suficiente para 
justificar o aparecimento da ética, da religião, do direito, etc. mas considera que 
tem um papel importante. Por detrás de actos de abnegação e de coragem, por 
detrás do amor maternal, do orgulho, da inveja da ambição, está o corpo ou mais 
particularmente o cérebro. O mental, classicamente associado aos conceitos e aos 
afectos, transforma-se no neurocerebral. Bondade e maldade, mesquinhez e 
desprendimento não são explicados recorrendo aos processos neurológicos. Eles 
são esse processos, passando o homem a definir-se como corpo: eu tenho um 
corpo é substituído por eu sou uni corpo. 

Uma segunda tese, igualmente pregnante, é a da diferença entre sentimento 
e emoção e da prioridade cronológica da emoção relativamente ao sentimento. 
Este depende de uma base fisiológica. Desaparecido o estímulo e portanto a 
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emoção , desaparecem t ambém os sentimentos: as imagens mentais a que 
chamamos sentimentos vêm de padrões neuronais exibidos em mapas corporais 
(p. 123, 147). U m sentimento não é uma colecção de pensamentos ligados a 
certos temas. Ele é uma representação do estado do corpo, ou seja, é uma 
percepção que ocorre no mapa do corpo efectuado pelo cérebro (p. 85, 103), Para 
que possam ocorrer sentimentos tem de haver mapas cerebrais disponíveis para 
representar os estados corporais. Termos prazer ou dor é estarmos sujeitos a 
processos biológicos nos quais a nossa imagem do corpo, impressa nos mapas 
cerebrais, adquire um determinado padrão. 

A terceira tese defendida é a de que o teatro do corpo e o teatro da mente 
são partes constitutivas de um mesmo mecanismo que tem por objectivo a regu
lação da vida. No primeiro ocorrem as emoções , na sua manifestação pública; no 
segundo os sentimentos, mais difíceis de observar devido à sua privacidade. Os 
sentimentos são a expressão mental de todos os outros níveis de regulação 
homeostá t ica . Esta inicia-se com a regulação metabólica e com os reflexos bási
cos, complexifica-se em comportamentos de prazer e de dor, continua a actuar 
através de pulsões e mot ivações , origina emoções e finalmente culmina nos 
sentimentos. No plano evolutivo a emoção vem primeiro e patenteia-se em orga
nismos muito simples como a amiba (p.30, 46). Mas todos eles partilham uma 
mesma necessidade básica de resolver problemas vitais de sobrevivência. No que 
respeita aos humanos essas reacções , uma vez mapeadas no sistema nervoso 
podem ser representadas como sentimentos (p.51, 68). Estes colocam-se como os 
sensores mentais do interior do nosso organismo (p. 139, 161); representam 
revelações sobre o estado da vida do mesmo sendo extremamente importantes na 
adaptação à vida pois é a recordação dos sinais emotivos que promove soluções. 

A semelhança de Espinosa, Damásio sustenta que há uma luta permanente 
para manter um equilíbrio e que os sentimentos são expressões dessa luta. Tal 
como o filósofo judeu, A . D . dá um destaque particular aos sentimentos de alegria 
pois os mapas que se lhe associam significam um estado de equilíbrio para o 
organismo, contribuindo para o seu bem estar. Dos processos homeostáticos 
químicos às emoções e aos sentimentos, tudo tem a ver com a saúde do organismo. 

3. Algumas questões 

A uma obra que deliberadamente cruza ciência e filosofia é possível levan
tar ques tões em cada um dos dois registos. Por motivos óbvios limitar-me-ei ao 
domín io da filosofia, nomeadamente no que respeita à pessoa e ao pensamento 
de Espinosa. Começare i pelos aspectos formais. O primeiro reparo concerne o 
modo como Espinosa é citado, sem referência às edições crít icas mais comuns 
(Gebhardt ou Van Vloten). Em segundo lugar assinalo o pouco rigor na localiza
ção dos textos - referem-se passos da Ética inserindo-os genericamente nos 
livros, sem, como é habitual, nos dar a proposição ou escólio. Por f im aponto a 
imprec isão com que são tratados os conceitos de modo e de atributo que incor
rectamente são considerados permutáveis . 

Para além destes pecadilhos levanto três objecções mais substantivas: a 
primeira diz respeito ao privilégio concedido ao corpo; a segunda questiona a 
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tese de que em Espinosa a emoção é anterior ao sentimento; a última prende-se 
com o conceito de salvação. 

O autor da Ética constituiu um repto para as investigações de Damásio 
sobre as relações mente/corpo. Mas há que assinalar a divergência ou mesmo 
opos ição dos pontos de partida. Espinosa é filho do seu tempo, e, relativamente 
ao conhecimento do corpo, a si tuação é de grande carência. Melhor do que 
ninguém o filósofo o reconhece quando, ao querer falar das leis do corpo, desa
bafa; "Ninguém, é verdade, determinou até hoje o que pode um corpo" (Et . II , 
prop. I I , scol). Na verdade, a anatomia e a fisiologia ensaiavam os primeiros 
passos e os instrumentos que as serviam eram rudimentares. 

Na posse de uma ciência e de uma técnica altamente sofisticadas, A. D . 
traça mapas exactos da zona mais complexa do nosso corpo - o cérebro - pers
crutando os seus recôndi tos e descobrindo as suas infindáveis possibilidades. Se 
Espinosa se ressentiu do pouco conhecimento científico de que dispunha, em 
Damás io a informação que detém leva-o a um certo triunfalismo, colocando a 
neurobiologia como panaceia universal. A parte de mistério e de imponderável 
que se esconde em cada um de nós, tende a ser anulada pois os problemas do 
homem, sejam eles intelectuais, afectivos, éticos ou mesmo religiosos, encon
tram no cérebro a sua resposta. E é neste direccionamento para um único princí
pio explicativo que me parece haver infidelidade a Espinosa. De facto, se para o 
filósofo o corpo é importante, ele é apenas uma entrada, entre outras possíveis. 
Corpo e mente são modos dos dois únicos atributos que nos são acessíveis, a 
extensão e o pensamento. Mas há infinitos outros atributos que desconhecemos. 
Dos dois que o filósofo escolhe não podemos dizer que um tenha sobre o outro 
qualquer supremacia. A análise feita por A . D . sob o "microscópio da biologia" 
privilegia o corpo, o que Espinosa não faz. 

Para Damás io corpo e mente representam uma mesma realidade que tem 
como degrau básico o corpo, complexificando-se no cérebro e finalmente na 
mente, que emerge do (e no) cérebro. Para Espinosa, mente e corpo são o verso e 
o reverso de uma mesma realidade. Ler o homem do ponto de vista de um ou de 
outro dá-nos uma percepção diferente dos seus poderes e actuações. Em Et. I I o 
corpo parece ganhar e Damás io releva o l ivro segundo quando valoriza uma 
interpretação biologizante de Espinosa, dizendo que as imagens que temos são 
provocadas por sinais que partem do corpo, que é ele que lidera o processo e 
considerando que há uma série de dependências funcionais da mente relativa
mente ao corpo. Mas que fazer de Et. V? 

Damásio deixa cair sem discussão a parte final da Ética, na qual o filósofo se 
propõe reflectir "sobre a duração da mente sem relação com a existência do corpo" 
(Et. V , prop. X X , scol). Ora é precisamente nesta parte que se levanta uma das 
maiores dificuldades aos comentadores - o papel que o corpo desempenha na 
libertação e na conquista da felicidade. 

Uma outra dúvida que levanto diz respeito à tese de que a emoção vem 
primeiro e de que o sentimento é posterior pois entendo que o monismo espino-
sano é avesso a prioridades. Há uma simultaneidade ou paralelismo que leva a 
que qualquer marca no corpo seja percebida pela mente. Mas tal facto não reduz 
esta ao corpo nem a identifica com uma complexificação do mesmo. A mente é 
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uma ideia do corpo (Et. I I , prop. XI) , o que implica dois registos diferentes, entre 
os quais não há continuidade mas sim separação. Cada um deles representa uma 
leitura possível de uma mesma realidade - o "conatus", esse esforço que nos faz 
manter (e aumentar) o ser próprio (Et. I I I , prop. VII). 

Há na interpretação damasiana uma certa desatenção ao monismo que me 
parece desviante e que não diz apenas respeito ao privilégio dado ao corpo, 
traduzindo-se numa ausência quase total ao papel da Natureza como um todo. 

Damásio valoriza o Espinosa biólogo mas não menciona o Espinosa 
"sapiens". No entanto, o climax da Ética dá-se com a realização do sábio. Esta é 
a meta final que justifica todas as teses parcelares que vão sendo trabalhadas. A 
maior questão que se pode levantar ao livro de Damásio é ter isolado um tema, 
secundarizando o Todo em que o filósofo o considerara. Sobrevalorizar os 
afectos é transformar em fim aquilo que para o filósofo se limitou a ser um meio. 
Espinosa estudou as paixões com o objectivo muito concreto de as perceber para 
melhor as gerir e delas fazer um instrumento de libertação. Mas o seu objectivo 
último não se reduziu a uma imunologia mental, capaz de criar "anticorpos anti-
paixão" (p. 275, 306). Mais do que uma terapia, a Ética propõe-nos uma salva
ção. Esta é uma "via perardua" que só alguns conseguirão atingir. A esses 
(poucos) é garantida a beatitude, uma forma suprema de alegria. E só eles se 
salvam. 

As últimas páginas de Ao Encontro de Espinosa falam-nos das vantagens 
que o desenvolvimento da neurobiologia poderá trazer a todos os homens, 
assegurando-lhes um futuro melhor e mais feliz. Contudo, essa melhoria da 
condição humana pouco tem a ver com a suprema alegria proposta pelo filósofo 
judeu a quem descobrir o seu lugar na totalidade cósmica a que pertence. 

Quase no fim da obra, Damásio interroga-se se gosta do filósofo que final
mente encontrou (p. 264, 295). A resposta é ambivalente pois, como leitor de Espi
nosa, sente que algo lhe escapa e que compreendeu melhor o comportamento do 
filósofo do que as suas teorias. Mais do que gostar de Espinosa Damásio admite 
que foi por ele perturbado e intrigado, sentimentos que conseguiu plenamente 
transmitir pois quem lê o seu livro certamente ficou curioso e intrigado. O que traz 
como consequência (altamente positiva) o desejo de conhecer melhor o pensa
mento do filósofo judeu. 

E possível que a leitura apresentada em Ao Encontro de Espinosa seja 
parcelar e por vezes desviante. Mas, no dizer de Pierre Macheray, que inteira
mente subscrevo: "Toda a leitura autêntica é a seu modo violenta, ou então não 
tem mais do que a benignidade de uma paráfrase"5. 

Enquanto leitura polémica e inovadora de Espinosa, o presente livro de 
Damásio nada tem de uma paráfrase. 

Maria Luísa Ribeiro Ferreira 

5 "(...) toute lecture authentique est à sa manière violente, ou alors elle n'a que la bénigni-
té d'une paraphrase..." Pierre MACHEREY, Hegel ou Spinoza, Paris, François Maspéro, 
1979, p. 141. 
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