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cujo texto aqui se transcreve: 

 

Apresentação do Livro do Dr. Arnaldo Ourique: 

As Leis fundamentais de Portugal 

 

Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer ao Dr. Arnaldo Ourique o convite para 

estar presente no lançamento do seu livro: Leis fundamentais de Portugal. Deixando a 

interpretação e estudo jurídico para quem tem autoridade nestas matérias, a minha 

participação neste certame será breve e será desenvolvida com teor crítico-filosófico. 

Não vou falar no livro de modo objetivo mas sim na importância histórica e a-histórica 

que representa um estudo aprofundado sobre as Leis que regem a nossa sociedade e a 

nossa vida. A ação e organização política sempre foram objeto do crivo filosófico. 

Vejamos a título de exemplo, só para citar alguns filósofos incontornáveis, modelos de 

estudo sobre a estrutura social, política e jurídica. Até à modernidade: Platão, 

Aristóteles e Tomás de Aquino; Modernidade: Maquiavel, Althusius, Hobbes, 

Rousseau, Locke, Montesquieu (O Espírito das Leis) e Adam Smith;  

Contemporaneidade: Kant, Hegel, Tocqueville, Stuart Mill, Marx, John Rawls, 

Habermas, Dworkim ou Michael Sandel. A orientação destes pensadores exerce-se no 

seio de uma reflexão profunda a partir da qual a vida política revela as suas estruturas, a 

sua significação e o seu valor. É neste sentido que farei a minha intervenção assente em 

duas ideias: 

1.  Autonomia: teoria e prática. 

2.  O Estado e o Poder; a Política e a Autonomia 

 A raiz etimológica do substantivo autonomia radica na capacidade de se poder 

estabelecer as próprias leis, sem interferência externa, havendo uma independência 

administrativa em relação a um poder central. O desenvolvimento deste conceito 
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implica, por isso mesmo, uma dualidade e um equilíbrio dialético entre dois poderes: 

um local e outro central. Há naturalmente tensões porque os intervenientes reclamam 

para si o máximo de controlo possível. A palavra-chave, desta ideia, radica na noção de 

Poder, porque o que está em causa é a questão da soberania. 

Fará sentido falar, ainda, de Estado soberano?  

Para só falar na realidade Ocidental, mais precisamente a Europeia, a noção de 

estado-nação que reclama o monopólio de um território, dando legitimidade a uma 

comunidade humana, aparece no tratado de Westfália em 1648. Até aí, todas as guerras 

e todas as disputas de poder tinham a ver com a religião. A partir deste tratado, os 

Estados são blindados e todos os conflitos são legitimados por aspirações 

expansionistas, o que configura o Poder como caraterística impulsionadora do Estado. A 

base da sobriedade estatal assenta na moderação entre os três poderes fundamentais de 

um estado democrático: O poder legislativo, o executivo e o judicial.  

  Mas a génese associativa tem raízes bem mais profundas, podendo-se identifica-

la já na antiguidade, na “liga anfictiónica ou Délfica. Também na época romana se 

poderá identificar uma matriz contratual de respeito autónomo através da colonização e 

celebração de acordos. Estes acordos eram denominados de foedus que indicavam 

pactos entre contraentes de potência desigual, basicamente porque cada foederatus 

(aliado) tinha de reconhecer a supremacia romana. Esta génese não está assim tão longe 

da génese contemporânea. O Estado procura manter o seu poder e as autonomias 

(independentemente da forma autonómica) reclamam por mais poder, gerando-se assim 

tensões centrípetas e centrífugas.  

 Não esquecendo a realidade europeia e a globalização, parece paradoxal a 

vontade do Estado ainda manter a “aparência” de que controla todo o fluxo dinâmico do 

seu território. Sabemos que, na realidade, não é assim. Numa altura em que a 

globalização permite que o mundo seja em qualquer lugar, há uma escassez e uma 

rutura com o centro que provoca um esvaziamento vital na ausência de um programa 

político unificador. É por isso que, recuperando o ideário aristotélico, se poderia 

entender a teoria da parte-todo como importante pois, a tensão relacional entre o todo (o 

estado) e a parte (a autonomia) é vital num desenvolvimento global. 

 Neste sentido há um entrelaçamento, uma dialética histórica entre o uno e o 

múltiplo que é justificativa do aparecimento da ideia de autonomia. Assim, o já 

existente impõe a ideia de uma estrutura dinâmica pois esta é conexão vital das 

autonomias. Já Aristóteles defendia a dinâmica entre o todo e a parte. Também Kant 
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dizia que a autonomia é o fundamento da natureza humana e de toda a natureza racional. 

A ideia de liberdade está ligada ao conceito de Autonomia porque implica uma 

libertação do peso do grande “leviatã” hobbesiano. 

É importante não esgotar o conceito levianamente e, por isso mesmo, a 

importância do pensamento de filósofos que marcaram o seu tempo, legando no nosso 

tempo inquietações e problemáticas essenciais. Se, por um lado, dão respostas a 

perguntas diferentes, porque em tempos diferentes, por outro lado, há um diálogo 

hermenêutico sempre válido porque implica a condição da natureza humana. É na 

dialética e na dinâmica entre a pluralidade e unidade que estará o equilíbrio das partes e 

do todo. 

Um dos problemas que reside no projeto de construção autonómica estará 

acoplado às questões de soberania e, decorrendo daí, a questão de poderes e de 

interesses. A passagem ou cedência do poder do Estado-nação unitário, para uma 

entidade que conjugue e harmonize os vários poderes associativos, decorre da 

incapacidade de um Estado conseguir, por si só, dar resposta positiva às reivindicações 

de uma autonomia mais exigente nos seus direitos. Instala-se, portanto, um paradoxo 

bem patente nas forças opositoras que nascem entre o estado unitário e as associações 

ou acordos autonómicos. De modo a atenuar essas forças com direções opostas, 

procura-se dar um sentido ao todo que conjugue, em harmonia, as partes. Ora bem, um 

sentido nasce de uma construção conceptual forte e identitária que só pode ser 

aglutinadora se conjugar as diversas tensões políticas para um objetivo comum. É 

necessário repensar os vários modelos de organização política e encontrar uma matriz 

que possa dar esse sentido aglutinador, que diminua ou elimine a pretensão dos Estados 

resolverem os seus problemas, passando-os para uma entidade superior querendo, no 

entanto, manter a sua soberania nacional. Descentralizar é estar mais perto dos cidadãos. 

Longe do paradigma de construção artificial moderno o que emerge, de modo 

unívoco, é a componente de serviço e de respeito autonómico, ou seja, a aceitação da 

natureza plural da construção social e política. Recuperando novamente o pensamento 

aristotélico para a contemporaneidade, poderemos entender a subsidiariedade e a 

autonomia como os pilares da sua ideia de política, e é à volta destes conceitos que se 

reconhece e se afirma a pluralidade de base antropológica e naturalista do seu 

pensamento. De facto, Aristóteles não parte de uma construção racional, ao 

contrário da modernidade, mas sim de uma realidade humana de fundamento 

ontológico. O homem é um (zoan politikon) animal político.  
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A contestação ao conceito de soberania é firmada na Declaração Universal dos 

Direitos Civis e Políticos (1966) que exige um estado de serviço que considere os seus 

componentes como cidadãos e não como súbditos, ou seja, uma identidade política 

partilhada. Não é o que tem acontecido porque o ideal da cidadania deve ser o de uma 

cidadania ativa e as crescentes abstenções e o crescente populismo demonstram 

precisamente o contrário. Veja-se o caso do Brasil, dos fluxos migratórios, do Brexit ou, 

recentemente, das eleições americanas. É preocupante o aparecimento de extremismos, 

clubismos partidários, e populismos. O medo pode fazer com que o tratado de Wesftália 

seja reformulado. Por outro lado, há a tendência da sociabilização do estado e de 

estatização da sociedade. Um dos grandes problemas residirá no político, isto é, na 

incapacidade de lidar com alguma opinião pública mais esclarecida; na incapacidade de 

se desenvolver no seio das associações regionais, nacionais e supranacionais; na 

regulação dos jogos de poder e do domínio dos gigantes económico-financeiros e, 

ainda, na compreensão da sua função enquanto político. O político deve servir as 

pessoas e não o contrário.  

O que o estado, como matriz do sistema internacional traduz, hoje, é uma crise de 

adaptação e incapacidade de dar resposta ao relativismo cultural e a uma conceção 

política de serviço. É por isso que, nem a teoria nem a prática, dão resposta de modo 

isolado. A teoria orienta a prática mas é a prática que alimenta a teoria. Não no modo de 

criação conceptual, mas no modo de aperfeiçoamento dos conceitos, sejam eles quais 

forem. Os modelos tradicionais já não dão resposta e os novos modelos procuram 

afirmação numa sociedade onde se sustentem, somente, os interesses individuais dos 

cidadãos. O que importa em qualquer teoria de integração ou modo de organização 

política é o homem, o ser humano. O humanismo embrionário deve ser a base de partida 

para qualquer sistema político. 

Recuperar o ideário de subsidiariedade assente na autonomia e na componente de 

serviço é aceitar o desenvolvimento inerente a uma sociedade plurifacetada. O estado 

deve ser um instrumento de serviço do tecido social e deve visar promover a qualidade 

de vida dos membros e das coletividades. Não deve ser, uma entidade estrutural 

estranha à sociedade, bem pelo contrário, deve desenvolver e assegurar mecanismos 

institucionais que promovam o desenvolvimento de redes sociais e será a partir delas 

que o político se afirmará.  

A autonomia, a responsabilidade, a tolerância, a justiça e a solidariedade são 

requisitos de uma sociedade moderna que, independentemente do sistema político que a 
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suporte e a sirva, devem ter um caráter imperativo. O que está em causa no fundo é a 

dignidade da vida humana e ela exige, categoricamente, garantias de cumprimento das 

Leis fundamentais que assegurem o bem-estar e a qualidade de vida. Por outro lado, é 

necessário desenvolver uma consciência crítica. Para isso, não pode haver 

desinvestimento na educação - como é o caso do próximo orçamento português -, 

porque ela é a base do desenvolvimento pessoal e social.  

A importância desta obra deve ser vista, em meu entender, no contexto 

propedêutico. Os conceitos não se fazem para serem estáticos mas sim para se 

desenvolverem e acompanharem o fluxo vital da sociedade. Este livro, ao condensar as 

três leis fundamentais que orientam a nossa sociedade,  pode e deve ter um grande 

contributo para o estudo e desenvolvimento do conceito da autonomia, quem sabe até, 

uma importância fulcral numa possível e importante cientificação do conceito(e esta é 

uma ideia do autor). Reafirmo o papel preponderante da educação humanista, e não 

meramente técnica, no desenvolvimento das sociedades. Ao animal laborans deve 

suceder o homo faber, e é este o desiderato de todos os Grandes pensadores que 

enunciei inicialmente. É também o meu e tenho a certeza que é também o do autor. 

 Agradecendo mais uma vez o convite, deixo o meu obrigado a todos os 

presentes, especialmente ao Dr. Arnaldo Ourique.  

       

Paulo Homem, 13 de Novembro de 2016 

 

  

 


