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Por cientificação da autonomia entendemos o processo de construção da Autonomia 

através do conhecimento, fazendo da Universidade dos Açores o polo do seu 

desenvolvimento, com ramificações sobretudo nos sistemas teóricos de e da Autonomia, 

nos sistemas constitucionais e estatutários, nos sistemas de construção do Direito 

Regional, da Administração Pública, das relações Europeias e Internacionais. 

 

 

1. O homem e a política. 

PLATÃO (
1
) e ARISTÓTELES (

2
) tinham realmente razão quando imaginavam que 

o homem é político por natureza, tiveram a perceção da conexão entre o natural e a 

convenção entre os homens, precisamente aquilo que hoje a ciência determina como 

sendo as duas formas naturais de comportamento cooperativo: a seleção pelo parentesco 

e o altruísmo recíproco. Nesse entendimento estivemos só a partir do século XVII um 

interregno de quase três séculos provocado pelos filósofos como HOBBES (
3
), LOCKE (

4
) 

e ROUSSEAU (
5
), para os quais a individualidade do homem teria nascido primeiro que a 

sociedade. 

A filosofia política da atualidade, baseada em várias ciências cognitivas, da 

genética neurológica e da biologia moderna, sociais, da antropologia e arqueologia, 

aponta seis alicerces do desenvolvimento político: em primeiro lugar está a aptidão 

inclusiva, isto é o comportamento cooperativo através da i) «seleção pelo parentesco» e 

do ii) «altruísmo recíproco» os quais não são exclusivos do homem, mas dos animais 

em geral; e seguem-se a iii) «propensão para a abstração», com modelos mentais sobre 

                                                 
(

1
) República, e Político. 

(
2
) Política, I, 1252ª e 1252b, 13-4.  

(
3
) Leviatã, partes I e II, capítulos 13 e 14.  

(
4
) Segundo Tratado sobre Governo, capítulo 2, secção 6.  

(
5
) Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, parte 1.  
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os deuses, os antepassados, os mortos, a religião e mundividências psicológicas; a iv) 

«propensão para obedecer a regras»; o (v) «desejo de reconhecimento»; e o vi) 

«raciocínio de interesse próprio» (
6
). 

Esta propensão generalizada do homem para o espetro político oferece-lhe uma 

vestimenta bem mais vincada do que aquela que PLATÃO e ARISTÓTELES nos ensinaram: 

o homem já não é apenas homem político por natureza; ele nasce político e essa 

genética acompanha-o enquanto existir o homem, tornando-o um homem político e 

normativo. 

Isso leva-nos a uma conclusão talvez surpreendente. Há cerca de quarenta mil 

anos o homem organiza-se sobre a forma de bandos e uma forte relação de parentesco 

baseado em crenças no poder dos antepassados. E, mais recentemente, por volta dos dez 

mil anos, com o nascimento da agricultura, a sua forma política tende a concretizar-se 

por tribos, em que o poder parentesco é segmentário e baseados em leis, justiça, 

propriedade e religião. E as primeiras formas de hierarquia de autoridade com as 

chefaturas, um poder senhorial baseado em clãs, famílias e linhagens; seguindo-se-lhe 

imediatamente as formas de Estado: primeiro na China um poder central baseado na 

guerra por volta do ano 700 a.C. (sem o primado do Direto e sem responsabilização 

política), depois na Índia com o primado do Direito baseado nas castas sociais por volta 

de 500 a.C. (sem um Estado centralizado e sem responsabilidade governativa), e por fim 

na Europa a partir do século XII com a responsabilização governamental a partir da 

centúria de setecentos. Ora, se tudo isso é certo por corresponder à realidade histórica, 

não é menos certo que até aí perspetiva-se o homem numa forma política coletiva – 

bando, tribo, chefatura ou Estado – e em que, portanto, o homem aí não é considerado 

individualmente. Pelo que, se o homem é político por natureza e por natureza é político, 

já se vê que o é antes do coletivo social – porque antes do grupo, do bando, o meio mais 

restrito familiar também exige a aplicabilidade dos ou de alguns dos alicerces do 

desenvolvimento político e certamente dos dois naturais, a seleção pelo parentesco e o 

altruísmo recíproco, mas também igualmente o seguimento de normas. 

Ou seja, estamos em presença de um homem normativo. 

                                                 
(

6
) Todas as citações são de FRANCIS FUKUYAMA, As origens da ordem política.  
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3 

 

OFÍCIO AUTONÓMICO nº21/2016 

Publicado em www.arnaldoourique.pt  
 

CIENTIFICAÇÃO DA AUTONOMIA 

2. O homem normativo. 

Temos a inteira convicção de que um dia os estudos vão acrescentar àqueles dois 

alicerces naturais do desenvolvimento político por via da seleção pelo parentesco e do 

altruísmo recíproco, um terceiro que ainda se pensa que não é natural nos animais: a 

propensão para obedecer a regras, a normas. A propensão para obedecer às regras não 

será exclusiva do homem: a seleção pelo parentesco pressupõe ligações de obediência e 

de seguidismo num emaranhado circuito, até hierárquico, relacional; e mais ainda o 

altruísmo recíproco que pressupõe um seguidismo normativo no sentido de não fazer ao 

outro para que não me façam a mim. Portanto, se é verdade que a seleção pelo 

parentesco e o altruísmo recíproco pressupõe o seguimento de normas, logo, existe uma 

natural propensão dos animais para obedecer a regras: precisamente o seguimento de 

procedimentos, no mínimo pelas regras-cópias de sobrevivência. 

Atente-se, por norma estamos a pensar em regras. Uma coisa são as regras 

criadas pelo homem, por exemplo, a maneira correta de fazer um retrato a óleo; outra 

bem diversa, o conjunto de impulsos naturais que empurram esse artista a criar esse 

quadro – mas que têm em comum serem regras, normas, porque são comandos que de 

alguma maneira comandam a vida. 

O homem é político porque é normativo. Não estamos a pensar apenas nas 

normas do Direito positivo, nem dos costumes, ou nas regras orgânicas ou 

institucionais, ou de moralidade ou de ética. Estamos a falar das normas, de todas, das 

que regem o universo físico e metafísico, incluindo o sentido da estética. Aquelas 

normas invisíveis que nos orientam, tenhamos ou não consciência delas. Em poucas 

palavras, dando um exemplo ilustrativo: um dos morcegos endémicos dos Açores 

(muito pequeno e muito negro, o Nyctalus azoreum) tem a particularidade de caçar nas 

zonas altas durante o dia e durante a noite nas zonas urbanas junto ao mar, ou seja, este 

morcego, por via da sua natureza e do local onde habita, vive numa certa ordem 

normativa diferente da de outros morcegos em geral. Outro exemplo mais próximo: o 

sistema constitucional da Autonomia é igual para as duas regiões autónomas, mas as 

normas de atuação e o desenvolvimento de ambas obedecem a regras muito distantes 

em milhentos aspetos. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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O homem é normativo em tudo. Por isso mesmo desde sempre procurou e 

procura na ordem cósmica respostas para as suas dúvidas e reproduz a vida através da 

observação da ordem da natureza, procurando e reproduzindo afinal as normas que o 

universo esconde em si próprio, que o próprio homem contém em si mesmo de igual 

modo. O brocardo «o direito positivo ou é direito natural, ou não é direito afinal» (
7
) 

sintetiza isso muito bem. O homem vive em ordem, ou numa desordem que, em si 

mesma, também é uma certa ordem  

O homem só, sendo isso possível, ainda vive imbuído em normas, talvez num 

número restrito ou reduzido de normas; mas é em grupo que aumenta exponencialmente 

o número de normas por que rege a sua vida e o seu pensamento, e os dos outros. 

  

3. O primeiro pensador da autonomia açoriana. 

 Nos Açores talvez o primeiro exemplo de filosofia política esteja num homem 

muito esquecido, e até injustamente esquecido: o Pe. ANTÓNIO CORDEIRO. Jesuíta, 

nascido em Angra em 1641 e falecido em Lisboa em 1722. Se podemos, na História dos 

Açores, encontrar um primeiro nome de destaque para a historiografia açoriana, como é 

o caso de GASPAR FRUTUOSO que é o primeiro historiador açoriano (apesar da obra ter 

sido publicada apenas no século XX), é em ANTÓNIO CORDEIRO que encontramos o 

primeiro filósofo, quer nas suas várias obras que muito influenciou o pensamento nas 

universidades portuguesas durante dois séculos; e, mais importante ainda, o primeiro 

filósofo político, o primeiro pensador autonómico, o primeiro pensante da Filosofia 

Política dos Açores. 

Esse labor encontra-se na sua conhecida obra de 1717 História Insulana das 

Ilhas a Portugal Sujeitas no Oceano Ocidental, no livro IX e capítulo XV e seguintes. 

Ainda está por fazer um estudo que concretize, na especialidade, se esse pensamento 

está apenas nesse famoso livro IX, ou se não estará nas suas outras obras. Em todo o 

caso, aqui ANTÓNIO CORDEIRO dá-nos indicações de como se deveria governar o 

arquipélago, nas suas vertentes importantes de então, os governos religioso, político, 

                                                 
(

7
) OLIVEIRA ASCENSÃO, Introdução ao Direito.  

http://www.arnaldoourique.pt/
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militar, civil e judicial, percebendo já pelas matérias a grandiosidade do seu pensamento 

– atendendo sobretudo à época em que vivia e às vestes que representava. 

Na verdade, o seu pensamento assenta, cremos nós a título introdutório, em duas 

linhas condutoras: por um lado, uma conceção das ilhas no seu conjunto consideradas, 

mas cada ilha com o seu autossustento governativo, na medida em que apresenta uma 

centralidade na Ilha Terceira, mas com grande descentralização funcional em cada ilha, 

sobretudo nos três grandes espaços populacionais. E ANTÓNIO CORDEIRO sublinha 

amiudamente este pormenor. No fundo, podemos dizer que o atual modelo de 

autonomia política tem aqui a sua origem: uma autonomia regional assente na 

particularidade de cada ilha, razão por que em cada uma existe um conselho de ilha, as 

obrigatórias visitas governativas e deliberativas em cada uma, e uma panóplia de 

serviços descentralizados, embora com as enormíssimas dificuldades que todos 

conhecemos hoje na nossa administração pública. Ou seja, uma linha de pensamento 

assente na preocupação de cada ilha no conjunto do arquipélago. 

E por outro lado, uma segunda linha condutora do seu pensamento: a 

preocupação por o Estado, na altura monarquia, em oferecer esse governo assim 

proposto por ele para garantir que as ilhas se mantenham território “natural” de 

Portugal, ideia que será muito debatida na primeira constituinte portuguesa em 1821. 

Para além da importância que tem de ter sido assim o primeiro açoriano, e talvez 

mesmo português, a pensar e a escrever sobre um modelo autonómico para as “ilhas 

terceiras”, ressalta um outro valor: teria de constituir-se um homem de alguma 

importância intelectual para poder, através de livro, analisar e propor um regime político 

diferente do que os reis aplicavam. Não nos esqueçamos que estamos a falar de uma 

obra feita em 1717, quando as obras estevam sujeitas a várias autorizações especiais, 

como foi o caso desta, como sejam a Licença da Ordem, a Licença do Santo Ofício e 

várias licenças de vários patamares administrativos do reino. Por isso mesmo e como 

era aliás comum, o autor logo à entrada professa a religião católica e a aceitação dos 

seus soberanos. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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É, portanto, neste patamar de excelência intelectual de ANTÓNIO CORDEIRO – 

que nasce possivelmente o primeiro pensador autonómico, cuja representação é 

corolário do homem político-normativo no sentido que acima apontamos (
8
). 

 

4. A cientificação da autonomia. 

A sociedade açoriana tem a perceção de que a Universidade dos Açores está 

assente sobretudo naquilo que em primeira linha a legitimou: a História, no estudo e na 

fixação da cultura açoriana e da sua idiossincrasia (
9
), e as Relações Internacionais por 

referência à sua posição geoestratégica tendo sobretudo em conta o valor historiográfico 

lusitano, naquilo que se designa de um Portugal com projeção mundial. A par desta 

dupla mundividência, a escola universitária açoriana naturalmente que se vestiu de 

muitas vertentes, da agricultura, do mar e das línguas, por exemplo; mas é nestes dois 

pontos que, no nosso entender, assenta a ideia original da Universidade dos Açores, a 

sua história e a sua posição geoestratégia. E isso é percetível com nitidez nas 

declarações dos intervenientes de então que invariavelmente remontam tais ideias nas 

Semanas de Estudo dos anos sessenta do século passado, estudos que desembocaram na 

germinação do que viria a constituir-se uma panóplia de instituições nos três centros 

populacionais das ilhas, Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada, e depois o 

Instituto Universitário. 

Os açorianos nunca tiveram, ao longo da sua história, inclinação para o estudo 

universalista da política – o que era e é compreensível, o que dá ainda maior relevo 

                                                 
(

8
) A comparação entre António Cordeiro e Gaspar Frutuoso mostra bem o valor do pensamento 

do terceirense: Gaspar Frutuoso é sublime como historiador e a sua obra, Saudades da Terra, 

escrita em 1590, versão manuscrita utilizada até às primeiras publicações parciais a partir de 

1873 e integralmente em 1966, é a base de todas as histórias subsequentes, incluindo a de 

António Cordeiro que a usa e cita. Mas António Cordeiro não era apenas um historiador, era 

aliás e sobretudo um pensador, um filósofo. Por isso, se é justo para a História considerar que 

Gaspar Frutuoso é o primeiro historiador açoriano, já António Cordeio é o primeiro filósofo e 

pensador autonómico açoriano. 

(
9
) Também a Madeira, conforme se percebe pela criação em 1985 do Centro de Estudos de 

História do Atlântico, Decreto Legislativo Regional 20/85/M, de 17 setembro e Decreto 

Legislativo Regional 3/91/M, de 8 março. Foi extinto da orgânica administrativa pelo artigo 60º 

do da lei do Orçamento da Região Autónoma, Decreto Legislativo Regional 42/2012/M, de 31 

dezembro relativamente à sua autonomia administrativa e financeira, e passou a fazer parte do 

departamento do Governo regional para a área da cultura. 

http://www.arnaldoourique.pt/
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intelectual ao nome de ANTÓNIO CORDEIRO. Angra, por exemplo, em 1570 tem o seu 

Colégio jesuíta (
10

), a sua Academia Militar em 1810 (
11

) e o seu Seminário em 1862, 

mas todos sem estrutura de cientificação, exceto a Academia Militar que tinha essa 

missão mas durou muito pouco tempo, embora seja considerada a primeira universidade 

dos Açores. A sociedade civil também pouco se inclinou para aí apesar de muitas 

instituições criadas, por exemplo em Angra do Heroísmo o Instituto Histórico da Ilha 

Terceira em 1942 ou o Instituto Açoriano de Cultura em 1955 (
12

). Embora sejam estas 

instituições que, por iniciativa do Instituto Açoriano de Cultura, tenham dado início às 

importantes Semanas de Estudo, realizadas em 1961 em Ponta Delgada, em 1963 em 

Angra e em 1964 na Horta. A Universidade nasceu em 1976 com a autonomia política 

(primeiro como Instituto Universitário dos Açores) e apostou naquilo que era então o 

mais importante: a formação de professores. 

Não nos é possível concretizar seguidamente o caminho que tais disciplinas 

percorreram até hoje e qual o seu papel na academia. Nem é também aqui possível 

procurar resposta à dúvida se foi a melhor atitude, isto é, entroncar a criação da 

Universidade na história e posição geográfica dos Açores – em vez de no seu futuro. O 

que nos motiva neste momento é a insensibilidade da academia para a cientificação da 

autonomia. Queremos dizer, portanto, que a escola universitária dos Açores está de 

costas voltadas para a autonomia política e constitucional – mantendo, portanto, 

inalterado o modelo de pensamento açoriano quanto à política, e maior, portanto, o 

labor exemplificativo de ANTÓNIO CORDEIRO. 

Não é a disciplina História, nas suas várias vertentes, nem a disciplina das 

Relações Internacionais, também nos seus multifacetados ângulos, que dão ou permitem 

o estudo da autonomia política e constitucional. São um importante repositório na 

cientificação da autonomia, mas não são suficientes. A geopolítica, se tinha perdido 

valor no pensamento de alguns por se ter perdido o valor das rotas marítimas, hoje 

                                                 
(

10
) Ponta Delgada em 1621, Horta em 1652.  

(
11

) Ponta Delgada a Escola Médico Cirúrgica em 1836.  

(
12

) E em S. Miguel, Sociedade de Estudos Afonso Chaves em 1932 e o Instituto Cultural de 

Ponta Delgada em 1943; e no Faial o Núcleo Cultural Manuel de Arriaga em 1939 e o Núcleo 

Cultural da Horta em 1955.  

http://www.arnaldoourique.pt/
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ganha de novo um enorme valor com as várias ciências ligadas ao mar e aos oceanos e 

fundos marinhos. 

A nossa tese, portanto, é uma pergunta portadora do discurso de ideias e não de 

provocação: por que motivo a Universidade dos Açores ainda não acordou para a 

cientificação da autonomia? 

 

5. As Lajes e o Mar como dois exemplos concretos para melhor perceção dessa 

ideia de cientificação da autonomia. 

O caso da Base das Lajes é ilustrativo da necessidade da cientificação da 

autonomia. Nós açorianos, como é consabido, temos tratado este assunto, e vamos dizer 

que temo-lo feito bem. Tem consistido no ataque político aos EUA e em dois flancos; 

indiretamente sobretudo através da comunicação social, culpando o Governo americano 

de abandonar as responsabilidades políticas de usar a Região desde há muitos anos; e 

diretamente, por um lado, através de visitas à comunidade açoriana da diáspora, 

remetendo recados e tentando influenciar de algum modo o poderio americano e, por 

outra banda, mais recentemente, através de conversações com políticos luso-

americanos, alguns dos quais congressistas. Desde há quantos anos andamos nisto e sem 

efeitos práticos?, pergunta-se. E a resposta é sempre a mesma, isto é, a resposta diz-nos 

da fraqueza utilidade desse modelo de defesa dos interesses regionais o que é aliás 

óbvio: 1º, porque a relação é entre Estados, Portugal e EUA; 2º, porque os EUA são o 

império da atualidade (
13

).  

O outro exemplo é o mar dos Açores. Se é verdade que tivemos o mérito de 

inserir importantes princípios no próprio texto do Estatuto Político, como o da gestão 

partilhada, a verdade, em todo o caso, é que virámos costas ao Estado e pusemo-nos a 

criar legislação regional autonómica que contradiz precisamente estes princípios, 

diploma que foi facilmente aniquilado pelo Tribunal Constitucional, não por violar a 

Constituição, mas precisamente por violar o seu próprio Estatuto. 

                                                 
(

13
) No mundo apenas os americanos se dividem sobre essa hegemonia imperial. Que é um 

império e aliás o único que tem um domínio a nível planetário, embora muito diferente de todos 

os sessenta e oito impérios da História, ninguém hoje deve duvidar. Colosso, Ascensão e Queda 

do Império Americano, de NIALL FERGUNSON, 2013.  
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No pensamento autonómico somos ainda o único que defende a ideia de 

aproximação ao Estado porque, como amiudamente escrevemos e dizemos, quanto mais 

longe a região autónoma estiver do Estado, mais sozinha estará; de outra maneira de 

dizer, quanto mais longe estiver do centro, mais longe fica do progresso. 

O pensamento autonómico até hoje pugna pela ideia de que somos nós, através 

dos órgãos autonómicos, que nos autogovernamos e, portanto, nós é que mandamos nos 

Açores, e em vez de estarmos em constante direção ao centro para estar onde realmente 

só podemos estar, dirigimo-nos ao exterior. Ou seja fugimos do centro nevrálgico que 

possibilita o desenvolvimento integrado. 

JOSÉ ENES em 2000 escrevia que «a autonomia regional dos Açores é um 

subsistema do sistema político português... Por força desta genética, pertença ao 

sistema político do Estado português como parte integrante de um todo, o sistema 

autonómico regional recebe dele as influências mais decisivas quer da sua emergência 

histórica quer da sua configuração estrutural» (
14

). Quem diz este autor diz muitos 

outros, a maioria, a totalidade talvez. O que se quer dizer é que todos sabemos esta ideia 

de que somos parte de uma parte maior; mas continuamos a virar as costas ao Estado, 

no fundo voltados de costas contra a própria autonomia que está dentro do país. 

É neste ponto que se percebe bem a necessidade da cientificação da autonomia. 

Na verdade, ninguém se mete ao mar sem antes estar preparado. E essa preparação deve 

constituir-se nos ditamos universalistas que a formação universitária é a única que a 

pode garantir. 

Ou seja, em síntese final conclusiva, defendemos duas teses profundamente 

diferentes do que temos vivido até aqui e não é aqui e agora a primeira vez que as 

apalavramos e a escrevemos: defendemos que a autonomia deve fazer parte da dialética 

do Estado, traduzindo essa aproximação maiores e sobretudo melhores dividendos para 

as populações insulares; e defendemos que esse novo paradigma deve passar pela 

cientificação da autonomia, projeto que ultrapassa em muito as linhas condutoras da 

história e das relações internacionais, porque congrega estas e muitas outras disciplinas 

do saber – e que só uma universidade tem capacidade para criar e desenvolver. 

                                                 
(

14
) JOSÉ ENES, Portugal atlântico, pp.196 e 197.  
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6. Síntese. 

Vimos que o homem é um animal político, e por isso temos de obter a perceção 

de que todas as nossas ações estão envoltas em ações políticas, mais ainda quando 

temos à nossa conta um Sistema Constitucional Autonómico. Também vimos que este é 

um homem normativo, razão para melhor percebermos a importância da ordem política 

que se reduz ao universo dos diferentes normativos políticos. Depois vimos um exemplo 

desse homem político e normativo em ANTÓNIO CORDEIRO, o primeiro pensador 

autonómico, e vimo-lo como exemplo do século XVIII e, portanto, muito anterior ao 

nosso tempo e que nos sirva de exemplo. De seguida, por via disso, introduzimos a 

necessidade da cientificação da autonomia, isto é, tornar a Autonomia Política, não um 

mero sistema político de utilização inconsciente por inexistente conhecimento, mas 

sobretudo um sistema conhecedor baseado na universalidade da universidade. E no fim 

concluímos sobre dois exemplos de entre tantos outros possíveis e que têm sido 

desenvolvidos sem aqueles elementos estruturais do homem em sociedade.  

Chegados aqui estaríamos aptos a formular uma ideia com maior precisão do 

que seja essa cientificação da autonomia e como seria implementada de maneira a 

promover uma região de pessoas e valores culturais – mas isso daria espaço a outro 

ensaio. 

Arnaldo Ourique, 

Em Angra do Heroísmo, 4 maio 2016. 
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