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Livros e Revistas

urn «parto» tao bem sucedido,
como foi o nascimento deste brilhante e utillivro nao s6 para juristas e politicos, mas tambem, apoio
importantfssimo nas Universidades
e para todos aqueles que se interessam pelas quest6es da sociedade
polftica.
Sao estes os aspectos essenciais
do contributo fomecido pela Dr. a ANA
MARIA GUERRA MARTINS, para o
estudo das origens da Constituic;ao
Norte Americana e a sua integrac;ao
hist6rica, no actual e real ambito de
uma lic;ao para a Europa.

0 estudo ora publicado, termina corn referencia ao ponto 3. do
piano do trabalho onde se apresentam as conclus6es a que ANA M. G.
MARTINS chegou, num primeiro
momento a tftulo de sfntese, e num
segundo momento efectuando uma
pequena analise crftica comparativa
do processo de elaborac;ao da Constituic;ao Norte Americana corn o
processo de integrac;ao Europeia,
corn intuito conclusivo de daf retirar «algumas lic;oes possfveis para a
Europa Comunitaria» (p. 115). De
referir ainda, a diferente bibliografia, nacional e estrangeira, consultada pela autora e que possibilitou

Claudia Marques Martins

JOSE ADELINO MALTEZ
«Sabre a Ciencia Politica»
Instituto Superior de Ciencias Sociais e Polfticas, 1994, 398 pp.
0 presente livro constitui o relat6rio do Concurso para professor
associado do Instituto Superior de
Ciencias Sociais e Polfticas da Universidade Tecnica de Lisboa, do
Prof. JOSE ADELINO MALTEZ contendo 0 programa, conteudo e me todos da disciplina de Ciencia Polftica, apresentado em Agosto de
1993. Trata-se, por conseguinte, de
urn trabalho de fndole academica,
elaborado corn vista as provas pu-

blicas exigidas para a progressao no
professorado universitano por parte
do Autor. Deve desde ja dizer-se
que a obra constitui uma referencia
inulrapassavel para quem pretenda
estar a par e discutir as modernas
quest6es ligadas a autonomia da
Ciencia Polftica. Mas acresce a esse
interesse o particular lastro cientffico-cultural que JOSE ADELINO
MALTEZ transporta para o texto.
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Desde logo cumpre assinalar
que o Autor e jurista, e conceituadfssimo jurista, formado, como escreve, «nos velhos Gerais da alma
mater da Universidade Portuguesa,
a Universidade de Coimbra» (p. 11),
tendo, de resto, leccionado disciplinas de canicter essencialmente jurfdico, como Hist6ria do Direito na
Faculdade de Direito de Lisboa, e
Introdu~ao ao Estudo do Direito, no
Instituto de Ciencias Sociais e Politicas. Todavia, emprestou a lecciona~ao dessas cadeiras, e disso e
prova as folhas policopiadas sabre
esta ultima disciplina, sugestivamente subtituladas «Uma perspectiva Politol6gica», uma preocupa~ao pelos «porques da polis» (p. 13),
como o Autor confessa.
E essa preocupa~ao, patente
sobretudo na sua disserta~ao de
doutoramento, «Ensaio sabre o problema do Estado», que se complementa agora numa outra perspectiva, ao optar por dissecar o
conteudo e os metodos da disciplina
de Ciencia Politica da Licenciatura
em Rela~oes Internacionais, qual
seja a do «conhecimento politol6gico do politico» (p. 14).
Explica ADELINO MALTEZ, em
tom autojustificativo, quanta a escolha do tema do relat6rio para professor associado: «nao encaramos a
nossa carreira acadernica no ISCSP
como uma especie de sucedaneo
daquela eventual outra que como

jurista poderfamos ter tido numa
Faculdade de Direito portuguesa»
(p. 17). 0 Autor assume assim, sem
tergiversa~6es, a sua condi~ao de
polit6logo, sem deixar de enfatizar
o dhilogo que nesta obra, e em geral
no exercfcio do seu munus professoral, pretende estabelecer entre a
«autonornia da ciencia politica» e a
«ciencia da ordem normativa do
Direito» (p. 18).
Curioso, em termos de paralelismo, quanta a perspectiva metedol6gica utilizada, embora tendo
em conta que se trata do ensino da
Ciencia Politica numa licenciatura
em Direito, e o relat6rio de MARCELO REBELLO DE SOUSA, sabre
tema similar, intitulado «Ciencia Politica, conteudo e Metodos,
(Coimbra, 1989).
Nao cabe, todavia, neste brevfssimo apontamento, a analise
comparatfstica de ambas as aproxima~oes a Ciencia Politica.
Encerrada esta pequena nota
introdut6ria, relativa as razoes justificativas do trabalho do Autor, vejamos sucintamente como se estrutura a obra e quais as suas grandes
linhas de for~a.
0 livro agrupa-se em tres nucleos fundamentais: o primeiro
sabre o metodo da Ciencia Politica,
o segundo sabre o programa e o
conteudo da cadeira e o terceiro
sabre a Bibliografia aconselhada.
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A primeira parte da obra necessariamente mais densa, afirma e
discute os aspectos mais polemicos
e problematizantes da Ciencia Politica de ontem e de hoje: a complexidade e o globalismo, as circunstancias do tempo e lugar onde a
Ciencia Politica se ensina e
aprende, a ciencia Politica como
ciencia cultural («s6 atraves de uma
interpreta9ao espiritualista da evolu9ao, diversa das propostas feitas
pelo marxismo e pelo desenvolvimento historicista, e que poderemos
compreender as coisas politicas»
(p. 36)), os signos, os referentes, as
hierarquias da realidade politica, os
proceSSOS de analise, OS «Sistemas
politicos» (p. 48) e 0 caracter cientffico da politologia.
A primeira parte da obra faz
ainda uma larga e interessante incursao sobre o ensino da politologia
nas univerisades portuguesas, referindo o ensino nas Faculdades de
Direito e, em capitulo aut6nomo, o
papel de ADRIANO MOREIRA e do
ISCSP, no ensino da Ciencia Politica. A este prop6sito, embora sem
o fOlego de ADELINO MALTEZ, valera a pena confrontar o artigo sobre
identica materia, de DIOGO LUCENA
e BRAGA DA CRUZ na Revista de
Ciencia Polftica, n. 0 2, 1985, pp. 5
e ss. «lntrodu9ao e Desenvolvimento da Ciencia Polftica nas Universidades Portuguesas».

A concluir o momento introdut6rio do seu relat6rio o Autor discute a autonomia da Ciencia Polftica, onde se reunem os argumentos
nucleares da obra. Assim come9a
por afirmar que «nao podemos reduzir a ciencia politica a um conjunto de policies» ja que esta nao
pode «ter como sin6nimo o universo sincretico das ciencias politicas» (p. 91). Propoe, seguidamente,
uma redescoberta «daquele conceito classico de sociedade politica
que ultrapassa a dialectica Estado/Sociedade Civil» (p. 93), sem
que isso signifique cair nos «preconceitos hobbesianos de uma fisica moral ou politica praticada
com o mesmo rigor que a fisica matematica» ou diluir a Ciencia Politica no universo da Filosofia politica (p. 94).
Coerentemente ADELINO MALTEZ sustenta que a «Ciencia Polftica
tem algo de experimental, e uma
ciencia pratica, um conhecimento
que parte da observa9ao dos factos
e procura inserir-se no movente»
(p. 96) e por essa razao se afirmou
como disciplina aut6noma pedag6gica e cientificamente ( «ousamos
proclamar que o estudo da politica
tambem tem direito a uma disciplina pr6pria: a ciencia polftica ou a
politologia» (p. 100). No seu percurso argumentativo o Autor ilustra
a caminhada da autonomiza9ao, salientando, com manifesta pertinen-
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cia, que a «luta pela liberta<;ao da
ciencia politica» se fez, ora a partir
da Sociologia ora do Direito (p. 103).
E reconhecendo embora que a disciplina tern o mesmo campo que
outras ciencias e saberes (a polis),
encar·a esse dominio segundo uma
perspectiva especffica «O estudo do
poder politico institucionalizado
de urn ponto de vista globalista»
(p. 107).
No ba1an<;o entre os cultores da
Ciencia Politica como uma Teoria
do Estado a maneira de JELLINECK
e os adeptos de uma «Political
Science» embrenhada no estudo de
todos os poderes sociais, ADELINO
MALTEZ supera a querela afirmando que «O Poder, poder politico
institucionalizado, autoridade ou
Estado, e dizer o mesmo por palavras aparentemente contradit6rias
(p. 108). E que, argumenta, «na
ciencia politica, cujo metodo tern de
ser necessariamente cientffico, se o
ambiente e 0 social - 0 homem
como animal naturalmente social- a materia de estudo e o politico - o homem como animal artificialmente politico, ou o homem
como animal que inventou o politico» (p. 107). Numa sfntese final
conclui o autor «O campo da politica e assim 0 quadro estrutural do
exercfcio do poder» (p. 111), no

qual se ordenam dados materiais e
dados espirituais. Nesse sentido,
pois, a Ciencia Politica «deve come<;ar por ser macropolitica, nao
pode renunciar a enfrentar a metapolitica, nem dissolver-se analiticamente na micropolitica» (p. 112).
A segunda parte do livro e
ocupada corn o programa da disciplina, referenciado na especialidade, e onde naturalmente se projectam as concep<;6es cientfficas e
metedol6gicas do Autor, discutidas
nos capftulos antecedentes. Assim
importa destacar, a pinceladas largas, os pontos centrais do programa, a saber: 0 campo da Ciencia
Politica, Os fundamentos do Pensamento Politico, A Natureza do Politico, 0 Ambiente do Politico, 0
Corpo do Politico, As formas do
Politico, Sede do Poder Politico,
Partidos Politicos, 0 Processo Eleitoral Demoliberal, A Poliarquia, A
Imagem do Poder e Politica Global.
Finalmente a ultima parte da
obra, constitui urn extenso e utilfssimo, quer para os alunos quer para
os docentes da disciplina, roteiro de
obras e autores sobre Politica e
Ciencia Polftica, dividido em duas
partes: bibliografia aconselhada e
selec<;ao de estudos sobre politica.
R.L.P.
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