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Introdução 
Afastar a violência é o objectivo tradicional da política.  

A República de Platão é a afirmação de que a justiça é o objectivo 
da polis (capítulo i). Aristóteles ensina: «a guerra existe em vista 
da paz» (Política, 133.ª, 35). A polis era, pois, a recusa da violência 
interna; a violência contra o exterior estava subordinada à condição 
da legítima defesa. Os romanos tinham o mesmo propósito de evi-
tar que a conduta política, a conduta da cidade, fosse determinada 
pelas armas. Falando por todos, Cícero disse: «cedant arma togae», 
isto é, as armas dos militares devem ceder às togas dos civis (De 
Off., i, 22). Santo Agostinho ensina: «a paz é o fim desejado da 
guerra»; ecoa Aristóteles, mas é em Platão que lança as suas raízes: 
«afastada a justiça, que são na verdade os reinos senão grandes qua-
drilhas de ladrões?» (Cidade de Deus, 19, 12; 4,4). Nos nossos dias 
Robert Dahl pergunta: «O que impedirá os dirigentes de usarem a 
violência coerciva para estabelecerem e manterem um Estado não 
democrático?» Ora a «violência coerciva», esclarece o politólogo 
que lançou a ideia da poliarquia como base da democracia, vem da 
polícia e do exército (Democracy and its Critics, p. 244). 

Qual o objectivo profundo do presente trabalho? O título su-
gere, num estilo algo provocador, que o leitor vai ler um manual 
técnico. Num certo sentido, vai: o presente livro é um manual de 
técnica de gestão da organização política; com efeito, esse objectivo 
é estudar a relação entre os órgãos superiores do Estado — o chefe 
de Estado, o chefe de governo, a assembleia eleita — e as Forças 
Armadas. Veremos que é ao executivo que compete essa função e 
concentrar-nos-emos na acção do chefe de Estado, em particular 
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do presidente eleito, os quais têm sempre uma palavra a dizer neste 
terreno, seja qual for a forma do Estado.

Concretizemos melhor a nossa lição: a relação do chefe de  
Estado com as Forças Armadas é crucial para assegurar que elas 
não intervêm na vida política. Concretizemos ainda melhor o cerne 
da nossa lição: o presidente forte de uma república legal desfruta 
das melhores condições para integrar a instituição castrense na 
organização política e para evitar que a violência domine a cidade. 
Assim será assegurada a paz civil.

O chefe de governo parlamentar, o rei parlamentar, o che-
fe do Estado fascista ou o do Estado tradicional contemporâ- 
neo — para designarmos órgãos executivos unipessoais — têm me-
nos condições para conseguir que o exército respeite a lei básica da 
organização política, as competências do Estado e as da Igreja.

Dito de outro modo: a nossa lição identificará a forma do Esta-
do que melhor afasta a instituição castrense da intervenção violenta 
na vida do próprio Estado e na da organização política. 

A nossa lição pressupõe que as formas do Estado são relevantes 
para garantir a obediência das Forças Armadas à organização políti-
ca. Esta tese surpreenderá. Com efeito, as ciências sociais contem-
porâneas ainda tendem a considerar que as formas políticas são a 
resultante das formas sócio-económicas, sendo por isso desprovidas 
de capacidade de iniciativa social, como ensinam os estruturalismos 
e os marxismos; por isso, como lembra Juan Linz, esquecem as ins-
tituições («Presidential or parliamentary democracy», p. xi, 3). As-
sim, a historiografia raramente valoriza as relações articuladas entre 
a instituição estatal — o chefe de Estado, o governo, o parlamen- 
to — e a instituição castrense. As ciências do direito e da política 
costumam também esquecer este eixo fulcral: a relação do Estado 
com as Forças Armadas terá deixado de fazer parte do «mito» do 
direito constitucional. A sociologia política, as mais das vezes, es-
quece o problema das instituições. E também esquece o problema 
da violência política — e esquece-o por estar sobretudo preocupa- 
da com as sociedades pacíficas do Atlântico Norte; quando não 
o esquece, prefere explicá-lo recorrendo apenas à sociologia da 
política: a violência política não resulta de factores políticos, mas  
sim de factores sócio-económicos ou da «cultura política», enten-
dendo por cultura política a articulação estruturada entre valores e 
atitudes que ao Estado respeitam (Cunha, Teoria da Constituição, 
i, Mitos, Memórias, Conceitos).
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Eppur si muove. As instituições políticas contam. Com efeito, 
a investigação empírica comparativa sugere que nos Estados semi-
presidenciais e em parte livres a propensão para o golpe militar é 
quase quatro vezes menor do que nos parlamentares. Para evitar 
golpes militares nos Estados pobres, o Estado semipresidencial é 
pelo menos quatro vezes mais eficiente do que o parlamentar e 
o presidencial. Nestes termos, o presidente forte e republicano 
afigura-se a melhor instituição para evitar golpes militares. Nestes 
termos e só nestes. Devemos ainda sublinhar que trabalhamos com 
variáveis probabilísticas e não deterministas: assim, embora seja 
melhor para um país pobre ter um presidente forte, esse «melhor» 
apenas significa que é maior a probabilidade de evitar um golpe 
militar. O leitor verá e julgará. Sem enjeitarmos outros tipos de 
causalidade, tentaremos explicar a organização social a partir das 
instituições sociais e a violência política a partir de factores po-
líticos. Não olvidaremos o que está para lá das instituições nem 
os factores metapolíticos, como a economia; mas consideraremos 
uns e outros como a potência que só existe quando a política a 
torna acto.

Tendo assim justificado o método, embora de modo sumário, 
voltemos ao objecto.


