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�BERTRAND DE  JOUVENEL (n.1903) considera que a política éda acção que 

desencadeia aquele movimento que leva à agregação de outros, em torno do 

projecto ou da ideia de um determinado autor, sendo definida como o 

comportamento dos homens nos seus postos de autoridade e pelo movimento 

que inserem nos negócios políticos, como todo o esforço sistemático levado a 

cabo em qualquer parcela do âmbito para mover os outros em prol de algum 

projecto desejado pelo autor do mesmo, o que requer a manifestação de um 

facto que virá a relacionar-se com um acontecimento futuro, porque o futuro 

está sempre presente na mente do homem que actua. Neste sentido, refere que o 

político procura produzir um certo evento solicitando a acção de outros. 

Procura provocar acções cooperantes adequadas e, para obtê-las, orienta-se de 

maneira a que estas se produzam.  

�Jouvenel aceita, deste modo, a perspectiva de Proudhon para quem a acção é a 

ideia, considerando que agimos suficientemente desde que espalhemos na 

atmosfera intelectual os germes da sociedade futura, porque a acção é política 

tanto pela sua matéria como pela sua forma(...) A acção de política pura é 

necessariamente agregativa(...) Onde a acção de agrupar tem por objectivo 

final a existência do grupo,há política pura. Considera mesmo que parece 

legítimo definir a actividade política como a actividade construtiva, 

consolidadora e conservadora dos agregados humanos.Para BERTRAND 

JOUVENEL, a concepção pluralista do político procura partir do particularismo 

para uma adequada pilotagem do futuro, para o clássico sentido da palavra rex, 

daquele a quem cabia regere fines. Só assim pode entender-se o sentido último 

da governação, esse procurar antever o futuro, encaminhar as nossas acções até 

um ponto fixo, traçado e esquematizado, é projectar um ideal num espaço 

indeterminado. Muito simbolicamente, poderemos descrever este acto de 

imaginação, como algo de semelhante a uma escalada. Cada Homem é como 

um alpinista que lança a corda e a prende num afloramento da escarpa: depois, 

equipado pela cultura, opera num campo estruturado, concebendo objectivos e 

solicitando a ajuda dos seus semelhantes para a execução e efectivação dos 

mesmos. Assim é o Homem Político, e se bem que tudo isto constitua pura 

trivialidade, assim é, e assim acontece 
 


