
 

Man and the State  
 
�JACQUES MARITAIN parte do princípio que a pessoa humana enquanto 
indivíduo existe para o corpo político e o corpo político existe para a pessoa 
humana enquanto pessoa. Mas o homem não existe, a qualquer título para o 
Estado. Neste sentido, considera que na perspectiva de uma sã filosofia política 
não há soberania, isto é, o direito natural e inalienável a um poder supremo 
transcendente ou separado na sociedade política... O Estado... não é soberano, 
nem mesmo o povo. Só Deus é soberano. O Estado não é, assim, um sujeito de 
direito, isto é, uma pessoa moral e, portanto, um todo; por conseguinte, ele ou 
se sobrepõe ao corpo político ou é destinado a absorver integralmente o corpo 
político e goza do poder supremo em virtude do seu próprio direito natural e 
inalienável e no seu próprio interesse final... distinto quer do bem- estar, quer 
da ordem pública que são os seus fins imediatos, quer do bem comum, que é o 
seu fim supremo. É visto como um instrumento especializado nos interesses do 
todo, destinado a defender e a proteger o povo, os seus direitos e a melhoria da 
sua vida contra o egoísmo e o particularismo dos grupos e das classes 
privilegiadas. Não pode, pois, confundir-se Estado e Nação. Esta provém da 
comunidade; aquele, da sociedade política, pelo que o corpo político deve 
desenvolver o seu próprio dinamismo e o respeito das liberdades humanas de 
tal maneira que as comunidades que dentro dele se contém têm por sua vez os 
seus direitos naturais plenamente reconhecidos e tendem espontaneamente a 
fundir-se numa única comunidade nacional, mais elevada e mais complexa. É a 
visão integral de um Estado supletivo e pluralista porque tudo o que no corpo 
político pode ser realizado por associações e organismos particulares de nível 
inferior deve ser realizado por estas associações e estes organismos 
particulares. Para MARITAIN a autoridade deriva da vontade ou do consenso do 
povo e do seu direito fundamental de se governar a si mesmo como se fosse um 
canal pelo qual um corpo político é colocado em estado de ser e de agir. Os 
governantes são, assim, vigários do povo, a sua imagem, mas uma imagem viva 
e activa, não uma imagem morta do povo, uma imagem que é uma pessoa 
humana dotada de razão, de livre arbítrio e de responsabilidade. Eles são 
governantes reais do povo; têm que tomar decisões conformes aos ditames da 
respectiva consciência, às leis deste ramo específico da Ética que é a ética 
política, ao julgamento da sua virtude ( ou a supô-los de tal dotados) de 
prudência política e ao que eles consideram exigido pelo bem comum, mesmo 
que actuando dessa maneira incorram no desagrado popular 
 


