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DIREITO EUROPEU 
E IDENTIDADE EUROPEIA * 

Jose Duarte Nogueira1 

§1. Direito europeu e Europa 

1.1. Come<;:aremos por frisar que as reflex6es em seguida enunciadas nao 
foram pensadas na dependencia do direito da Uniao Europeia, tornado como 
o quadro juridico vigente comum aos respectivos membros2• 

Nao obstante este direito dispor ja de urn historial, a respectiva genese 
nao se encontra suficientemente distanciada no tempo, para o direito comu
nitario poder ser olhado corn a objectividade que convem a uma visao integrada 
pela componente hist6rica. Tao pouco e ja possivel ter uma ideia definida da 
evolu<;:ao dos factos normativos que lhe estao associados, impreciso que esta 
o proprio futuro politico da Uniiio ap6s a rejei<;:ao da Constituir;:iio Europeia por 
alguns membros3

• Por tudo isto, sem prejuizo do relacionamento que se mostrar 
conveniente em cada momento, e fora da dependencia estrita do respectivo 
quadro positivo que as reflex6es serao em geral desenvolvidas. 

1.2. Em segundo lugar julgamos util clarificar a utiliza<;:ao da expressao 
direito europeu, preferida em detrimento da expressao direitos europeus. 

A clarifica<;:ao e desejavel, desde logo porque nao e o mesmo pensar em 
multiplos ordenamentos ou num ordenamento unico, ainda que integrado por 
diversas componentes. 

· 0 presente texto foi publicado autonomamente na Universidade Lusfada (2007), para 
disponibiliza~ao aos alunos da disciplina de Fundamentos do Direito Europeu e de Filosofia do 
Direito. 

1 Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Direito da 
Universidade Lusfada de Lisboa. 

2 Sobre o direito da Uniao Europeia, Fausto de Quadros, Direito da Uniiio Europeia ... ; Joao Mota 
de Campos, Manual de Direito Comuniliirio .... ; Maria Lufsa Duarte, Direito da Uniiio Europeia .... Na 
bibliografia estrangeira, a par de muitos outras, L. Constantinescu, Das recht der europaischen .. . . 

3 Numa posi~ao crftica em rela~ao a nfveis elevados de integra~ao, Paulo de Pitta e Cunha, 
A integra~iio europeia ... ; A crise da Constitui~iio Europeia ... ; Reservas a Constitui~iio Europeia .... 
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Mas, e tambem conveniente porquanto o conceito, mesmo utilizado no 
singular, e compativel corn diferentes conteudos ou acep<;:6es. 

Pode, na verdade, dirigir-se a urn entendimento especulativo do direito, 
configuravel como conjunto de principios e valores reveladores de uma certa 
forma de o pensar na Europa, independentemente de se concretizarem em regras 
vigentes em determinado momento; pode recair sobre a compara<;:ao do direito 
dos diversos Estados europeus, ou dos grandes sistemas jurfdicos vigentes neste 
espa<;:o; pode ter urn sentido prospectivo, como antevisao de urn sistema jurfdico 
europeu por detras do qual esteja urn nfvel elevado de integra<;:ao, maxime do 
tipo federal; pode corresponder ao somat6rio dos sistemas jurfdicos dos varios 
espa<;:os regionais4

; pode eventualmente ter ainda outros alcances. 
A clarifica<;:ao do postulado enunciado em primeiro lugar decorrera natu

ralmente das reflexoes sucessivamente entretecidas. Nao se justifica por isso 
entrar nele agora ex professo. 

Ja quanto aos diferentes conteudos e acep<;:6es justifica-se alguma aten<;:ao. 
Na respectiva clarifica<;:ao, como ponto de partida, convem nao esquecer 

que todos pm·tem de uma perspectiva actualista no modo de perceber o conceito 
de direito europeu. A agrega<;:ao de elementos retirados do passado, designada
mente respeitantes aos antecedentes, visa alargar e completar a visao subja
cente, decorrendo da inten <;:ao mais ampla que motivou inicialmente estas 
linhas5

. Como e born de ver, s6 em rela<;:ao a tais elementos cabe reflectir em 
termos hist6rico-jur1dicos, independentemente de se concluir pela respectiva 
inser<;:ao numa linha evolutiva comum, ou em varias, distintas, face a realidade 
multifacetada hoje existente. Em tudo o mais a reflexao decorre essencialmente 
da realidade hodierna. 

A primeira acep<;:ao aproximar-se-ia do conceito de pensamento juridico, 
pelo que o direito europeu dela emergente corresponderia ao modo de pensar 
o direito no espa<;:o politico e geografico subjacente: a reflexao jus-hist6rica 
reconduzir-se-ia ao estudo da evolu<;:ao, no tempo, de tal modo de pensar. A 
segunda apontaria para urn direito comparado a escala europeia e a reflexao 
hist6rica' apontaria para uma compara<;:ao de sistemas a luz da respectiva 
genese. A terceira pressupoe urn caminho ainda a trilhar e equaciona o direito 
em fun<;:ao desse caminho: a reflexao hist6rica teria dificuldade em se ajustar 
a uma visao deste tipo, por carencia de sentido, a menos que incidisse sobre 
a procura, no passado, dos fundamentos de tal futuro . A quarta olharia para 
a realidade hodierna corn urn certo pragmatismo, numa 6ptica proxima a que 
esta por detras das realidades jurfdicas nacionais, ainda que podendo valorizar 

4 Fausto de Quadros, ob. ci f, p. 21 e s. 
5 Convem nao esquecer que as reflex6es contidas no texto agora publica do foram autonomizadas 

de urn texto mais amplo orientado para a jus tifica~ao de uma disciplina em projecto, a qual se 
designaria Hist6ria do Direito Europeu (Provas de agrega~ao na Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, em 18 de Maio de 2006). 
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preferentemente vertentes normativas ou institucionais: a reflexao hist6rica a 
ela subordinada, ao ter em conta tais patrimonios, procuraria relaciona-los 
corn percursos anteriores eventualmente comuns, sendo esse, nas linhas gerais, 
o seu conteudo. 

E a ultima acep~ao que consideramos mais proxima da clarifica~ao preli
minar do alcance que queremos dar ao conceito de direito europeu. Preliminar 
todavia, no verdadeiro sentido, porque aponta apenas para linhas de for~a. 

De facto, embora talvez corn menor intensidade em rela~ao a primeira6
, 

todas mantem pontes entre si, as quais e desvantajoso cortar. Na nossa pers
pectiva seria ate contraproducente tentar faze-lo, podendo facilmente com
preender-se o risco inerente, tomando como exemplo a terceira acep~ao, dada 
a dimensao prospectiva nela fnsita quanto ao conceito de direito europeu. Falar 
neste caso de futuro, sem o alicer~ar na realidade subjacente a todas as demais 
- independentemente de serem olhadas como presente ou como passado -, 
seria, na verdade, absurdo. 

Todas possu~m pois, valia propria, pelo que os respectivos contributos 
devem ser vistos como complementares. 

Quando se coloca a alternativa entre direito europeu e direitos europeus, 
para alem de uma interroga~ao sobre conteudos e tambem a valoriza<;ao de 
uma base normativa comum passive! de ser percebida, que esta a ser equa
cionada. 

Preferir a segunda expressao, suporia p01-tanto, a recusa dessa base, pelo 
menos a nfvel suficientemente valorizado para permitir um olhar abrangente 
sobre a realidade jurfdica europeia, pois todas aquelas acep~6es tern em comum 
um enfoque orientado para a unidade em detrimento da diversidade. A recusa 
teria talvez menos consequencias - pode admitir-se - no que respeita a pri
meira, ja que a facilidade corn que o pensamento jurfdico se articula corn o 
pensamento filosofico (jurfdico ou nao ), sem questionar o es treito contacto 
entre os varios espa~os politicos europeus, permitiria, talvez encontrar sem 
esfor~o excessivo, em torno de pensadores individualizados ou de escolas espa
cialmente conectaveis, denominadores comuns, sem os diluir necessariamente 
numa globalidade. Teria mais intensidade quanto as demais acep~6es, em 
especial a ultima, pela evidente maior facilidade que o Estado, ou a entidade 
que mais dele se aproxime na actual realidade comunitaria, tern, em condicionar 
a vigencia de normas e institutos, favorecendo-se assim uma visao unitaria. 

A op~ao por direitos europeus conduziria, por isso, a manter o estudo de 
cada direito europeu no ambito do seu proprio percurso evolutivo e o resultado 
nao se afastaria muito do que se verifica actualmente na jurishistoriografia 

6 Em abs tracto poderia ser inclufda numa acep<;ao ampla de Hist6ria do Direito Europeu, mas 
geralmente tern-se distinguido entre Hist6ria do Pensamento Jur fdico e Hist6ria do Direito propriamente 
dita. 
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europeia, geralmente limitada a concatena<;:ao circunstancial de dados oriundos 
de diferentes ordenamentos nacionais. 

Dito de outro modo, se a admissibilidade de urn direito europeu, na vertente 
que mais nos sensibiliza, ou seja na normativa e institucional, e ainda assim 
passive! de debate - nao o recusamos - a orienta<;:ao no sentido de direitos 
europeus, face a multiplos elementos existentes, ao menos quando olhada sob 
uma 6ptica extrema nao se afiguraria de todo credivel. 

Desde logo, face a inquestionavel existencia de tra<;:os comuns entre a 
generalidade dos ordenamentos vigentes no territ6rio europeu, heran<;:a evi
dente de realidades anteriores que a todos afectaram, ainda que em tempos e 
graus diferentes. Mas tambem face a inquestionavel proximidade entre os 
percursos formais na cria<;:ao do direito, em numerosas regioes da Europa, 
evidencia que, alias nem sequer exige recurso a especialistas, bastando espirito 
de observa<;:ao e senso comum. 

Nao e, em qualquer caso, entre posi<;:6es extremas que colocamos a op<;:ao, 
ou seja entre a desvaloriza<;:ao do comum, enquanto suporte de uma ideia de 
unidade e a desvaloriza<;:ao absoluta da diversidade, enquanto evidencia. 
Nenhuma seria defensavel e poucos as assumiriam. 

De facto, a op<;:ao colocamo-la tao-somente no plano da presen<;:a de facto
res comuns corn intensidade suficiente para levar a preferir urn conceito de 
direito europeu, valido quer como instrumento essencial da europeidade no 
plano da realidade, quer como conceito justificante, no plano hist6rico, de 
reflexoes dedicadas. 

E aqui que a nossa preferencia vai claramente para a segunda, tanto 
mais que qualquer eventual duvida em a perfilhar, nao levaria necessariamente 
a considerar como unica alternativa, ao menos no plano hist6rico, uma con
figura<;:ao final constituida por tantas visoes jurishistoriograficas do direito 
quantos os ordenamentos nacionais ou estaduais existentes na Europa. Apenas 
se nao fosse, de todo, possivel encontrar relevantes pontos de contacto, tudo 
tenderia a permanecer como hoje. Como esta hip6tese, mesmo no quadro de 
uma posi<;:ao moderada, s6 remotamente seria defensavel - ja o dissemos -, 
subsistiria sempre a possibilidade de se falar de uma visao hist6rica do direito 
europeu, ainda que distribuida por tantos segmentos verticais ou horizontais, 
quantas as realidades parcelares concatenaveis, detectaveis no espa<;:o geo
grafico que lhe corresponde. Trata-se alias, de urn modelo que no piano nacional 
tern sido utilizado na historiografia juridica em certos paises, como e o caso de 
Espanha, por facilmente adaptavel a Estados plurinacionais e e manifesto que 
mesmo em tais situ<;:6es nao tern implicado a recusa de uma visao unitaria. 

Em sintese, diriamos pois, que o debate poderia ser equacionado em dois 
momentos. 

Num primeiro, optando entre urn conceito comparavel a urn tronco 
comum do qual saem as especificidades nacionais ou estaduais, e urn conceito 
comparavel a uma multiplicidade de troncos principais de caracter nacional 
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ou estadual, cuja base, ainda que remotamente comum, por distante ou esbatida 
nao justifica tratamento unitaxio. Esta indaga<;ao estaria orientada para a 
formula<;ao da op<;ao inicial entre direito europeu e direitos europeus. Figurativa
mente, a segunda alternativa corresponderia a uma floresta de especies comple
tamente diferentes. Como dissemos, por dificilmente defensavel, afastamo-la. 

Restando a primeira, haveria entao que verificar se comporta sub-alter
nativas possiveis ou aceitaveis. Em abstracto admitimos que sim. Seria o caso 
se figurativamente associasse uma base comum visivel, impossivel de ignorar, 
a troncos dela emergentes corn diferentes graus de proximidade entre si, cor
respondentes a ordenamentos estaduais ou nacionais igualmente impossiveis 
de ignorar na sua especificidade. 

Saber se esta sub-alternativa deve ser preferentemente aproximada da 
primeira ou da segunda alternativa principal, seria problema ainda a resolver, 
embora menor, pois a op<;ao nao se perfilaria entre hip6teses radicalmente 
opostas. Porque a segunda nos parece, em si, menos credivel, a nossa tendencia 
vai no sentido de a aproximar da primeira, olhando-a como uma variante. 

A qual estaria ja reflectida na propria terminologia preferida, a qual, ao 
apontar para direito europeu, supoe ja na base algo mais do que uma simples 
referencia geografica, manifestamente insuficiente, por potencial ausencia de 
alcance juridico. A nao ser assim, os direitos chines ou indiano - para tomar 
exemplos cuja base geografica esta afastada da Europa - enquanto aplicaveis 
em territ6rio geograficamente europeu, mas nacional porque correspondente 
as respectivas embaixadas, caberiam neste conceito. Por excessivamente amplo, 
tal conceito seria inconsequente. 

Em suma, na visao unitaria identificavel corn a primeira alternativa, a 
observa<;ao da materia parte da ideia primordial de coesao para buscar a 
diversidade. Na variante referida a ideia de diversidade e ja dominante, partin
do-se dela para a busca de tra<;os comuns. Sendo possivel lidar corn niveis de 
coesao diferenciados, correspondentes na pior das hip6teses a paises, ou na 
melhor a grupos de paises, haveria essencialmente apenas que fazer reflectir 
esses niveis na sistematiza<;ao adoptada. 

1.3. Em terceiro lugar parece-nos interessante associar a problematica da 
historiografia do direito europeu a ideia de Europa e a ideia de identidade 
europeia, enquanto conceitos uteis ao seu enquadramento. 

Na sequencia a seguir, reconhecendo-os como pr6ximos, preferimos olhar 
primeiro a ideia de Europa e em seguida a de identidade europeia. Intencional, 
a escolha funda-se na maior plausibilidade de a identidade europeia, a existir, 
ser consequencia da ideia de Europa - esta necessariamente existente, ainda 
que de contornos discutiveis - do que admitir o contrario7• 

'Admitindo-se o entendimento diverso, ou seja, a coloca~ao da ideia de Europa na dependencia 
de factores identitiirios europeus, o factor geografico seria quase negligenciavel. 
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Preliminarmente uma breve justifica\ao sobre o chamamento destes 
conceitos. 

Falar de urn direito europeu no quadro anteriormente aflorado, e pensar, 
antes de mais, no direito como complexo de normas e institui\6es. Olha-lo 
historicamente e admitir urn devir no qual ocupa lugar de relevo na liga\ao 
entre passado e presente. Sup6e ainda urn conceito adjectivante, o qual serve 
justamente para o caracterizar. Em situa\6es similares tal caracteriza\ao e 
feita corn recurso ao nome do Estado a que o direito principalmente se liga. 
Nao sendo manifestamente o caso, pois a Europa nao e urn Estado, esse nome 
devera corresponder, ao menos, a uma realidade capaz de ocupar posi\ao 
analoga, ainda que os respectivos contornos sejam de diversa natureza. Sendo 
assim a ideia de Europa - seja ela qual for - e indispensavel para se falar de 
urn direito europeu. 

Quanta a identidade europeia trata-se de urn conceito cujos elementos 
essenciais se movem exclusivamente no plano das figura\6es abstractas8

. 

Entronca na cultura em sentido amplo, embora absorva apenas parte dela 
como ulteriormente diremos. Podera ser de defini\ao complexa. Podera mesmo 
ser impossivel resolver duvidas essenciais que a envolvem, quais sejam as 
relativas a propria existencia ou ao interesse em a admitir, mas ao contrario 
da ideia de Europa, facilmente se conclui que, existindo identidade, indepen
dentemente dos respectivos contornos nao se seguiria automatica ou 
necessariamente a existencia de urn direito europeu. Tal como nao se verificaria 
a conclusao inversa, ja que a inexistencia de identidade nao implicaria a recusa 
de urn direito corn a denomina\aO de europeu. Em sfntese, nao e indispensavel 
a defesa que nos propomos. 

Tera, apesar disso, interesse olhar em conjunto, direito europeu e identidade 
europeia? Julgamos que sim. Nao obstante, enquanto conceitos, poderem ser 
olhados em separado, nao so estao proximos pelo adjectivo que os une, como 
em conjunto sao ambos relevantes no quadro das reflex6es que nos ocupam. 
0 primeiro, porque subordina o direito a urn nome e os nomes nao sao aleatorios, 
mas significantes. 0 segundo, porque, se existir contribuira seguramente para 
a configura\ao do primeiro, de modo nao despiciendo. 

Trata-se, e certo, de uma relevancia possivel, provavel talvez, mas nao 
necessaria. Abre em qualquer caso diversas pistas. Ou a identidade corresponde 
a algo corn rafzes no passado ou interpretavel a sua luz, e nessa circunstancia 
dificilmente nao se interligara corn as raizes do proprio direito; ou corresponde 
a algo ainda inexistente que se intenta construir, e se assim for sobredeterminara 
o direito em forma\ao; ou simplesmente nao ocupa nem uma nem outra posi
\ao, restando ve-la como componente da ideia de Europa, ou como excrescencia 
destinada a ocupar paginas inuteis. 

8 Tdentidade europeia e multiculturalismo .... 
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§2. Ideia de Europa 

2.1. A ideia de Europa como urn todo, nao obstante os desenvolvimentos 
que o seculo XX permitiu, reflecte ainda hoje a fluidez que sempre lhe esteve 
associada. 

Por sobre urn sentido geografico de fundo - o unico que admite consensos 
mais alargados e que para muitos foi o primeiro em que a Europa se reviu9 

-

comporta outros alcances parcelares10. Tern-no revelado implicitamente varia
dos autores quando, ao recordarem o passado, ao olharem o presente ou ao 
anteciparem o futuro, a reconduzem ao plano hist6rico, polltico, econ6mico, 
religioso ou outro, como se se tratasse de uma ideia naturalmente compar
timentavel em sectores corn for~a propria suficiente para valer desligado dos 
demais, mas incapazes de definirem em conjunto uma matriz comum11

. Ou, 
como algo que s6 segmentado se justifica ser olhado, numa especie de tributo 
a urn minimo que, de pragmatico, nao implica maiores riscos. 

Uma Europa essencialmente de cunho geografico tao evanescente quanto 
o esbatimento de uma base humana europeia o permite, ou multiplas Europas 
sectoriais, a luz de tantas vertentes quanta as detentoras de potencialidades 
aut6nomas, eis o quadro que frequentemente se nao pode ignorar, face a uma 
realidade que, falha de coerencia polltica global e de certo modo for~a animica, 
se encontrou quase permanentemente ao longo da Hist6ria num limbo entre 
o que se sabe nao poder ser e o que alguns gostariam que fosse12

. Paradoxal
mente, a despeito da abstrac~ao pouco consistente a que tais acep~6es frag
mentarias conduzem, contra todas nunca deixaram de se levantar objec~6es13, 

a cada afirma~ao de especificidade europeia se opondo uma critica desvalo
rizadora, como se nem a uma identidade fragmentaria tivesse jus. 

Numa atitude de impotencia face a nacionalismos enraizados no seu seio, 
duvidou-se da possibilidade da existencia de uma Europa capaz de ultrapassar 

9 Fausto de Quadros, Direito da Uniiio Europeia ... , p . 23. 
10 Ao pensamento politico portugues sobre o tema e indispensavel o estudo de Martim de 

Albuquerque, Primeiro ensaio sob re ... , na qual se oferece uma visao sob re o modo como a ideia foi sendo 
observada e assimilada em Portugal. Todas as na~6es europeias tiveram, em maior ou menor grau, 
receptividade ao tema. Na impossibi lidade de fa zer uma resenha, na~ao a na~ao, para alem de 
trabalhos que em cada momento possam ser indicados, assinalam-se exemplificativamente, na segunda 
metade do seculo XX, B. Voyenne, Histoire de /'idee europeene ... ; Jean Baptiste Duroselle, Europa ... , e 
L'idee d'Europe ... ; Raimond Aron, Defesa da Europa decadente .. . ; Denis de Rougemont, Vingt huit siecles 
d'Europe ... ; Andre-Jean Arnaud, 0 pensamento jurfdico europeu .. .. ; N. Davies, Europe. A history .. . ,; Jdentidade 
europeia e multiculturalismo ... ; Maria Manuela Ribeiro, A ideia de Europa. Uma perspectiva hist6rica .... 

11 Gonzague de Reynold, L'Europe tragique .. , p. 398 e s (ap. Martim de Albuquerque, ob. cit. p. 
255). 

12 Ocasionalmente pode surgir como urn todo no qual mais de uma vertente se conjugam. Mas 
logo as nacionalidades cobram os seus direitos como obstaculos naturais a uma visao homogenea . 

13 Idem, idem, p. 256 e s. 

Lusiada. Direito. Lisboa, 11.
0 4 /5 (2007) 393 



Jose Duarte Nogueira 

a mera abstrac<;ao laboratorial. Face a incapacidade atavica em apagar a 
fronteira corn o vizinho, qual sombra insinuada em costuras mal cerzidas que 
logo o transforma em inimigo, recusou-se uma identidade europeia. Face ao 
medo latente em acentuar clivagens, hoje multiplicado pelo confronto corn 
novas realidades de origem externa, em nome de urn relativismo cultural 
recusou-se uma cultura europeia. 

A ideia de Europa move-se pois, de ha muito em ambiguidades e contra
di<;6es. Entre na<;6es que a veem como objecto-sfmbolo a atingir e na<;6es que 
lhe op6em o seu proprio nacionalismo. Entre na<;6es que tentam superar-se e 
na<;6es que se acomodam a interesses proprios. Entre crentes num futuro euro
peu e crentes num futuro decalcado sobre o passado. Entre os que em nome 
do mfnimo denominador a veem apenas como corpo economico, mesmo que 
sem alma, e os que em nome de urn maxima denominador se empenham em 
encontrar nela uma alma, ainda que desligada de urn corpo. 

Contradi<;6es e ambiguidades em suma, entre a valia atribufda pelos euro
peus a sua propria existencia colectiva. E todavia, a despeito da fluidez a 
Europa existiu e existe. Existira tambem, queremos acreditar, se ate ao limiar 
do futuro proximo se compreender que so urn profunda investimento na sua 
propria identidade lhe permitira ultrapassar as insuficiencias. 

2.2. Reconhecendo embora dificuldades, descremos das posi<;6es mais cep
ticas sobre a Europa, principalmente fruto da escassa convic<;ao na capacidade 
de superar duradouramente contradi<;6es de percurso, do que de evidencias 
sobre a sua impossibilidade. 

Em face dos dados aflorados coloca-se, em qualquer caso, hoje como 
sempre uma questao essencial. Existira uma Europa para alem da que decorre 
do sentido geografico, capaz de se projectar no futuro como na<;ao quando os 
impedimentos forem removidos? Antecipando a resposta, admitimos que sim. 
Talvez mais do que uma constata<;ao factual, trata-se de uma cren<;a ou de 
uma intui<;ao. Move-se por isso em estreitos limites, mas conta corn algum 
suporte. 

0 ponto de partida pode ser colocado na propria visao fragmentaria da 
Europa. Olhando a multiplicidade de vertentes possfveis, facilmente se constata 
que, ao valorizarem domfnios indissociaveis da presen<;a humana remetem 
para algo mais do que uma abstrac<;ao meramente ideal construfda por eruditos 
para uso erudito. 

Para alem da visao subjectiva incorporada em cada uma, remetem para 
agregados humanos que, a despeito de parcelares, constituem bases capazes 
de sublimar diferen<;as comportamentais no sentido de uma realidade de grau 
superior. Como se as nacionalidades se tivessem naturalmente esbatido nessas 
vertentes, em beneflcio de ideias, por vezes de projectos que, por relevantes, 
superaram clivagens de multipla natureza, assim se criando uma base dispo-
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nfvel para tal realidade. S6 assim puderam falar de uma Europa da ciencia, da 
polftica, da economia ou do direito. 

A despeito da segmenta<;ao ha pois, subjacente, ao menos na mente de 
quem assim a pensou, disponibilidade para admitir a presen<;a de factores que 
se sobrepoem aos nacionalismos. Como o futuro e inelutavelmente passado, a 
visao fnsita e simultaneamente hist6rica mesmo quando tal dimensao pare<;a 
estar arredada. 

2.3. Coma panto de partida pode ser suficiente. Coma panto de chegada 
nao 0 e. 

Se a segmenta<;ao, por mais que aponte para a supera<;ao de clivagens, 
nao se apoiar em domfnios que atravessem transversalmente a sociedade, sera 
sempre pobre para dela se retirarem argumentos. Mais ainda, interessa saber 
se nesses domfnios se podem encontrar elementos ou factores corn consistencia 
suficiente para suportar duradoura e globalmente, para alem do mero plana 
geografico, uma ideia possfvel de Europa-na<;ao e nao apenas de Europa de 
na<;6es. Se assim for, mesmo que possua contornos imprecisos ou incipientes 
estaremos perante factores decisivos, alguns dos quais serao identitarios, ou 
porque ja 0 eram ou porque passaram a se-lo. 

Ha portanto, uma busca a realizar e para tal poderia ter utilidade partir 
de urn conceito de base no qual essa ideia pudesse ser subsumida. Vale pais, 
arriscar urn esbo<;o capaz de servir de guiao. 

Sem pretensao de fixar contornos precisos, tarefa alias, muito para alem 
das nossas for<;as, esse conceito poderia, em sfntese, ser imaginado coma um 
territ6rio continente de populac;oes cuja vivencia tem elementos culturais e 
civilizacionais comuns suficientemente significativos para criar disponibilidade para 
reconhecimento ou aceitac;ao nnitua14

. 

Despretensioso e, de certo modo, banal porque apenas orientado para 
componentes muito gerais, serve para reflectir sabre elementos mfnimos 
capazes de suportar uma Europa-na<;ao, uma Europa meta-geografica ainda 
que dispersa por entidades nacionais, tendo por convic<;ao que a ideia de 
na<;ao nao e incompatfvel corn a ideia de Europa por se encontrarem em pianos 
distintos. 

a) 0 elemento territorial aponta para urn espa<;o ffsico nao necessariamente 
preciso ou contfnuo, correspondente todavia, em parte, a urn espa<;o ideal 
conceptualmente uno. 

14 Num breve desenvolvimento do lexico utilizado, territ6rio, aponta para um espa<;o ffsico nao 
necessariamente preciso ou continuo, correspondente, ao menos em parte, a um espa<;o ideal 
conceptualmente uno; popula9iJes, aponta para grupos humanos nao necessariamente cultural ou 
geneticamente pr6ximos; vive11cia aponta para figura<;6es e comportamentos, culturais e civilizacionais, 
presentes no dia a dia; significfincia identifica relevancia; disponibilidade identifica atitude de 
compreensao da significancia; reconhecimento aponta para um grau elevado de compreensao; aceita9iio 
aponta para urn grau minimo de compreensao compativel com a ideia de tolerancia. 
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Supomos nao ser hoje viavel conceber uma realidade nacional actuante 
sem uma base fisica, ainda que a passagem a Estado nao seja configurada15. A 
existencia desta base seria portanto, essencial a uma Europa-na~ao. Nao estan
do na mao dos povos criar territ6rios a medida, resta saber se nas circuns
tancias actuais existira uma Europa geografica minimamente adequavel. 

Tudo leva a crer que sim. A Europa e hoje uma realidade geografica relati
vamente bem definida, ao menos na essencia 16

. Pode discutir-se a inclusao de 
certas franjas no seu territ6rio, mas ninguem questionara a abrangencia da 
Hispania, da Galia, da Britania, da Italica, da Germania ou da Dalmacia, para 
citar apenas algumas das que tinham nome ja desde Roma antiga17

. 0 trabalho 
de fixa~ao de limites, embora sem raizes num passado longinquo, em qualquer 
caso penetra ja suficientemente fundo no tempo para deles se ter uma pers
pectiva estabilizada. 

De facto, ainda que exista Europa desde a antiguidade, a sua acep~ao foi 
demasiado vaga durante muito tempo para permitir uma identifica~ao rigorosa. 
Se se distinguir entre a ideia geografica da Europa e a no~ao dos seus limites 
geograficos, percebe-se que a primeira se fixou corn alguma anterioridade, 
coma foi o caso, no seculo XVI, da conhecida alegoria representando a Europa 
coma uma virgem coroada, na qual a Espanha era a cabe~a, o corpo a Fran~a 
e a Alemanha, os bra~os a Italia e a as ilhas Britanicas, ficando o resto da 
roupagem para as planicies da Russia. Na essencia era ja proxima da actual 
embora a Escandinavia nao estivesse ainda incluida 18

• Sob re esta imagem 
trabalhariam muitos autores, atribuindo, por exemplo Cam6es, a Portugal, o 
papel de coroa da Europa19 e mais tarde Francisco Manuel de Melo, na Visita 
das Fontes, o de melhor parte da Europa20

• 

15 Todavia tal pressuposto nao e de todo inquestiomivel. 0 factor geografico tende a nao ser 
decisivo na construc;ao natural de agregados humanos participados de vectores culturais e 
civilizacionais comuns. 0 motivo relaciona-se, desde logo, corn a subalternizac;ao do elemento territorial 
em relac;ao ao elemento humano, nas fases mais antigas. Tera, pelo contrario, papel relevante na 
construc;ao de agregados humanos por via exclusivamente politica ou militar, por, enquanto factor, 
ser frequentemente colocado ao seu servic;o. Em qualquer caso, a posteriori, mesmo na primeira 
situac;ao, pode ter papel agregador sabre uma populac;ao, por servir de limite territorial ao exerdcio 
de urn poder politico comum. 

16 Jean Carpentier (et alii), Histoire de L'europe ... , p. 16 e s. 
17 Ninguem questionara e, obviamente, uma forc;a de expressao. Significa apenas que ninguem 

imbuido de razoabilidade questionara. Nao se desconhece o pressuposto islamico de que todas as 
parcelas territoriais que pertenceram alguma vez a umma, pertencem por direito ao califado, sendo 
uma necessidade absoluta a sua reintegrac;ao. Seria o caso de parte da Hispania, de parte da Russia, 
do Caucaso, de parte da Europa oriental e central, eventualmente da Sicilia. Ao sentido geografico, 
uma acepc;ao deste tipo tenderia a sobrepor uma acepc;ao pollitico-religiosa que a tornaria absolu
tamente irrelevante. 

396 

18 Idem, idem 
19 Martim de Albuquerque, Primeiro ensaio ... , cit., p. 280. 
20 Idem, idem, p. 288 . 
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Em abstracto, a ideia geografica da Europa e, pois, percepcionada ha 
tempo suficiente para nao suscitar duvidas, alcance que serve de pano de 
fundo a qualquer indaga<;ao 21

• 

Questao diferente e a atribui<;ao de limites geograficos precisos a ideia 
anteriormente referida, os quais s6 tardiamente adquiriram nitidez tendencial 
no espirito dos europeus. De facto, muito tempo depois daquela alegoria ter 
feito carreira, ainda no seculo XVII quando no Grand Dessein o Duque de Sully 
falava de urn Conselho da Europa22, nao incluia nele a Russia. Montesquieu, 
no seculo seguinte fazia-a ja parar no Volga, e Voltaire, regredindo urn pouco, 
aludia entao a urn continente artico do Baltico a China23

. 

Ainda que a generalidade das duvidas sobre os limites geograficos estejam 
hoje aplanadas, pelo menos a partir do momento em que a fronteira oriental 
foi pela primeira vez simbolicamente delimitada nos Urais, em placa colocada 
ao lado dos carris do transiberiano, nem todas se encontram superadas24

• Em 
qualquer caso as dificuldades sao minimizaveis, nao s6 por nao serem verda
deiramente relevantes como por, nao se tratando a Europa de urn Estado, os 
limites interessarem apenas para fixar genericamente urn espa<;o ideal dentro 
do qual popula<;oes corn vivencias comuns se possam sentir habitantes por 
direito proprio. 

b) Em qualquer caso o territ6rio nao chega. Continuando em dialogo corn 
o conceito de base enunciado, ao seu lado sobressai o elemento populacional, 
identificavel atraves de grupos humanos nele presentes nao necessariamente 
sobrepostos no plano cultural ou genetico. 

Objectivamente a presen<;a deste elemento e inquestionaveF5
. A Europa e 

alias, destino natural de popula<;oes desde ha muito. Foi-o desde sempre e 

21 Nao deixa de ser interessante que, nao obstante a fixa~ao de uma Europa em sentido 
geografico desde relativamente cedo, poucas vezes o territ6rio que !he era imputado foi globalmente 
relevante, enquanto tal, na defini~ao de comportamentos politicos. A raziio esteve provavelmente no 
facto de a respectiva vastidao o colocar fora do alcance razoavel de grupos organizados, por fortes 
que se sentissem, porque quando assim nao foi, tendeu a afirmar-se como espa~o natural de expansao 
ao servi~o de uma ideia, ainda que nem sempre uma boa ideia. Nao foi o caso imperial romano, cujos 
limites, essencialmente econ6micos, se ajustaram a realidade do ten·eno, sendo certo que por ter 
incluido a maior parte da actual Europa, por via da romaniza~ii o e da cristianiza~ao, teriam 
repercuss6es no futuro. Nao foi o caso do Sacro-Imperio que tinha por referencia abstracta o territ6rio 
imperial romano, embora na pratica apenas o ocidental. Do mesmo modo o Imperio dos Habsburgos, 
igualmente restrito a partes da Europa. Como excep~6es apenas o Imperio Napole6nico eo III Reich, 
que parecem ter pretendido efectivamente uma ocupa~ao da Europa. 

22 Maximilien de Bethune. 
23 Jean Carpentier (et alii), Histoire de L'europe ... . ioc. cit. 
2
' Quanto a certos pontos do Ca ucaso ha ainda posi~6es divergentes sobre o que deve ser 

considerado Europa. 
25 Ha popula~ao estavel na Europa, mantida sem rupturas desde a entrada do homem de Cro

-Magnon vinda do Medio Oriente e antes, provavelmente de Africa . Como e sabido existia desde 
momentos anteriores o homem de Neanderthal, mas neste caso ocorreu a sua extin~ao na Peninsula 
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continua a se-lo. Embora hoje seja facil interpretar o fen6meno recorrendo a 
factores econ6micos, basta recuar urn pouco no tempo -ea escala do continente 
dois seculos sao irrelevantes- para tal motiya<;ao nao ser significante. E todavia, 
as migra<;6es ocorreram quase continuamente no periodo antigo, sempre que 
a fluidez das fronteiras dos Estados existentes no territ6rio o permitia, algumas 
vezes aproveitando brechas naturalmente abertas, outras for<;ando-as violen
tamente. 

E interessante ainda constatar que, sem prejuizo de movimentos internos 
de sentido diferente causados por raz6es circunstanciais, quando se olha o 
territ6rio que costuma ser adjudicado a Europa, ou seja entre os Urais e o 
Atlantico as migra<;6es internas tenderam a ser quase sempre de Este para 
Oeste, de tal modo que o ocidente ultimo passivel de ser atingido por meios 
naturais foi o destino final de muitas franjas de povos que sentiam a pressao 
inelutavel de avan<;ar26 . Obviamente ha casos inversos, mas em menor escala27• 

Porque razao seria este ocidente atractivo quando nada aparentemente o justifi
caria, tanto mais que na antiguidade as civiliza<;6es mais desenvolvidas esti
veram frequentemente a Este? Tera sido para alguns o simples desejo de liber
dade, potenciado justamente a custa de urn maior distanciamento dos poderes 
constituidos nessas civiliza<;6es? E questao ainda mal compreendida, mas nao 
e absurdo admitir que o proprio movimento aparente solar tenha sido 
motivante na sugestao do caminho a seguir, na persegui<;ao de urn factor de 
vida e simbolo religioso ou magico28 . 

lberica, urn pouco antes de 20.000 anos a.C. A eventual miscigeniza~ao deste homo corn o de Cro
Magnon, relanc;ada corn a descoberta da crian~a do Lapedo, o que significaria a sua nao extin~ao 
no plano genetico, nao esta esclarecida, parecendo todavia pouco segura. 

26 Apenas alguns exemplos. A expansao da agricultura fez-se a partir de 10.000 a. C. do orien te 
(Medio Oriente) para o ocidente. Os Celtas deslocam-se em vagas sucessivas a partir do segundo 
milenio a.C. das estepes da Eurasia para o ocidente. Os Germanos aguardam pacientemente ate em 
506 o Reno, gelado, lhes permitir entrar em massa rumo ao ocidente. 0 Hunos ja o haviam feito, 
encontrando os Germanos pela frente. Os Normandos tiveram no ocidente o seu campo principal de 
expansao. Os Mong6is fariam depois o mesmo. Os Ciganos oriundos da antiga India, e para o 
ocidente que se dirigem. Enfim, urn nao acabar de exemplos. 

27 Alguns Germanos irao para oriente dar origem a parte da populac;ao russa; mas a maioria 
veio para ocidente. Alguns (Godos) que inicialmente tinham tido o desejo do oriente, rapidamente 
invertem caminho rumo ao ocidente. Estes movimentos migrat6rios nem sempre arrastavam todo urn 
povo, podendo restringir-se apenas a parcelas. Mas, quase todos os povos pre-romanos tiveram 
grupos disponiveis para a viagem, transformando o ocidente da Europa numa amalgama de sobre
posic;oes. 0 derradeiro ocidente europeu via vel era a Hispania. Nao e por isso de estranhar que aqui 
existam vestigios da fixac;ao de parcelas de intimeros povos que tinham o seu habitat de origem 
noutras regi6es da Europa. Alguns deixaram o nome gravado em cidades hoje existentes, duplicando 
outras fundada s nos locais de origem Lix(bona) - Bonn (em muitos locais da Alemanha e resto da 
Europa); Viana- Wien; Evora/6bidos- Eburi (Sui ~a); Braga/ Bragan~a - Bracari (Suic;a) 

28 0 sol era vida colocada pelos deuses a disposi~ao dos homens. Segui-lo era seguir a 
vita lidade suprema, era ten tar prolongar idealmente esse contacto. Seguir para ocidente era cumprir 
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Qualquer que tenha sido o motivo existem pois, desde tempos imemoriais, 
popula<;6es estaveis dentro desse territ6rio, cumprindo-se o segundo elemento. 

c) Mas, deve reconhecer-se, isoladamente os dois factores pouco signi
ficam. Constituem apenas um minima que s6 adquire sentido util se puder ser 
superado atraves de elementos de outra natureza. 

Entram entao em jogo a vivencia e a signifidmcia tal como referidas, bem 
mais complexas porque se movem no plano das representa<;6es intelectuais. 
Ao nivel do grupo conduzem no sentido da na<;ao se o grupo for suficiente
mente coeso para assim poder ser entendido. Afloram par isso, para alguns, o 
plano do diabolizavel quando se pensa a Europa29. Aproximam-se tambem do 
plano da identidade pelo que serao · retomadas em momento subsequente. 

A vivencia aponta para figura<;6es e comportamentos presentes no dia a 
dia. Identifica · dad os culturais, ou seja figura<;6es intelectuais sob re temas, e 
simultaneamente atitudes civilizacionais. Em suma, tomportamentos que tra
duzem interesse na melhoria das condi<;6es de yida ou na subida a estadios 
evolutivos de. maior perfei<;ao30

• Dados culturais podem ser linguas, tradi<;6es, 
religioes, cren<;as ou outras. Dados civiliz;acionais tem a ver com estruturas 
sociais, tecnicas e meios de sobrevivencia .ou atitudes orientadas para outras 
vantagens. E porem, apenas a vivencia significativa que interessa, ou seja, aquela 
a qual e tributada aten<;ao relevante e dessa vivencia releva .apenas a que e 
partilhada , com outros grupos. 

Asignifidincia move-se em diferentes sentidos. Tem como ponto de partida 
a sua valoriza<;ao dentro do grupo de origem31 e serve como padrao de aceita<;ao 
do outro, se para ele a mesma signifidl.ncia for igualmente valiosa. Ha reco
nheciruento porque, colectivamente, a empatia gerada e directamente propor
cional a significdncia. Existe entao como que assimila<;ao natural ao grupo de 

o caminho que o sol seguia, no fundo era cumprir o seu proprio destino. Poderia outra causa ter 
motivado esse desejo comum a tantos de atingir o ocidente, que so o mar fazia parar? A palavra 
Europa, para alguns e de matriz indo-europeia e tem origem pre-helenica (hirib ou hirip) e teria o 
significado de local de repouso ou decanso. Qui~a, do sol, quotidianamente. Deve em qualquer caso 
notar-se que quando se toma a Eurasia como ponto de partida as migra~6es ocorreram ja com maior 
frequencia para ·Oriente. Parte dos povos indo-europeus dirigem-se it India; a maioria p01·em vira para 
ocidente. 0 caso dos Arabes e um pouco diferente pois en tram na Europa pelo sui depois de terem 
feito o perc.urso do oddente pelo norte de Africa, mas por raz6es apenas circunstanciais pois nao 
haviam logrado ultrap,assar a barreira bizantina na caminhada para o ocidente. Mais tarde tenta ~·ao 
segunda investida de novo sobre o ocidente, parada its portas de Viena. Em qualquer caso e inegavel 
que, tai como os indo-europeus, a sua progressao se fez nos dois sentidos. Quando se toma Asia 
cei1tral e do sui como ponto de partida, o caminho do Oriente ton1a-se, pelo contrario o mais usual. 
Veja-se o caso dos indios americanos a partir da China ou Mongolia, dos polinesios a partir . da 
Formosa ou regioes circumvizinhas, dos Ainos no Japao qui~a a partir de algures na Asia central. 

29 A na~ao .como factor-chave responsavel pela guerra quase permanente vivida na Europa ao 
longo dos seculos (infra). 

30 Polis .. , vb' Civilii arao e Cultura. 
31 0 grupo de origem significa aqui apenas o grupo a partir do qual a observa~ao se processa. 
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origem. Se a valoriza<;ao da signifidmcia e menor por parte do outro, a empatia 
tende a ser menor tambem, podendo todavia, canter-se dentro dos limites do 
aceitavel. Ha nesse caso aceita<;ao no sentido de mera tolerancia. 

2.4. A partir do esquisso feito sobre o conceito-base facilmente se constata 
estar a ideia de Europa condicionada por factores objectivos e subjectivos. 

Os objectivos - territorio e popula<;ao - nao obstante terem valia propria 
configuram-se como condi<;6es de acesso a urn conceito de nfvel mais elevado. 
Os subjectivos - vivencia e significancia - orientados para o plano cultural e 
passfveis de desdobramento em multiplos aspectos, nao possuem valia propria 
desligados dos anteriores, mas acrescentam-lhes algo que aqueles nao 
comportam. 

0 conceito de base ocupa pois, dois nfveis. 0 primeiro, constitufdo pelos 
factores objectivos orienta para uma ideia de Europa descomprometida de 
uma visao na qual o contributo humano seja determinante. 0 futuro sera em 
larga medida aquele que for determinado por factores naturais. Resultara de 
uma especie de evolu<;ao social darwiniana, nunca totalmente a margem da 
interven<;ao humana, e certo, mas ainda assim urn entre muitos de modela<;ao 
dificilmente controlavel. 0 segundo, moldado por factores culturais acrescenta 
algo ao anterior. Acrescenta-lhe o sentir humano que o torna unico. Nao se 
coloca portanto, como alternativa ao primeiro, mas como complemento. Repre
senta todavia, a pedra de toque que permite imaginar uma Europa-na<;ao na 
qual a contingencia da nao-Europa ou da Europa das na<;6es possa ser superada. 

Poderia entender-se que os factores objectivos sao, ate certo ponto, negli
genciaveis. Estando para alem da vontade humana nao seriam verdadeira
mente relevantes. Nao e contudo o caso, pois em ultima instancia sem a 
respectiva presen<;a a ideia claudicaria. Nao podendo tais factores inexistir, 
pode aceitar-se que a partir deles se formara sempre uma certa ideia tambem 
objectiva de Europa, a qual apenas correra o risco de desaparecer se alguma 
vez a globaliza<;ao se cumprir totalmente. 

2.5. Ainda assim, esta ideia, a qual se poderia chamar pre-ideia se se 
quisesse entender que so a outra e plenamente valiosa, contem algo que 
transcende a mera objectividade. Conclui-se isso da presen<;a do nome e da 
sua invoca<;ao desde o tempo em que nada apontava ainda para estadios 
politicos concretos de supera<;ao de nacionalidades, revelando contudo alguma 
consciencia de uma realidade para alem do grupo, ou seja da na<;ao, se acaso 
o grupo a constitufa ja, e de expectativas quanta a urn futuro dentro dos seus 
limites. 

De facto, a Europa tern uma historia que na fase mais antiga anda fre
quentemente confundida corn a historia do proprio nome, em torno de tradi<;6es 
corn pendor humano e geografico. Algumas traduzem em forma poetica, 
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seguramente a hist6ria de migra<;6es para a Europa a partir do Medio oriente, 
corn o ocidente por destino, recordadas por terem como protagonistas povos 
ja corn capacidade para as registar por escrito ou para as associar a momentos 
culturalmente relevantes. 

Ainda que nao tenham necessariamente os Helenos como protagonistas, 
e frequentemente em torno da sua mitologia que podem ser perscrutadas, em 
vers6es mtiltiplas, em parte pr6ximas mas nem sempre coincidentes. Em comum 
revelam consciencia de urn ocidente capaz de preencher o imaginario num 
tempo em que a terra ainda era partilhada por deuses e her6is32

, urn ocidente 
suficientemente atraente para, em sociedades dominadas pelo homem, receber 
figura feminina. 0 mito era portanto, aprazivel. 

A mitologia pura e a Hist6ria que vive de mitos, conheceram pois, a 
Europa e tiveram-na como uma evidencia, identificando-a sensivelmente corn 
territ6rios que hoje podem levar o mesmo nome. Mas tambem a outra Hist6ria 
a conheceu e perfilhou. 

Deste ponto de vista, atraves da pena de Her6doto a antiguidade iden
tificou-a, ao lado da Asia e da Lfbia - a forma antiga de designar a Africa 
conhecida - como uma das tres partes em que o mundo se dividia, correspon
dendo genericamente ao que hoje e a Europa33. Estrabao refere-a na sua Geo
grafia. Esta depois presente em escritos de Beda o Veneravel e em cr6nicas 
ligadas ao ciclo de Carlos Martel e da sua resistencia ao avan<;o mu<;ulmano 
em terras francas . Ao tempo de Carlos Magno fala-se na Europa occidentalis 
aparentemente pretendendo significar o Imperio Romano do Ocidente. A 
coroa<;ao de Otao Ill teriam estado presentes "povos de toda a Europa" 34

• 

Morta a Respublica Christiana, nem por isso a ideia de Europa morreu. 
Paradoxalmente, quanta mais as na<;6es se afirmavam na cena europeia, na sua 
autonomia e no desejo de conquista, mais a presen<;a da ideia se refor<;ava na 
literatura, polftica e nao s6. E assim pela pena de autores como Emeric Cruce35, 

32 Numa tradi~ao profana a Europa e identificada corn uma mulher de estirpe regia, filha do 
rei de Tiro, Agenor ou Fenix, raptada por Zeus disfar~ado de touro, dando origem ao mito do rapto 
da Europa tao celebrado por escritores e pintores ao longo dos seculos. Levada para Creta ou Tebas, 
a sombra de uma arvore cujas folhas nunca caiam, ai teria gerado os seus filhos, entre os quais o 
rei Minos da lenda cretense. Noutra tradi~ao e ela propria transformada em touro pelo mesmo Zeus, 
atraves de urn encantamento. Em outros momentos surge identificada como umas das ninfas Oceanides, 
nos escritos de Hesiodo. Na tradi~ao crista vertida parS. Jer6nimo e S. Ambr6sio, enquadrada pelo 
mito biblico do Genesis, a Europa foi dada a Japhet, urn dos filhos de Noe, que corn ela criou 
descendencia. A esta tradi~ao ligou a patristica a ideia de superioridade religiosa e moral, assimilada 
por arrastamento a Europa geografica, devido a esta ter sido o campo natural de expansao do 
cristianismo. 

33 Mas sem incluir, ao que parece, as ilhas do Egeu. 
34 

]. Baptiste Duroselle, Europa ... , p. 18; Andre Arnaud, 0 pensamento .. , p. 43. 
35 Le nouveau Cym!e (1624). 
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William Penn36 o abade de S. Pierre37
, os ja referidos Montesquieu e Voltaire, 

Kant38 ou Bentham39
, sem diferen<;as significativas entre a Europa da centra

lidade e a da excentricidade, como Jarzebosky e outros na Pol6nia40
, ou os ja 

citados Cam6es, Francisco Manuel de Melo ou Luis de Fr6is em Portugal. No 
nosso pais, como demonstrou Martim de Albuquerque41

, detecta-se alias, uma 
sequencia ininterrupta de alus6es desde a Cr6nica Geral de Espanha no seculo 
XIV, ate ao seculo XIX quando a ideia de unifica<;ao europeia reganhava f6lego. 

Como se, nostalgica de um passado que se nao cumprira, muitas mentes 
europeias, em unfssono, vibrassem com a certeza de que poderiam la chegar. 

2.6. Na actualidade a ideia adquiriu nova objectividade quando a vertente 
polftica tendeu a superiorizar-se, estendendo sobre as demais, em maior ou 
menor grau, um manto protector. 

Pensando na Uniao Europeia, e evidente que esta teve na base o pensa
mento de homens para os quais a ideia de Europa era relevante. Se hoje se 
continua a assumir como europeia e porque tal caracterfstica foi assimilada 
pelas gera<;6es subsequentes, mesmo por muitos dos que podiam nao a perfilhar 
na altura. A componente subjectiva objectivou-se, porque de somat6rio de vis6es 
individuais se transformou numa visao colectiva com um certo grau de homo
geneidade, nao total, mas compreendendo uma base significativa. 

A utiliza<;ao de uma ideia com conteudo fortemente politico para enqua
drar um substrato humano, ou pressup6e correspondencia a algo social e cultu
ralmente existente ou aceite, ou visa p romover a sua propria objectiva<;ao 
atraves de efeitos induzidos. Vingando, por aceita<;ao voluntaria ·ou tacita, 
deixa de depender totalmente de representa<;6es individuais incompatfveis, 
adquirindo estabilidade e perdurabilidade. 

No caso, a forma mais sugestiva de ver a questao e talvez primeira, 
embora a segunda bastasse. Se nao existisse convic<;ao de que a ideia es tava 
presente na mente de muitos, ou pudesse ser aceite enquanto tal, entao o nome 
teria sido inicialmente um equfvoco. Ter-se-ia preferido provavelmente apenas 
Comunidade ou Uniao por ausencia de sentido do adjectivo. E esse o quadro 
em q~e preferentem~nte nos reveinos, embora tenha sido provavelmente 
indissociavel da inten<;ao de potenciar um resultado atraves da ideia. 

. Relevante e tambem a adjectiva<;ao. Os adjectivos identificam caracte
rfsticas ligadas a conceitos abstractos dos quais derivai:n. No caso da Comu
nidade a caracteriz'a<;ao ao ser feita como europeia remete para a caraderfstica 
abstracta da e~~op~idade. Saber se es.t~, em si, . identifica ja um s1,tbstantivo 
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36 Essay towards the present and· the future 'pence 'of Eu7·ope (1693). 
37 Projet de paix perpetuelle (1713). 
3s Zum ewigen Frieden (1795). 
39 Principles of intenational /mu (1789) . 
'

0 Marcos Maciejewsji, As concep~oes polacas da unidade europeia. 
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possuindo valor absoluto e vida propria, ou se apenas remete para a ideia de 
Europa, nao pode ser facilmente dilucidado. Por enquanto e talvez mais pru
dente aceitar a predominancia da segunda alternativa, tanto mais que para a 
compreender basta o territ6rio, ou a base humana, ou as duas em conjunto. 

Podera algum destes elementos ser dominante? No plano puramente 
especulativo, o territorial parece reunir maiores possibilidades. Inicialmente e 
bem possivel que a ideia de povos europeus tivesse estado presente no espirito 
de alguns dos pais fundadores. Rapidamente, porem, a Europa tornou-se global
mente urn destino massi~o de imigra~ao e hoje o mosaico humano europeu, 
muito diferente do que existia na altura, contem uma percentagem nao negli
genciavel de popula~ao oriunda de fora, corn dificuldade ou falta de vontade 
em assirnilar formas de estar e pensar que se queriam associadas a ideia de 
Europa. Muitos sao ja cidadaos de algum pais europeu e por isso a europeidade, 
vista naquela vertente nao tern o significado que pode ter tido. Talvez por isso, 
o acento t6nico da denomina~ao politica esteja hoje em Uniao, muito mais 
neutro do ponto de vista da origem. Uniao aponta para sociedade, remete 
para acto volitivo. Comunidade remete para origem natural42 • 

A vertente territorial porem, e sensivelmente a mesma hoje como ha meio 
seculo, pois a Comunidade esta assente em territ6rio ao qual a denomina~ao 
assiste naturalmente, tal como assentava no inicio. Os Estados que sucessiva
mente aderiram existem em territ6rio corn o qual o nome e compativel e 
embora se perfile a possibilidade de assim nao suceder a medio prazo, e ainda 
incerto se tal evolu~ao se confirmara. Tudo isto leva a pensar que o sentido 
dominante tera, por enquanto, forte componente territorial, do qual derivaria 
a ideia de que a Comunidade e europeia porque essencialmente existe na 
Europa geografica. E tambem uma op~ao c6moda porque evita levantar a 
questao da identidade, sendo por isso politicamente a mais correcta quando a 
questao e aflorada. 

2.7. Correspondera a Europa tambem a urn conceito de contornos sub
jectivos? 

Corn componente cultural, esta vertente e mais fluida e dificil de inter
pretar. A possibilidade s6 se coloca se for admissive! que uma parte da popu
la~ao actualmente habitante da Europa geografica, maxime da Comunidade, se 
sinta subjectivamente europeia independentemente do que tal possa significar, 
independemente da entidade politica a que se encontra directamente vinculada. 

Como pressuposto, a condi~ao e inquestionavel. Ja nao e porem, seguro 
se a resposta deva ser necessariamente afirmativa, bem coma, nesse caso, se 
o factor relevante e apenas o sentimento de cidadania ou tambem o sen timento 

41 Martim de Albuquerque, Primeiro ensaio .. .. , passim. 
42 Tonnies, Gemeinschaft ... , passim. 
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de perten<;a a uma comunidade de origem, de destino, ou das duas em 
simultaneo. 

0 nosso ponto de vista vai, em qualquer caso, em sentido afirmativo 
quanta a primeira interroga<;ao, sem prejuizo de se ter consciencia de que, por 
enquanto, o entendimento contni.rio e significativo. Pela positiva, porque a 
esse sentimento e atribuido algum conteudo e pela negativa porque consegue 
ser distinguido de outros conceitos similiares sem passar pela compara<;ao 
na<;ao a na<;ao. Na falta de dados estatisticos, a cren<;a de que se apoia numa 
base humana quantitativamente relevante apoia-se na participa<;ao politica 
em actos comuns, em certos casos expressiva43

• 

Ja quanta ao factor determinante do sentimento, e inegavel que nao e 0 

mesmo para todos, distribuindo-se entre a ideia de perten<;a a urn grupo corn 
algo em comum corn outros, portanto algo partilhado, e a simples percep<;ao 
de que existe uma rela<;ao politica corn uma entidade colocada no plano esta
dual e atraves dela corn outra situada num plano diferente, correspondentes 
uma e outra a urn espa<;o onde o percurso de vida encontra continuidade corn 
custos sociais e pessoais aceitaveis, ou mesmo corn vantagens interessantes. 0 
mesmo e dizer, a urn espa<;o onde nao custa admitir ser possivel viver, sentindo
-se bem. No primeiro caso urn sentimento permeado essencialmente por compo
nentes culturais e civilizacionais44

• No segundo, sem recusar componentes 
culturais, permeado por outras essencialmente utilitarias45

• 

E no balan<;o entre estas diferentes realidades que a Europa vive e define 
o seu futuro. Embora hoje nao possam ser ainda tipificadas todas as alternativas, 
consoante o grau de transigencia ou a op<;ao face as hip6teses disponiveis, o 
seu futuro variara. Ao menos sobre isso nao pode existir duvida. 

Tudo isto conduz a identidade europeia. 

43 Embora subsista nebulosidade na interpreta~ao dos dados, a participa~ao em referendos, 
designadamente em alguns dos relacionados corn a Constitui~ao Europeia, foi interessante. 

44 Na pan6plia de componentes potencialmente integrantes podem constar, entre outras, 
convic~oes ligadas a cren~a na capacidade de integra~ao, a convic~ao de nao rejei~ao social ou de 
urn nfvel de rejei~ao passive! de ser ultrapassado corn alguma facilidade, a expectativa de ver 
asseguradas salvaguardas em rela~ao a cren~as sociais e religiosas, ao respeito por aspectos ligados 
a dignidade do indivfduo e essencialmente a convic~ao de que tais componentes tern valor fundamental 
para a vida. 

45 Frequentemente corn marcada carga econ6mica, associada a componentes culturais desva
lorizadoras dos factores valiosos para a outra concep~ao em tudo o que ultrapasse a protec~ao da 
propria diferen~a. 
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§3. Identidade europeia 

3.1. Sugerimos paginas antes que a identidade europeia nao era de todo 
indispensavel a urn direito europeu, mas que, existindo, nao deveria ser igno
rada. 

Antes de mais, como se podera preencher este conceito? Tal como a iden
tidade individual46 se constroi atraves de representa<;6es intelectuais sobrepostas 
ao indivfduo, sendo composta por cren<;as e ideias, comportamentos e modos 
de ser que fazem de cada urn, urn indivfduo unico e irrepetfvel, a identidade 
colectiva devera aproximar-se deste modelo no piano do conjunto. A identidade 
europeia representara apenas uma visao particular da mesma constru<;ao, 
moldada a luz de referenciais ligados ao contexto europeu, em sintonia corn 
uma ideia de Europa eventualmente observavel a partir do conceito de base 
anteriormente proposto. 

A identidade de urn povo ou de urn grupo resulta do somatorio das iden
tidades individuais, na parte que se pode exprimir colectivamente. Ocorrendo 
de modo perceptive!, configurara urn ser social unico e irrepetfvel tal como 
resultava da personalidade singular. Nem todos os elementos da identidade 
singular se podendo manifestar neste plano, as representa<;6es percebidas junto 
de segmentos significativos da base humana podem ser tomadas como pontos 
de partida, desde que lhes assista permanencia no tempo e potencialidade 
para moldar comportamentos. 

A identidade move-se no plano cultural47
, mas so sera relevante se existir 

consciencia da sua dimensiio de futuro 48
, ou seja, se o grupo sentir que os factores 

que a integram se projectam para alem do presente, como realidades importan
tes para a sua configura<;ao. Estando dependente da consciencia, comporta 
margem de variabilidade, nao apenas de grupo para grupo, mas dentro do 
proprio grupo, em fun<;ao das modifica<;6es da propria consciencia colectiva. 
E portanto urn conceito dinamico . 

Na perspectiva europeia - a que nos interessa - justifica-se reflectir sobre 
a sua rela<;ao corn conceitos proximos e corn a comunidade, sobre os elementos 
que a podem integrar e sobre a valia do conceito. Em momento subsequente 
procurar-se-a saber se, entre os factores potenciais que a integram, existem 
alguns que mais directamente se aproximem do tema e em que medida. 

3.2. Sendo as sociedades organismos complexos e reflectindo-se a com
plexidade de modo tanto mais intenso quanto a base humana e maior, a 

46 Polis ... , vb. Identidade. 
47 Quaisquer considera<;5es a este nivel terao portanto, de afastar crih~rios de natureza fisica 

ou n1cica, hoje rejeitados por destituidos de bases cientificas. 
48 Friedrich Wolf, Identidade europeia e memoria colectiva, in "Identidade Europeia.Identidades na 

Europa. Col6quio lnternaciona"l. 
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expressao da identidade colectiva nao pode deixar de estar ligada a coesao 
entre os individuos que comp6em o substrata. Identidade e coesao vivem pois, 
de paredes meias. 

Sera possivel atribuir prioridade a alguma? Em ultima analise podem 
estar de tal forma imbrincadas corn a coesao, que seja dificil determinar prio
ridades . Por raz6es l6gicas e admissivel que a coesao possa anteceder a iden
tidade, ainda que posteriormente esta venha a sobredeterminar aquela. 

De facto, a identidade colectiva e indissociavel da vida em conjunto e 
esta pode emergir, ou naturalmente, ou por acto de vontade sobreposto a von
tade dos que integrarao o ente colectivo, criando o grupo. 

Estabelecida a coesao, gerado esta o impulso inicial para a emergencia da 
identidade. Esta pode todavia, nao surgir, se subsistirem dentro do grupo assim 
estruturado pre-identidades incapazes de abdicarem da sua autonomia. Sera 
o caso quando o grupo resulta da agrega<;:ao de outros anteriores, ja detentores 
de coesao propria. Existindo factores identitarios comuns podem quando muito 
aceitar conviver, mas tal sera sempre o resultado de urn acto de vontade e por 
isso potencialmente instavel, a menos que evoluam decisivamente para uma 
identidade de nivel superior a das pre-identidades49

. Coesao e identidade arti
culam-se pois segundo diferentes alternativas, consoante a interven<;:ao humana 
presente no seu afei<;:oamento. 

E identificar-se-ao necessariamente identidade e cultura, ou seja, sera a 
identidade colectiva a expressao da cultura do grupo? Sem questionar a rela<;:ao 
da identidade corn o plano cultural, ja antes aflorada, a necessidade de uma 
dimensiio de Juturo50 em rela<;:ao aos factores que a integram torna a identidade 
mais exigente. Aponta portanto, para factores relevantes dentro dos factores 
culturais gerais, estando a relevancia ligada a ideia de prolongamento do grupo 
no tempo, na forma como se reconhece usualmente a si mesmo. Porem, nao 
implica necessariamente a totalidade dos factores corn essa dimensao potencial, 
bastando alguns tornados como especialmente significantes, sem os quais o 
grupo nao se reve como sendo o mesmo. 

Esta significancia, que ate certo ponto permite distinguir o que e identitario 
do que e apenas cultural, relegando-o para urn nivel menor, nao se imp6e 
inelutavelmente ao grupo, embora parta de factores pre-existentes. Pode ser 
afei<;:oada, desenvolvida no born sentido se os factores refor<;:ados estiverem 
em sintonia corn valores superiores individuais ou colectivos, ou no mau sentido 
se visarem objectivos inferiores ou distorcidos. Pode ser deixada ao sabor das 
circunstancias, evoluindo aleatoriamente ou de acordo corn press6es subterra-

49 A situa~ao verifica-se potencialmente em sociedades plurinacionais que tentam evoluir para 
niveis de coesao mais elevados. Pode ser observada sob diferentes perspectivas em torno da Europa 
comunitaria. 

SD Friedrich Wolf, idem, idem. 
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neas, ou ser sujeita a fon:;as destrutivas e desvalorizantes, em nome de raz6es 
compreensiveis ou invias. 

Que tipo de factores poderao integrar o conceito? Em abstracto os de 
natureza cultural. Todavia, nem todos sao suficientemente relevantes para, de 
facto, nele se inserirem ou ocuparem posic,;ao de relevo. Sera a consciencia do 
grupo a desencadear o processo de delimitac,;ao desse circulo, sabre cujo con
teudo, a posteriori ou concomitantemente, podem ser desenvolvidas interven
c,;oes. Compete a doutrina precisa-lo. 

E admissivel que num primeiro momento factores basicos ligados a idios
sincrasia do grupo dele fac,;am parte. Sera talvez o caso de elementos linguisticos, 
religiosos, ou outros, tal como de comportamentos recebidos hereditariamente. 
Serao provavelmente mais relevantes nas comunidades, mas tambem as socie
dades os podem ter em conta. E tambem razoavel admitir que o nl"1mero de 
factores deste tipo esteja na relac,;ao inversa da extensao da base humana que 
constitui o grupo, ate se restringirem a urn nucleo limitado, nos grandes grupos. 

Todavia, a primeira vista nao e isto 0 que se deveria passar. A medida 
que o grupo ganha amplitude, o conjunto de factores potencialmente relevantes 
devia tornar-se mais variado e extenso. E perante esta realidade mais complexa 
que tern sentido a intervenc,;ao intencional a partir do exterior ou do proprio 
grupo, instilando o ajustamento da consciencia colectiva ao que verdadeira
mente tern dimensiio de futuro, distinguindo-o daquilo que nao 0 tern, ou e 
secundario, sob pena de face a tal amplitude a identidade se tornar difusa. A 
propria consciencia de grupo pode tornar-se mais auto-exigente, impondo 
restric,;oes. 

A intervenc,;ao e especialmente relevante no sentido de conduzir a uma 
identidade colectiva de grau superior, quando se esta perante grupos suficien
temente amplos para abrigarem dentro deles, outros detentores de pre-iden
tidades, pela dificuldade em as articular corn a variedade de factores que a 
pluralidade potencia. 

3.3. Entre multiplos factores, alguns podem justificar especial atenc,;ao 
como exemplos ilustrativos de parte do que foi dito. Aludiremos a factores 
linguisticos, religiosos e juridicos. 

0 enfoque e o do grupo amplo integrado por grupos menores corn iden
tidades proprias. E o que nos parece importante, ja que, ao fim e ao cabo, e na 
sua esteira que se encontra o paradigma por detras da recusa ou do desinteresse 
em valorizar a existencia de uma identidade europeia. 

a) A linguagem, aparentemente de pleno direito, faz parte do elenco de 
factores identitarios ao nivel do grupo integrado. Obviamente tambem o sera 
ao nivel do grupo integrante, mas neste caso na dependencia da realidade 
anterior. 

Por parecer assumir posic,;ao fundamental, conclusao possivel seria admiti
la como obstaculo de monta a integrac,;ao do grupo num outro mais amplo. 

Lusiada. Direito. Lisboa, 11.
0 4/5 (2007) 407 



Jose Duarte Nogueira 

Constituiria portanto, urn obstckulo a emergencia de uma identidade compa
tivel corn esse nivel mais elevado. Todavia, olhando a realidade, facilmente se 
verifica que uma populac;ao aceita substituir ou partilhar a sua linguagem, 
sinal de que a dimensiio de futuro de tal factor nao tao e tao intensa como 
poderia parecer. 

E certo que em circunstancias concretas a substituic;ao nao ocorreria, 
provavelmente, sem interferencia de impulsos externos, nem de urn dia para 
o outro, mas o processo nao e necessariamente traumatico51

. Como alias, em 
geral sucede corn outros factores de natureza instrumental, ou seja corn factores 
a que nao correspondam valores tidos por absolutos. 

A identidade colectiva, nao podendo passar sem linguagem, pode portanto 
ultrapassar a eventual existencia de diversas linguagens junto de grupos 
internos. Em abstracto este dado traduz a sua acomodac;ao a emergencia de 
uma identidade colectiva de nivel superior ligada ao grupo mais amplo. 

b) Os factores de natureza religiosa, tais como os linguisticos, a primeira 
vista ocuparao tambem posic;ao na primeira linha no nucleo a ter em conta. 

0 ponto de partida sera o mesmo, embora neste caso a situac;ao seja bem 
mais complexa, porque tratando-se de factores que remetem para o dominio 
da fe, sao tendencialmente absolutizantes e por isso, aparentemente insuscepti
veis de serem desligados de aguda consciencia da sua dimensiio de futuro, por 
parte do grupo52

. 

Esta constatac;ao tern implicac;6es. Ao mesmo tempo que, aparentemente, 
lhe imputa significancia decisiva para integrar a identidade colectiva, reco
nhece-lhe dimensao contraproducente potencialmente exclusiva de outras pre
-identidades nas quais o factor religioso seja igualmente determinante, mas 
tenha conteudo diverso. Reconhece-lhe p01·tanto a condic;ao de factor de risco. 

Em face da diversidade religiosa europeia, este reconhecimento daria, de 
certo modo, razao aos que nao vislumbram vantagem na defesa de uma iden
tidade europeia. A questao nao e p01·em, tao clara. Na realidade nao pode ser 
vista desligada da essencia doutrinaria que esta subjacente ao concreto factor 
religioso, ja que em certas circunstancias a emergencia de quadros compativeis 
corn a diversidade e, nao s6 possivel, como natural, enquanto em outras nao. 

Factores religiosos, subjacentes aos quais esteja urn quadro doutrinario 
permeado de valores como a tolerancia, o respeito pela liberdade, dignidade 
e vida, ou o reconhecimento da igualdade entre os seres humanos, para referir 

51 Tome-se o exemplo da lingua inglesa que tern vindo a ser adoptada por muitos povos sem 
causar problemas identitarios. Veja-se o caso do portugues em Timor, ou o caso do castelhano em 
Espanha. Na Uniao Europeia o ingles e cada vez mais, sem traumas, a lingua comum, sem que as 
linguas nacionais deixem de ser faladas . 

52 Por natureza as religi6es apontam para o metafisico e para a vida post mortem, pelo que o 
futuro e delas indissociavel. 
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apenas alguns, em nome do caracter absoluto desses mesmos valores, facil
mente induzirao condi<;6es de respeito, tolerancia e convivencia, junto de grupos 
em cujas pre-identidades existam factores religiosos diversos. Bastara urn 
esfor<;o minima no sentido de tornar visiveis tais valores naturalmente insitos, 
para o grupo os aceitar. 

Na aparencia o resultado parecera apontar para uma relativiza<;ao de 
valores e da propria dimensiio de futuro do factor. Na realidade esse efeito sera 
apenas aparente, decorrendo do facto de se levar as ultimas consequencias a 
sua propria essencia. A identidade colectiva, parecendo negligencia-lo estaria 
na realidade a integrar elementos dele decorrentes. Invisivel, o factor religioso 
sera entao potencialmente decisivo para consolidar uma identidade colectiva 
permeada pela tolerancia. 

Nos casos em que os factores religiosos nao comportem, na sua essencia, 
urn pensamento compativel corn tais vertentes, a situa<;ao sera a contraria. 
Assumidos como identitarios enquanto portadores de uma dimensiio de futuro, 
o efeito sera urn quadro de intolerancia e de rejei<;ao face a outras identidades 
integradas por factores religiosos diversos. 

Em suma, os factores religiosos tendem a ter dimensao identitaria relevante 
por estarem associados a valores absolutos, embora consoante o conteudo dou
trinario na essencia de cada urn, possam ter ou nao papel aceitavel na cons
tru<;ao da identidade colectiva a nivel do grupo mais amplo. Trata-se portanto 
de materia que exige profunda aten<;ao, sendo fundamental a interven<;ao da 
doutrina e da sociedade na defini<;ao dos limites que em caso algum podem 
ser transpostos, no caso de estarem em jogo quadros antinomicos. A recusa da 
relativiza<;ao e neste caso condi<;ao de sobrcvivencia do grupo, nao havendo 
margem para posi<;6es neutras, pois a neutralidade implica sempre a prazo o 
fim da posi<;ao compativel corn a tolerancia. 

c) Factores de natureza jurfdica, por fim, colocam problemas igualmente 
complexos. 

Por remeteram para o direito, incorporam valores intemporais e nessa 
medida tendem a fazer parte do elenco identitario corn dimensiio de futuro, em 
especial nas areas em que a prova da intemporalidade foi feita atraves da 
razao ou da longa vigencia no tempo. 0 que, no segundo caso nao implica 
necessariamentc que valha para todo urn ordenamento, dado que a rela<;ao 
entre a regra e a intemporalidade nao se coloca do mesmo modo face a todas. 

A tecnicidade que o caracteriza tende porem, a mante-lo na posi<;ao de 
factor oculto em rela<;:ao a outros mais visiveis, sendo talvez excep<;ao as regras 
arrastadas para o campo da constitucionalidadc que, desse modo, adquirem 
visibilidade e notoriedade. 

Nao sendo o direito materia de fe, mas de razao, de consenso ou de poder, 
trata-se de urn dominio no qual a possibilidade de existirem pantos de contacto 
entre factores juridicos insitos em diferentes pre-identidades, e forte, ao menos 
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no dominio do consenso e da razao. Sendo por outro lado estruturante em 
relac;ao a sociedade, a vantagem em o utilizar como elemento de uma iden
tidade colectiva a nivel do grupo mais amplo, e grande, embora dada a sua 
tecnicidade possa passar despercebido ao profano. Mas assim nao sera em 
relac;ao ao detentor do poder. 

d) Deste breve excurso podem retirar-se sugest6es. A identidade colectiva 
nao sendo indispensavel para justificar urn direito europeu, pode estar associada 
a sua presenc;a. Existindo, sobredetermina a coesao em face de eventuais pre
identidades. Pode porem, assim nao ocorrer, mantendo-se essas pre-identidades 
plenamente operacionais, inclusivamente como veiculos de dissoluc;ao do grupo 
mais vasto. Nem todos os factores culturais sao identitarios por lhes faltar 
dimensiio de futuro. Os religiosos tendem a ter tal dimensao, sendo porem, dife
rentes, as situac;oes associadas aqueles em que a doutrina subjacente e compati
vel corn a superac;ao dos riscos da identidade e os que o nao sao. Por fim, o 
direito encontra facilmente caminhos de sintonia entre as pre-identidades, 
sendo subliminarmente factor de relevo no plano da identidade do grupo alar
gado. 

3.4. Para alem da problematica dos factores identitarios, e tambem impor
tante reflectir sobre a valia da identidade colectiva, maxime no plano europeu, 
ja que e deste que se parte. Procuraremos nao a misturar corn a ideia de 
cidadania53 . 

Em abstracto julgamos que tal valia existe, embora o tema seja contra
verso. Depende em ultima analise do nivel de coesao a que se aspire para a 
Europa, ou da vontade em ultrapassar as barreiras naturais constituidas pelos 
grupos menores. E possivel viver em conjunto corn alguma coesao e corn escassa 
identidade. Basta que aquela esteja apenas balizada pelo curto prazo. Sera 
contudo, necessaria maior nivel identitario para a coesao poder subsistir natu
ralmente, por escassa que seja, sem urn permanente e desgastante esforc;o poli
tico de avivamento. Nisto consiste a sobredeterminac;ao a que se aludiu. 

A valia tern dividido os autores, sendo expressa em posic;oes dispares. 
Pronunciam-se alguns contra o interesse do conceito ou a sua utilidade em 
termos da construc;ao de uma realidade europeia comum. Outros favoravel
mente, no sentido de que a Europa e ininteligivel sem ter em conta uma iden
tidade construida em sintonia corn elementos culturais relevantes54 . De modo 
pragmatico ou apaixonado pronunciam-se uns por urn minimo de identidade 
toleravel e outros por urn maximo desejavel, entendendo-a como intrinse
camente ma ou boa. Provavelmente, tambem os cidadaos comuns terao posic;oes 

53 Ralf Dahrendorf, Os cidadiios da Europa .... 
" Manuel Braga da Cruz, A Europa e inintelegfvel sem uma cultura europeia, in "Identidade 

Europeia. Identidades na Europa. Col6quio Internacional ... ". V d. Josep Ratzinger, Fede, veritti, tolleranza ..... 
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divergentes, desde a total ausencia de consciencia do problema ate uma aguda 
percep<;ao da sua importancia55

. 

Sendo embora instrumental para a reflexao que constitui o nosso objectivo, 
nao e de todo possivel ignorar as linhas essenciais do tema. 

Recentemente, em conferencia realizada em Lisboa56
, as posi<;6es mostra

ram-se relativamente extremadas57
. Por paradigmaticas recordam-se algumas 

interven<;6es, cujo mote foi dado pelas palavras inaugurais antes referidas58
• 

Proferidas num quadro que, embora orientado para o plano comunit<irio 
nem por isso deixava de postular uma visao de fundo sobre a identidade 
colectiva, foi esta entao caracterizada como palavra perigosa, porque suscepti
vel de gerar violencia59

, palavra horrivel s6 pela negativa compreensivel face 
a constru<;ao de uma Europa erigida contra as suas identidades60

. Nao existiria 
uma cultura europeia, postulou-se, por ser a Europa a patria da diversidade 
etnica, religiosa e cultural. Da inexistencia de uma cultura seria corolario a 
inexistencia de uma identidade comum. Ninguem nasce europeu, todos se 
fazem europeus61

• 

Seguido o mote pela generalidade dos demais intervenientes nos paineis 
virados ao tema62

, corn escassas exep<;6es63
, pelas palavras inaugurais passou 

Alguns valorizam as diferen~as culturais com relevo para o quadro religioso. A Europa 
tcrmina onde come~a o Islao e ate eventualmente a cristandade ordodoxa. 0 europeu terminara onde 
o influxo destas realidadcs come~a, marcando essa hcran~a a identidade europeia (Samuel Huttington, 
o Clwque de Civilizafi5es ... ; Bernard Lcwis, 0 que correu mal ... ). Outros apontam para valores nos quais 
avultam o individualismo, a ideia de na~ao, o modelo capitalista na combina~ao de ciencia e 
tecnologia, a propria ideia de democracia representativa (Henry Mondrasse); outros pragmaticamente 
ligam-na a adesao a principios constitucionais que garantam as liberdades e garantias fundamentais 
do indivfduo (Jurgen Habermas) 

56 Identidade Europeia. Identidades 1111 Europa. Co/6quio Intcrnaciona/ (Universidade Catolica de 
Lisboa, 6 e 7 de Dezembro de 2004). 

57 Nao se tratou de uma iniciativa inedita. No pais e fora dele o debate tem existido e deparado 
corn a mesma ausencia de acordo, ainda que o negativismo, mais facil de assimilar politicamente, 
tenda a dominar. Outras conferencias recentes sobre a tematica foram As Novas Fronteiras da Europa 
(Funda~ao Calouste Gulbenkian, Lisboa, 26 e 27 de Outubro de 2004) e Fomm Viver a Europa. Uma 
ConstituifiiO pam os Europeus (Instituto de Estudos Estrategicos e Internacionais, Lisboa, 4 e 5 de 
Novembro de 2004). 

58 As interven~6es proferidas nao foram oficialmente publicadas, pelo que a par de alguns 
rcsumos na altura distribufdos, de outras apenas guardamos memorias e apontamentos na altura 
recolhidos. 

59 "Pm·que identificadora de 11111 lema que s6 a/guns povos conseguem discutir par palavms, preferindo 
os demais faze-la cam as metralhadoms", foi o enquadramento aproximado de tais palavras. 

60 Porque situada na soleira do identitatarismo, tal como J?afiio em rela~ao a nacionalismo. 
61 Ilustrado corn a expressao atribuida a Erasmo "minha plitria e onde me sinto bem ",a lembrar 

a outra atribuida a Socrates "niio sou atenienese nem grego, mas cidadiio do mundo". 
62 Philipe Moreau Defarges (Institut d'Etudes Politiques de Paris), Andreas Staab (European 

Policy Information Centre) e Jose Pacheco Pereira (ISCTE). 
63 Corn excep~ao do terceiro, menos ceptico, talvez por antes de politico ser historiador e do 

moderador Manuel 13raga da Cruz, que partia da posi~ao contraria. 
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a descren<;a ou ate o repudio de alga ao qual pudesse ser chamado europeu 
para alem do politicamente pragmatico64 e do basicamente econ6mico. 

Porque razao se aflora aqui este col6quio. Essencialmente porque as inter
ven<;6es a que se aludiu reflectem, provavelmente, a mais comum atitude na 
doutrina. E sem duvida a politicamente menos arriscada, a que, por permitir 
evitar encarar problemas de frente, envolve menos riscos. Mas e eventualmente 
a mais esteril do panto de vista de conteudo e provavelmente do panto de 
vista do futuro da Europa. 

Coma panto de partida pode pegar-se nas palavras do Presidente da 
Comissao: a perigosidade do conceito. 

A afirma<;ao nao pode deixar de suscitar perplexidade por parecer incor
porar a cren<;a de que a perigosidade e atributo natural de certas palavras e 
nao no uso que delas e feito. Palavras que em ultima analise poderiam conduzir 
as virtualidades do crivo vocabular, coma forma de minimiza<;ao do risco dos 
pensamentos potencialmente perigosos. 

Nao foi certamente esse o entendimento subjacente. Por detras es teve 
ainda o eco de reflex6es sabre uma Europa desmoronada pela guerra mais 
violenta que alguma vez conheceu no seu solo, na qual milh5es de seres foram 
deliberadamente exterminados em name de preconceitos culturais, raciais e 
religiosos. Esteve, corn certeza o receio de pensamentos capazes de abrir frinchas 
numa muralha politica defensiva, por tenues que sejam. Nada em que Kant 
nao tivesse pensado quando acreditou que a paz perpetua da Europa podia 
ser conseguida fora do cemiterio que omava a tabuleta da estalagem, no qual 
todos os europeus jazessem, que Ortega y Gasset nao tenha sentido ao escon
jurar os nacionalismos perante uma Berlim desfeita em cinzas depois da 
segunda Guerra Mundiat ou que os pais fundadores da Comunidade nao 
tenham imaginado quando pensaram na sua Europa renascida das cinzas e do 
6dio. 

Nelas esta portanto, insito o medo de urn pensamento de risco. Medo 
latente por se saber que tais factos, especialmente visiveis no contexto elll·opeu 
da epoca, tiveram antecedentes menos bem conhecidos apenas porque histo
ricamente mais recuados e tiveram continuidade no tempo65 . Medo que se 
afasta tentando blinda-lo atraves de paredes desprovidas de conceitos peri
gosos, ou colocando a frente biombos que reflictam valores materiais univer
salmente aceites, no verdadeiro sentido da palavra. 

64 Mesmo em rela~ao aos direitos, liberdades e garantias, embora tornados como bandeiras 
visiveis pressentia-se a dificuldade em os separar completamente do politicamente possivel em face 
de urn multiculturalismo que, na pratica, tern fronteiras espessas e nem sempre faceis de permear. 

65 Como exemplos podem recordar-se o exterminio do povo armenio as miios dos Turcos bem 
antes da segunda Guerra Mundial, o exterminio sovietico exercido sobre dissidentes e grupos etnicos, 
culturais e religiosos, no periodo leninista e estalinista, e o exterminio exercido por Pol Pot sobre o 
seu proprio povo. 
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56 um louco mata o seu cliente se tiver algo para lhe vender. Se todos 
tiverem algo para vender ninguem hostilizara o seu vizinho, maxima que se 
aplica tanto a individuos como a povos. A frente vira pois o econ6mico, depois 
o politico, depois talvez o cultural se nao implicar uma avalia<;ao de culturas 
e se nao derivar para o reconhecimento das identidades. No fundo, medo 
ancestral, ele proprio ja quase cultural p01·que em cada gera<;ao foi transmitido 
e refor<;ado por novos medos. A guerra quase como elemento cultural, que se 
esconjura esconjurando as vertentes de que se receia poder derivar. 

3.5. Pode compreender-se este modo de olhar a questao. A experiencia 
europeia ao longo do seculos, de amarga mostra que nao deve ser menos
prezada. Resta saber se e adequado e, antes de mais, util em termos de futuro. 

Quanto a adequa<;ao deve reconhecer-se que podera eventualmente ajus
tar-se a um modelo economicista, satisfat6rio em termos de presente, com a 
vantagem suplementar de, ao subordinar determinadas questoes de fundo a 
uma aparente neutralidade, evitar comprometimentos e tensoes no curto prazo. 
Contudo, um modelo social, tal como um modelo experimental nas ciencias 
exactas, s6 e viavel se estiver preparado para incorporar o futuro e ao desva
lorizar algumas das componentes potenciais por receio de inconveniencia ou 
perigosidade, coloca-se, no minimo, em posi<;ao fragil para resistir duradoura
menteh6. Ora, os factores integrantes desse conceito recusado existem e andam 
por ai, nao sendo possivel negar a sua presen<;a, agora e no futuro. 0 modelo 
alimenta-se p01·tanto, em parte de uma fic<;ao, com toda a fragilidade que 
implica. 

E evidente que nem todos os elementos identitarios tem a mesma poten
cialidade de risco, mas em momento anterior referimos pelo menos um em 
cuja 6rbita esta presente em nivel elevado, independentemente de ser ou nao 
tido em conta. 0 modo de olhar a questao e, por isso, talvez tambem impru
dente, porque por omissao de esfor<;o de enquadramento favorece o alarga
mento da margem de afirma<;ao social de factores passiveis de aproveitamento 
abusivo. Tal como nao e possivel ter a certeza de que nunca existira quem 
prefira matar o vizinho para o roubar, ou simplesmente para lhe impor sujei<;ao, 
em detrimento de com ele comerciar, nao e nesse caso possivel ter a certeza 
que nao emergirao num futuro proximo, com a pujan<;a que o desinteresse da 
sociedade em os afrontar lhes permitiu acumular. 

Encerra, par outro lado, postulados discutiveis. 

66 Guilherme de Oliveira Martins "Precisamos da identidade para definirmos um espa~o de coesao, 
para termos as bases nao contratuais de um contrato social e para termos o fundamento de um 'demos' europeu. 
Dai a necessidade de wna 'comun idade de memoria', apta a compreender e a asswnir eo m sentido constmtivo 
de futuro a responsabilidade e as culpas nas vicussitudes das revolu~i5es, das guerms ou do lwlocausto ... ", in 
"Reflexao da Semana" (13 a 19 de Dezcmbro de 2004), Centra Nacional da Cultura, Lisboa. 
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Postula a inexistencia de uma cultura europeia. Mas, nao tern em conta 
que a Europa por debaixo do mosaico de nacionalidades, para o bem e para 
o mal teve e tern vivencias comuns, pel0 menos na hist6ria, na religiao e no 
direito, a sombra das quais emergiram elementos culturais significantes. E se 
e certo que o mosaico aponta para muitas vertentes, nunca deixou de ser 
possfvel encontrar as grandes linhas em torno das quais se afirmaram. 

Postula uma identidade colectiva fabricada em detrimento de elementos 
culturais. Sendo estes diversos, sup6e que aquela nao poderia existir sem os 
oprimir, desencadeando uma reac~ao em cadeia. Mas, nao tern em conta que 
identidade e cultura nao sao necessariamente sobreponfveis. A identidade 
move-se no campo da cultura mas nao a absorve integralmente. Muito do 
cultural e irrelevante do ponto de vista identitario e os factores relevantes 
podem ser orientados para objectivos meta-nacionais67

• Esquece tambem que, 
tal como o sistema democratico e permeavel a aproveitamentos anti-demo
craticos, ficando deles refem, tambem factores ha que se podem aproveitar da 
neutralidade e desinteresse para corn a identidade comum, para, em nome de 
uma identidade parcelar especialmente afirmativa, se abalan~arem ao domfnio 
sobre as demais, entrando assim pela janela aquilo que se tentava nao deixar 
entrar pela porta68

• 

Postula a ideia de que a causa dos dramas europeus esteve na pluralidade 
de culturas plasmadas em na~6es, sendo pois, desejavel apagar do universo 
das figura~6es tudo o que para elas possa chamar a aten~ao. Mas, nao tern em 
conta que por detras desses dramas estiveram homens, umas vezes aspirando 
ao domfnio pelo domfnio, emulando comportamentos inelutaveis desde o prin
dpio dos tempos, s6 limitaveis atraves da sublima~ao de ideais superiores, 
outras vezes manipulando convic~6es culturais, aproveitando-se do desinte
resse ou da ausencia de esfor~o da sociedade em as enquadrar em patamares 
mais elevados. 

Postula a ideia de que a nega~ao da nacionalidade e pressuposto da cami
nhada dos grupos para formas solidarias de convivencia. Mas nao tern em 
conta que a na~ao e urn grupo natural independente da vontade do politico ou 
do legislador. CmTesponde a comunidade e tendera a fechar-se sobre si mesmo, 

67 A ideia de que a identidade europeia nao deve destruir ou empobrecer as identidades 
particulares, tao cara a uma certa visao conciliadora postulante da possibilidade de se encontar urn 
ponto de equilfbrio razoavel, como foi expressa por Dom Manuel Clemente, actual bispo do Porto, 
na altura auxiliar de Lisboa, no citado Col6quio da Universidade Cat6lica, tern na distin<;ao entre 
niveis culturais urn passive! ponto de partida. Convem porem, nao esquecer que o trabalho de 
construc;ao da identidade nao deve ser deixado apenas ao born senso, escudado na cren<;a da 
razoabilidade do ser humano, mas deve pasar por uma avalia<;ao do poder politico em conjunto corn 
a sociedade, em nome de objectivos conformes a valores fundamentais. 

68 Paulo Otero, A democracia totalitdria ... . M. Bigotte Chorao, Democracia, relativismo e amaeara 
totalitaria, in "Autoridade e Consenso no Estado de Direito" .. 
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corn forc;a proporcional a colocada na desvalorizac;ao das suas representac;6es, 
a menos que em substituic;ao sejam validamente disponibilizadas outras, igual 
ou superiormente valiosas. Esquece ainda que a nac;ao nao e s6 fonte de drama, 
mas tambem laborat6rio onde o grupo organiza a solidariedade politica e na 
qual se desenvolvem factores pre-identitarios comuns. 

Postula a ideia de que a neutralidade face a identidade colectiva e 
virtuosa. Mas, nao tern em conta a lic;ao da natureza, na qual a neutralidade 
nao existe, mas apenas o equilfbrio e que quando este nao ocorre facilmente 
a realidade fica presa do aproveitamento do mais forte. 

Postula a crenc;a na racionalidade comportamental do indivfduo quando 
despojado de motivac;oes culturais. Para alem de tal despojamento ser urn 
mito, esquece que o ser humano e simultaneamente racional, intuitivo e emotivo, 
nem sempre a primeira qualidade se sobrepondo as demais, ou sequer sendo 
certo que nao derive, a propria razao e ate a moral, da emoc;ao, como Ant6nio 
Damasio demostrou ou ao menos sugeriu. 

Postula por fim a existencia de urn tempo infinito para corrigir eventuais 
erros. Esquece porem que o tempo da Europa esta a correr depressa, apro
ximando-se o momento em que pode ver-se confrontada corn a necessidade de 
abdicar do que quis ser, ou optar por uma nova redefinic;ao de equilibrios, 
quic;a pela forc;a. 

Pode ainda questionar-se a utilidade de tal modo de pensar. 
A identidade e factor de coesao e uma Europa sem coesao sera sempre 

urn corpo fraco. A desvalorizac;ao de urn conceito corn potencialidade coesiva 
s6 se justifica se a esse desvalor corresponder urn valor superior. Qual podera 
ser? Provavelmente, o receio de a identidade induzir domfnio de urn grupo 
sobre outro, mas ja vimos que tal efeito nao e inelutavel. Nao se ve pois, 
utilidade em a negligenciar neste plano69 . 

A desvalorizac;ao da identidade anda de maos dadas corn o relativismo 
culturaF0, na medida em que a nenhum factor e reconhecida relevancia para 
emergir dos demais. Impede ainda a distinc;ao entre comportamentos e crenc;as 
de diferente natureza, subjacentes a esses factores, a menos que agridam objec
tivamente valores legais. Propugna portanto, basicamente o respeito formal 
por todos. Todavia, se tal respeito e possfvel e desejavel no plano individual, 

69 Sabre es ta tematica em geral, veja-se Maria Manuela Ribeiro, Identidade europeia e 
multicullttralismo .... ; 

70 0 relativismo ocupa lugar central na considera<;ao da problematica crista (Josep Ratzinger, 
Fede, verita, tolleranza .... ). Todavia nao se circunscreve a este dominio, podendo ser vista no piano 
cultu ra l em geral. Alguma sociologia intentou mesmo enxerta-lo nas ciencias exactas, embora corn 
pouco sucesso . No piano cultural representa, ate certo panto, a adop<;ao da interroga<;ao de Pilatos 
na presen<;a de Jesus "a que ea verdade?", coma norma comportamental adoptada pela sociedade e 
pelo Estado. Quando se associa ao dogma da maioria absoluta, cria uma combina<;ao corn urn 
potencial explosivo notavel. 
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no plano colectivo nem todos podem ser considerados igualmente valiosos. A 
essencia de cada um tern de ser aferida ao menos pela razao e pelos principios 
que enformam o modelo de sociedade a que se aspira. Nao o fazer e optar por 
coisa nenhuma e tempo vira em que alguem tentara optar e consegui-lo-a 
eventualmente, substituindo-se a quem o nao quis fazer. Corn que risco e 
consequencias dependera da motivac;ao 

A desvalorizac;ao da identidade conduz a indiferenciac;ao cultural. Todas 
as diferenc;as se tornam relativamente indiferentes, ficando o corpo social apa
rentemente mais homogeneo. Ilusao. As diferenc;as nao se esbatem. Apenas se 
esbate a forma como sao olhadas, conduzindo a um nivel de tolerabilidade 
mais elevado, para o bem e para o mal. Mas se o primeiro nao incomoda o 
segundo fa-lo e muito. 

Paradoxalmente, no campo biol6gico o mundo empenha-se na valorizac;ao 
da diversidade pm·que a considera condic;ao de sobrevivencia. Ora a diversidade 
nao e apenas uma formula aplicavel a natureza ou as especies, vistas deste 
ponto de vista. E tambem aplicavel ao ser humano e aos grupos que constitui. 
Tambem aqui a diferenc;a e condic;ao da liberdade, nao por criar corpos estan
ques mas por criar espac;os disponiveis para quem a eles quiser aderir. A des
valorizac;ao da identidade por via da desvalorizac;ao da diversidade, conduz 
portanto a homogeneidade total. A prazo constitui uma etapa da globalizac;ao. 
Ora, nao e liquido que ambas sejam uteis. 

A tentativa de reconhecer a Europa como um ser colectivo sem cultura 
e identidade pr6prias, escudado na suposta incompatibilidade corn direitos, 
liberdades e garantias formais, tal como sao vistos no quadro da civilizac;ao 
ocidental, e pois uma atitude potencialmente destrutiva. 

3.6. A razao de ser das paginas anteriores relaciona-se corn a convicc;ao 
de que a Europa, se nao possui ja uma identidade enquanto tal, possui pelo 
menos elementos identitarios comuns. Num ou noutro caso necessita corn 
urgencia de um trabalho de consolidac;ao, se quer ultrapassar as contigencias 
de um embate contra os que nela se nao reveem ou que a recusam, tendo 
assim um futuro . 

Essa identidade deve aproveitar os factores significantes comuns corn 
particular dimensao de futuro, que se encontram na sua essencia, e ser moldada 
no sentido da aproximac;ao a valores compativeis corn um projecto sustentavel 
a longo prazo, ou seja um projecto no qual, quanto ao nucleo, nao subsistam 
linhas de indefinic;ao sobre o valor relativo de eventuais pontos de vista em 
confronto. S6 assim superara o que as nacionalidades podem ter de negativo, 
como o Presidente da Comissao Europeia dizia71

, preservando-se todavia as 

"Supra. 
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na<;6es e as nacionalidades como reservatorios de valores culturais proprios 
mas menores72

. Se a sociedade atraves dos que exercem o poder em cada 
momento nao o conseguir fazer, nao estara a altura do futuro73. 

Num tempo em que a dimensao metafisica parece ganhar novo peso na 
sociedade, sera sempre dificil retirar desse nucleo o factor religioso. 

No caso europeu esta presen<;a nao provira apenas da falta de confian<;a 
no presente que leva a olhar mais para o divino. Provem tambem do papel 
desempenhado na evolu<;ao europeia, do passado ao presente, nao apenas na 
perspectiva puramente historica mas politica. 

0 modelo de sociedade que se imaginou clever ser a Europa apoia-se em 
alguns pilares. Entre os fundamentais podem citar-se tres: separa<;ao da Igreja 
e do Estado; protec<;ao dos direitos liberdades e garantias ate niveis compativeis 
corn a subsistencia da sociedade, tal como esta pensada; soberania popular e 
sua expressao em quadros representativos. Destes tres, pelo menos os dois 
primeiros tern muitas das suas raizes no pensamento cristao. E quanta ao 
terceiro nao e impossivel estabelecer pontes, embora a formula<;ao mais fre
quente aponte noutro sentido. 

0 pensamento cristao esta pois, por direito proprio na base do modelo de 
sociedade politica que funda a Europa74

. A recusa em fazer a referenda as suas 
origens cristas na Constitui<;ao Europeia em nome de uma potencial discri
mina<;ao, tentando esconder ou apagar a realidade, mais nao e do que urn 
capitula do relativismo que desvaloriza a identidade. Representa ainda o medo 
latente em estabelecer diferen<;as claras entre modelos serviveis ou inserviveis. 
Representa o receio de afirmar os limites precisos do que e aceitavel em face 
da dignidade politica e humana. Nao o fazer e alicer<;ar a Europa no proprio 
medo, faze-lo e afirmar o futuro da Europa. 

Outro factor e sem duvida, o direito. 

n Nas palavras de Dom Manuel Clemente "A identidade europeia tem de ser concebida de forma 
aberta, a partir de uma pluralidade de pertem;:as ... " 

73 Tal como o vemos. Nao aquele futuro que frequentemente os responsaveis politicos deixam 
escorrer atraves de palavras mimeticas que, mais do que traduzir desejo de adaptar o futuro a Europa, 
traduzem preocupac;ao em adaptar a Europa ao futuro . Por paradigmatica a intervenc;ao do Ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros portugues no Centra Cultural de Belem, em Lisboa, em 9 de Maio de 2001, 
na inaugurac;ao do Seminario "Alargamentos: identidade europeia e governan(a", ao comparar o futuro 
do alargamento da Uniao Europeia a situac;ao vivida ao tempo da Guerra Fria, quando punha em 
paralelo as palavras do frances Raimond Aron "paz impassive/, guerra improvave/", com as do britanico 
Timothy Carton Ash "unidade imposs fvel, colapso improvavel" . 

74 Nao apenas na via politica mas tambem na juridicae na teol6gica. Na primeira, a afirmac;ao 
e lugar comum junta da juris-historiografia (por todos o classico de Rafael Gibert, Elementos formativos 
del derecho en Europa. Gennanico, Can6nico. Roman~ .. .). Sabre a indissociabilidade entre espirito europeu 
e identidade crista, presente na consciencia dos pais da Europa, cf. Josep Ratzinge1~ Fede, verita, 
tol/eranza ... , passim. 
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0 passado da Europa tern uma hist6ria juridica corn suficientes pontes 
entre na<;6es para poder ser ignorado, de tal modo que, talvez mais do que em 
outro dominio, ha. neste ambito ja urn forte embriao de Europa juridica75 • Corn 
a vantagem de, sendo uma area imbuida de tecnicidade, nao ser prima facie 
adequada a suscitar grandes resistencias intelectuais. Convem porem estar 
consciente de que esta suposi<;ao contem fragilidades, pois tambem aqui ha 
valores que em circunstancias determinadas nao deixarao de entrar em conflito 
violento. 0 problema anteriormente referido acabara por entrar na ribalta. 

Tambem neste caso sera necessaria, mais cedo ou mais tarde, optar entre 
os mais e os menos valiosos. 
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