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A tese central que John W. Lango apresenta em The ethics of armed conflict é a de 
que «na teorização contemporânea dos princípios da guerra justa deve ter lugar 
uma mudança de paradigma: deve passar-se de uma abordagem centrada no 
Estado para uma abordagem cosmopolita» (p. 7). Segundo o autor,

uma teoria da guerra justa centrada no Estado toma os princípios da guerra justa como 
aplicáveis, em primeiro lugar, a guerras entre Estados. Mais explicitamente, segundo uma 
teoria da guerra justa centrada no Estado, os agentes primários que aplicam os princípios da 
guerra justa são Estados (ou governantes de Estados), e os alvos primários aos quais os ditos 
agentes aplicam os princípios da guerra justa são Estados (ou as acções militares de 
Estados). (p. 6)

Por oposição, «uma teoria cosmopolita da guerra justa é uma teoria moralmente 
universalista» (p. 66), uma vez que «os princípios da guerra justa são princípios 
morais» (p. 7). No entanto, «a ideia de cosmopolitismo não deveria ser 
simplesmente uma ideia moral. Deveria ser também uma ideia política. Na 
verdade, deveria implicar uma concepção de universalismo moral, implicando 
também concepções políticas de governação global e cidadania global» (p. 7), de 
modo a concretizar um dos seus propósitos fundamentais, nomeadamente 
«salvar os povos do mundo dos flagelos de todas as formas de conflito armado, 
quer pela restrição moral de agentes responsáveis do uso injusto das armas, quer 
pela restrição moral de agentes responsáveis do uso justo das armas» (p. 9). Uma 
abordagem cosmopolita à teoria da guerra justa é, assim, superior a uma 
abordagem centrada no Estado, visto que, ao contrário desta última, «se trata de 
um tipo de abordagem à segurança humana, porque dá prioridade à defesa do ser 
humano enquanto indivíduo» (p. 202), sobrepondo-a aos interesses nacionais 
dos Estados, que demasiado frequentemente estão na origem das suas acções (pp. 
9-10).
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É minha opinião que a posição de Lango é meritória nos objectivos que se propõe 
atingir e que os seus argumentos são fundamentalmente sãos. Há realmente algo 
de antiquado nas doutrinas da guerra justa centradas no Estado, básicas no modo 
como reservam ao Estado o direito de fazer guerra. Mesmo considerando as raízes 
históricas do pensamento cosmopolita, que datam, pelo menos, da Grécia Antiga, 
uma análise superficial dos textos filosóficos que abordam a questão da guerra 
justa desde esse período até ao presente revela que a perspectiva cosmopolita 
nunca se firmou neste campo; o teor da grande maioria desses trabalhos é, de 
facto, centrado no Estado, dado que a guerra é tradicionalmente vista como 
província exclusiva da polis, da civitas, do reino ou do Estado. Mais do que uma 
decisão deliberada dos filósofos políticos e do Direito, esta posição acaba por 
reflectir o pensamento humano prevalecente nos últimos 2500 anos, que pode ser 
assim resumido: a guerra é um problema político que resulta de disputas políticas entre 
organizações políticas. Carl von Clausewitz, por exemplo, tem algo de semelhante 
em mente quando afirma que «a guerra não é meramente um plano de acção, 
mas um instrumento político real, uma continuação da relação política, 
prosseguida por outros meios» (Clausewitz 1989: 87). Sob esta perspectiva, a 
guerra é um instrumento de acção política porque é uma ferramenta à disposição 
das organizações políticas para a resolução de querelas políticas. Tratar-se de um 
instrumento altamente destrutivo, pelo menos em potência, não o torna, em si 
mesmo, algo de apolítico ou para além da política.

A perspectiva cosmopolita de Lango não derruba, necessariamente, a ideia de 
guerra enquanto instrumento político a ser usado por organizações políticas como 
os Estados, mas afasta a noção de que se trata de um instrumento exclusivamente 
à disposição dos Estados. Numa perspectiva da teoria da guerra justa centrada no 
Estado, indivíduos ou outras organizações que não Estados não podem usar a 
força para atingir fins políticos, quaisquer que estes sejam. Isto significa que 
grupos rebeldes, revolucionários ou reaccionários, redes terroristas ou indivíduos 
são colocados na mesma categoria e julgados segundo as disposições aplicáveis da 
lei penal dos Estados onde usaram a força. Dito de outro modo, as teorias da 
guerra justa centradas no Estado anulam a aplicação da doutrina da guerra justa 
tanto ao indivíduo, considerado só por si (ou seja, independente da maquinaria do 
Estado), como aos grupos que não são Estados, classificando-os simplesmente de 
criminosos nos termos do Direito positivo. Lango considera que esta é uma 
situação infeliz, porque «certos usos das armas são justos, e certos usos das 
armas são injustos. A problemática da teorização da guerra justa reside em 
formular e sustentar princípios morais por meio dos quais os agentes 
responsáveis consigam determinar correctamente se um uso particular das armas 
é justo ou injusto» (p. vii). Contudo, não é necessário que o agente responsável 
seja um Estado:

… quem são os agentes responsáveis? As teorias da guerra justa centradas no Estado 
reconhecem os governantes estatais enquanto as melhores autoridades morais para fazer a 
guerra. No entanto, ao assinar a Carta das Nações Unidas, os 193 Estados-Membros das 
Nações Unidas comprometeram-se a cumpri-la. Em particular, nos termos do Artigo 24.º, os 
193 Estados-Membros das Nações Unidas “atribuem ao Conselho de Segurança a 
responsabilidade primária pela manutenção da paz e segurança internacionais”. (p. 9)
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Assim, nos termos do Direito Internacional, o Conselho de Segurança das Nações 
Unidas é o agente responsável primário no que ao uso das armas diz respeito; os 
Estados são agentes secundários. Uma vez que «a teoria da guerra justa é uma 
teoria moral […], os princípios cosmopolitas da guerra justa devem restringir 
moralmente o Conselho de Segurança na autorização de usos injustos das 
armas.» Lango enfatiza os princípios cosmopolitas da guerra justa porque «tanto 
o Conselho de Segurança como os Estados individuais devem ser 
fundamentalmente motivados por um ideal cosmopolita da igualdade dos 
interesses de todos os seres humanos em todos os lugares do mundo» (p. 10). 
Mesmo assim, é possível que

num determinado caso de conflito armado, o Conselho de Segurança não actue ou actue de 
forma errada. Uma teoria cosmopolita da guerra justa consegue reconhecer que o Conselho 
de Segurança detém a responsabilidade primária pela segurança, sem com isso aceitar um 
princípio de autoridade legítima enquanto princípio nuclear de guerra justa. Neste sentido, 
outra das teses centrais é poderem existir agentes alternativos aos quais possa ser atribuída 
responsabilidade secundária pela segurança — por exemplo, organizações regionais, 
coligações de estados ad hoc, ou apenas os Estados Unidos da América. (p. 10)

A lista, não exaustiva, que Lango elabora dos agentes responsáveis abrange 
também as redes terroristas e os grupos revolucionários (p. 13). As razões para o 
autor se permitir a tal heterogeneidade na listagem de agentes responsáveis pelo 
uso das armas advém do facto de qualquer indivíduo, ou grupo de indivíduos, 
possuir autoridade moral para decidir a aplicação, em qualquer situação, «dos 
princípios aceites da guerra justa: justa causa, último recurso, proporcionalidade e 
imunidade dos não-combatentes» (p. 12), uma vez que

devem ser generalizados, permitindo a sua aplicação a todas as formas de conflito armado. 
Neste sentido, seriam aplicáveis não apenas a guerras entre Estados, mas também a guerras 
civis, intervenções humanitárias armadas, revoluções armadas, operações de contra-
insurgência, operações de contra-terrorismo, operações militares levadas a cabo pelas 
missões de paz das Nações Unidas, e outras. (pp. 12-13)

No entanto, a inclusão de redes terroristas nesta lista é contra-intuitiva, pelo 
modo como estes grupos operam. Se, por um lado, Lango está certo ao 
argumentar que todos, indivíduos, Estados ou outras organizações estão sujeitos à 
teoria da guerra justa e possuem legitimidade moral para aplicar os princípios 
aceites da guerra justa acima mencionados, assim como outros igualmente 
importantes, por outro lado não podemos deixar de notar que, se as redes 
terroristas aplicassem tais princípios, deixariam, por definição, de ser terroristas, 
visto que a característica principal do terrorismo é a ausência de 
proporcionalidade nas suas acções e a violação intencional do princípio da 
imunidade do não-combatente. Dito de outro modo, os grupos terroristas que 
actuam segundo a proporcionalidade e respeitam a imunidade dos não-
combatentes não são, na verdade, terroristas.

Além deste, há um outro aspecto da perspectiva cosmopolita de Lango da teoria da 
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guerra justa que tem de ser corrigido. O autor defende que «o conjunto dos 
princípios nucleares da guerra justa não contém um princípio de autoridade 
jurídica» porque,

segundo o princípio da autonomia, qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo, 
possui autoridade moral para decidir se um determinado uso das armas é justo. Para decidir 
se é justo, ele ou ela tem o ónus de provar que há justa causa, que se trata de um último 
recurso, que cumpriria as regras da proporcionalidade e que não prejudicaria severamente 
não-combatentes de forma intencional. Para decidir se é justo, ele ou ela não tem o ónus 
adicional de provar que ele ou ela possui a autoridade jurídica para decidir se é ou não justo. 
(p. 194)   

Embora sensata por si mesma, esta afirmação contradiz directamente uma das 
considerações iniciais de Lango, citada no princípio desta recensão: «a ideia de 
cosmopolitismo não deveria ser simplesmente uma ideia moral. Deveria ser 
também uma ideia política. Na verdade, deveria implicar uma concepção de 
universalismo moral, implicando também concepções políticas de governação 
global e cidadania global» (p. 7). Se o cosmopolitismo não se trata apenas de uma 
ideia moral, mas também de uma ideia política, deveria produzir efeitos palpáveis 
no mundo. Ou seja, não deveria ser apenas uma teoria do juízo, mas igualmente 
uma teoria da acção. Enquanto teoria política, a teoria cosmopolita da guerra justa 
não se auto-satisfaz com a declaração de que «qualquer ser humano, em 
qualquer parte do mundo, possui autoridade moral para decidir se um 
determinado uso das armas é justo». De um ponto de vista moral, a premissa está 
indubitavelmente certa, mas, posta nestes termos, a teoria cosmopolita da guerra 
justa coloca-se no pólo oposto de uma teoria política. Se tudo o que podemos 
fazer é avaliar se um determinado caso de conflito armado é justo, então esta 
teoria fica reduzida à contemplação. Para se tornar uma teoria política, o 
cosmopolitismo, tanto em geral como quando aplicado à teoria da guerra justa, 
tem de ser uma teoria que permita a qualquer um agir dentro dos limites da lei. 
Assim como está, os indivíduos e os grupos externos ao Estado possuem 
legitimidade moral para decidir se qualquer conflito armado é justo, e estão, 
presumivelmente, autorizados a intervir segundo os princípios da teoria da guerra 
justa, mas incorrem na ilegalidade se o fizerem. 

A não-inclusão do princípio da autoridade jurídica no conjunto nuclear dos 
princípios da guerra justa enfraquece o argumento de Lango porque o reduz a 
uma teoria moral; se, contudo, o cosmopolitismo deveria também ser uma teoria 
política, então os indivíduos e os grupos externos ao Estado têm obrigatoriamente 
de possuir legitimidade jurídica para fazer a guerra. Contrariamente àquilo em 
que Lango parece acreditar, a importância do princípio da autoridade jurídica não 
está de modo nenhum relacionado com o usufruto da autoridade para decidir se 
um determinado uso das armas é justo. Neste sentido, o autor está absolutamente 
correcto quando defende que não é necessário possuir autoridade jurídica para 
tomar tal decisão. No entanto, é preciso ter autoridade jurídica para agir assim 
que fica decidido que é moralmente aceitável entrar em conflito armado. De outro 
modo, os indivíduos e os grupos externos ao Estado nunca adquirirão um estatuto 
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bélico, e os Estados tratá-los-ão como criminosos, impedindo assim a teoria 
cosmopolita da guerra justa de ser aquilo que Lango acha que a mesma deve ser. 
Neste sentido, a teoria cosmopolita da guerra justa tem de ser categorizada de 
teoria moral, apta a avaliar a conduta correcta, e não de teoria política, uma vez 
que estas teorias são, entre outras coisas, teorias acerca de quem pode fazer o quê 
em determinadas circunstâncias.

Para ser considerada uma teoria da acção, a teoria cosmopolita da guerra justa 
tem de incluir o princípio da autoridade jurídica. No entanto, este princípio carece 
de modificação; tal como está, confere apenas aos Estados a autoridade jurídica 
para fazer a guerra. De acordo com uma perspectiva cosmopolita da teoria da 
guerra justa, outros agentes, como os que constam da lista de Lango, devem 
igualmente possuir autoridade jurídica para agir. Isto significa que a mudança de 
paradigma que Lango defende, de uma abordagem centrada no Estado para uma 
abordagem cosmopolita, tem necessariamente de ter consequências jurídicas; de 
outro modo, não faz sequer sentido falar em tal mudança, visto que não há 
qualquer polémica em garantir que todos temos a capacidade de avaliar se um 
determinado uso das armas é justo. A polémica está em defender que outros 
agentes além do Estado devem ter autoridade jurídica para agir devido à sua 
autoridade moral. E se alguém fica moralmente autorizado ao uso da força, então 
não há qualquer razão estipulada para que se lhe negue a autoridade jurídica de 
fazer o que está certo.

Do mesmo modo que podemos recorrer à força em casos de legítima defesa 
quando o Estado não consegue intervir a tempo de impedir danos, podemos 
recorrer à força para defender os nossos direitos se o Estado se vê impedido de o 
fazer, ou se recusa a fazê-lo. De acordo com a teoria da guerra justa, tal quer 
apenas dizer que indivíduos e grupos externos ao Estado devem ter autoridade 
jurídica para entrar em guerra quando o Estado que é suposto protegê-los falha 
em fazê-lo, ou em vez disso os ataca. Numa obra que, de um modo geral, é 
louvável, Lango deveria ter trazido à discussão as particularidades de uma 
possível alteração ao princípio da autoridade jurídica, em vez de afirmar 
peremptoriamente que não é necessário possuir autoridade jurídica para decidir 
se um determinado conflito armado é justo.
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