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0 nosso objectivo, ao cntrarmos no ano cm que se comcmora a passagem de
meio seculo sobre a publica9ao da Dcclan19ilo Universal dos Direitos do Homem
das Na96es Unidas, em 10 de Dezembro de 1948,6 propor ao lcitor a consiclera9ao
de a1guns t6picos de reflexao, associados a viva actualidadc dcstc tcma, cstruturados em torno de tres questoes centrais.

r.a Questao: Os direitos humanos nao sao lineares nem irreversfveis. A preocupa9ao com os direitos humanos, nao apenas com a sua enuncia9ao formal, mas
com o esfor9o para a sua integra9ao no corpo do direito positivo, nomeadamente,
no ambito do direito constituciona1 dos diversos pafses nao come9ou em 1948. As
Na96es Unidas tiveram o merito de retomar o fio de um novelo que havia ficado
enrodilhado por mais de um seculo e meio.
A identifica9ao de uma esfera de direitos humanos pessoais e patrim6nio da cultura europeia. Essa identifica9ao, e contemporanea do grande esfmw e da largufssima constela9ao conceptual que designamos como a epoca e o movimento da
Modernidade.
Sera sem dfvida uma das mais complexas ironias da hist6ria do pensamento
verificarmos que a fonte matricial dos direitos humanos abrigou no seu interior a
gesta9ao do conceito moderno de Estado, precisamente essa nova entidade, tambem
ela filha da Modernidade, que seria, ao mesmo tempo, tanto a condi9ao do gozo
efectivo como o maior inimigo do respeito desses direitos.
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Maquiavel, La Boetie, Jean Bodin, Althusius, entre outros, silo pensadores,
simultaneamente do Estado moderno, mas tambem do cidadilo moderno, com os
seus direitos e deveres deduzidos numa 16gica secular e racionalista.
Lt1tero, Calvino, Bartolomeu de las Casas, Francisco de Vitoria, entre outros,
silo pensadores da categoria de pessoa, em senticlo metaffsico e teol6gico, e nessa
medida autores funclamentais para a compreensao do pendor universalista e abstracto do direito natural, essa bandeira comum das muitas escolas dos direitos da
humanidacle que ate ao final do seculo XVIII fizeram ouvir a sua voz na Europa e
nas Americas.
0 seculo XVIII terminou assinalado por clois acontccimentos que modificariam
completamente as expectativas, ate af optimistas e cxpansionistas, dos direitos
human os:
A Revoluc;ao Americana de 1776 que traiu o alcancc cmancipat6rio e libertador
da sua Declarac;ao fundadora com os sucessivos compromissos que fizeram conviver, ate a Guerra Ci vi] (1861-1865), a ret6rica da li bcrdaclc eo m o flagelo e a degrac!ac;ao da escravatura de base racial.
A Revoluc;ao Francesa de 1789, que gorou as esperanc;as internacionalistas por
ela suscitadas, primeiro pelo fanatismo do Terror, e depois pela meticulosa aventura
imperial napole6nica.
Quando os vencedores de Napoleao I se reuniram em Viena, no ano de 1815, a
ic!eia de Direitos Humanos estava associada a essa dupla desilusao. A fraternic!ade
do genero humano que ela supunha tombou no mais profundo descredito.
Aesquerda ea direita os estandartes desfraldados eram outras. A fraternidade ja nao
era internacional. 0 altar da Patria, da Lingua, do Imperio e da Tradic;ao (real ou
mitologicamente urdida), falavam mais forte do que os direitos da humanidade. As
revoluc;oes ja nao se faziam, para regenerar o genero humano, mas para impor uma
ditadura de classe.
A propria noc;ao de um direito natural nao escrito, mas superior fonte inspiradora da renovac;ao de todas as lei escritas, foi catalogada no arquivo das ideias
pouco serias. 0 positivismo e 0 historicismo jurfdicos tornaram-se imperativos.
0 direito coincidia, agora, com as aspirac;oes nacionais. Ao ponto da loucura e
do pesadelo. Um dos exercfcios intelectuais mais honfveis, aincla hoje, e a leitura
dos diplomas jurfdicos que o zeloso espfrito germanico nao se coibiu de elaborar
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para dar cobertura em letra de lei as visoes dantescas de Hitler e do nacional-socialismo.
Sem Hitler nao teria existido, porventura, a Declarac;ao Universal dos Direitos
do Homem das Nac;oes Unidas. Foi a sua visao do mundo, onde a Humanidade nem
como conceito zool6gico existia, o pesadelo de opereta bufa, mas sangrenta, de
arianos e sub-humanos, de senhores e escravos, de bestas de carga e de super-homens, de mulhere-parideiras e guerreiros louros, de campos de extermfnio e
jovens alegremente desfilando em cem1rios primaveris, foi esse Carnaval tn1gico
que comoveu a comunidade internacional, despertando-a para o facto de que os
direitos humanos, como conceito-reitor da vida polftica, estavam adormecidos
ha cento e cinquenta anos.
Os direitos humanos nao eram irreversfveis. 0 consenso que os tinha trazido
para a ribalta no final do seculo XVIII era fragil e tinha-se quebrado. A Declarac;ao
das Nac;oes Unidas nao se limitava a ser uma rcposic;ao. Era, antes, urn recomec;o.
Urn convite a que fossem procurados e encontrados fundamentos mais s6lidos.
2." Questao: os direitos humanos nunca estao garantidos. Tornou-se comum,
entre os fil6sofos, juristas e soci6logos classificar os direitos humanos em estratos
hist6ricos.
Terfamos um primeiro estrato, constitufdo pelos direitos polfticos, que foram o
objectivo central das lutas reformadoras e revolucionarias seculo XVIII: liberdade
de crenc;a e pensamento, direito a tratamento perante a lei, direito a participac;ao na
vida publica, direito ao habeas corpus, etc ..
Ao longo do seculo seguinte teria sido consolidado um segundo estrato de direitos humanos fundamentais. Desta vez de ambito econ6mico e social. Para a sua
constituic;ao teria sido decisiva a !uta do movimento operario. Corn efeito, sem essa
!uta nao seria concebfvel o Welfare State contemporaneo. A garantia de direitos
sociais no trabalho e na aposentac;ao. A assistencia na doenc;a, enfim, toda a pan6plia de predicados que integram os actuais sistemas de seguranc;a social.
Finalmente, a segunda metade do seculo XX teria assistido a consagrac;ao de um
terceiro, e ate mesmo de urn quarto estratos. Eles contemplariam desde os direitos dos
animais e da Natureza (ou do ambiente, num acepc;ao mais vasta e rigorosa), ate a renovada afirmac;ao dos direitos dessa maimia esquecida que sao as mulheres, bem como
o despertar das velhas e novas minorias, dos homossexuais aos doentes da SIDA.
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Esta interpreta~ao hist6rico-reconstrutiva por estratos ou gera~5es tern, contudo,
o inconveniente de criar nos cidadaos a cren~a totalmente injustificada de que existe
uma correspondencia entre grau de antiguidade no reconhecimento dos direitos e o
grau seguran~a na garantia dos mesmos.
Num mundo e num pafs onde urn cidadao pode ser agredido sem motivo justificativo numa esquadra de polfcia, em que se assinam contratos de trabalho e de
demissao, em simultaneo, para se ter acesso em condi~5es deploniveis ao direito ao
trabalho, em que os sistemas de seguran~a social ro~am a falencia a medio prazo,
deixando uma sombra de inquieta~ao nas camadas cm plena idade activa e contributiva, num mundo de progressiva inseguran~a, importa recordar que cada cidadao
tern de ser um soldado dos e pelos seus direitos funclamcntais. Eles, seja qual for a
sua gera~ao ou estrato, jamais estarao garantidos scm o compromisso individual e
colectivo pela sua intransigente e simultanea defcsa.
3." Questao: Os direitos humanos sao tambem direitos que se estendem ao futuro
ea Natureza. 0 pior inimigo dos direitos humanos no limiar do seculo XXI , constitufdo por uma concep~ao estreita e antropocentrista de humanismo.
A principal amea~a que impende hoje tanto sobre a humanidade como sobre os
direitos individuais de cada cidadao resulta do inaudito e incontrolado poder tecnocientffico acumulado.

E urn poder que escapa ao controlo democratico, encontrando-se nas maos de
uma minoria ambiciosa, disseminada pelas sete partidas geograficas, econ6micas e
ideol6gicas do mundo.
0 humanismo bo~al (no fundo um pseudo-humanismo), geralmente a sua marca
distintiva comum. Em nome do papel central do Homem, devastam os recursos
naturais, derrubam e queimam as florestas, arrasam os habitats de milhares e milhares de especies que connosco compartilham esta delicada habita~ao planetaria, contaminam a agua e o ar, envenenam as cadeias alimentares, deixam atras de si a
marca do deserto e da devasta~ao.

Eesta mesma criminosa ideologia, falsamente antropocentrista, que cria mega16poles em que ninguem pode viver com decencia, que arrasta milh5es e milh5es de
crian~as para a escravidao de urn trabalho precoce, ou para a mendicidade, as
dependencias e a mendicidade, promovendo a ruptura das comunidades e dos seus
valores.
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No final do seculo XX, os direitos humanos tern de caracterizar-se pelo respeito
profundo pela sustentabilildade ecol6gica e ambiental do Planeta, pm·que s6 essa
sustentabilidade poder garantir a base vital em que repousam os direitos das gera96es futuras. As condi96es indispensaveis para que tambem elas possam prosseguir
a marcha, tantas vezes terrfvel, mas igualmente fascinante, da continua9ao inventiva
da Hist6ria.
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