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E D I T O R I A L
1.Em entrevista recente, a jurista brasileira

Doutora Carol Proner referia-se aos “retrocessos
e liquefacção das instituições estatais e das orga-
nizações internacionais diante do avanço do cap-
italismo neoliberal total, este que não está
disposto a fazer concessão à democracia”; fa-
lando, a tal propósito, nos fenómenos do “law-
fare” e das guerras jurídicas, que não são um
conceito novo (pois sempre houve situações de
“uso perverso do direito como instrumento de
dominação e opressão”); mas que constituem
agora “novas estratégias de combate por intermé-
dio do direito”, “métodos de guerra não conven-
cional pelo qual a lei é utilizada como meio para
alcançar um objectivo militar”; por outras
palavras, “o direito é considerado a partir da ca-
pacidade de realizar o que, de outra forma, exi-
giria o emprego da força militar tradicional”.
Estaremos, assim, confrontados com as
chamadas “guerras híbridas”, “nas quais as
tradicionais ocupações militares vêm sendo sub-
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stituídas por operações indirectas para a mudança
de regime, sendo muito mais económicas e efi-
cazes do ponto de vista político”. E cita como ex-
emplos dessas distorções “democráticas” o caso
recente do Brasil; as chamadas “primaveras
árabes”; e outras situações similares de “interfer-
ência não violenta usada para combater governos
não alinhados”, designadamente na América
Latina (1).
No fundo, essas intervenções ou ingerências
aparentemente mais suaves obedecem aos mes-
mos desígnios e cumprem a função primacial de
todas as guerras: a dominação de outros povos,
ocupação dos respectivos países e territórios e es-
poliação dos seus recursos e riquezas naturais.

2. Procurando dilucidar o conceito de guerra, os
especialistas do tema referem a respectiva
acepção tradicional, como “possibilidade
histórica de confrontação violenta e armada entre
duas ou várias comunidades organizadas política
e militarmente”, salientando no entanto que pode
estender-se “a formas não-armadas de conflitual-
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idade organizada ou de confrontação psicológica
institucionalizada como o célebre caso da guerra
fria” (2).
No seu livro “Guerra e Sociedade”, o General
Pedro de Pezarat Correia refere-se à guerra como
um conflito – salientando que “todas as guerras
são conflitos, mas nem todos os conflitos são guer-
ras”; a guerra, sendo “um fenómeno humano e so-
cial”, como todo o conflito, caracteriza-se no
entanto por ser “colectiva, grupal, organizada e
pressupõe o recurso a meios de coacção violentos,
ainda que possa limitar-se ao patamar da ameaça
do recurso à violência, sem chegar à efectiva uti-
lização de meios violentos” (3).
Na exposição dos diversos tipos de guerra,

evolução do respectivo conceito e suas várias com-
ponentes, o General Pezarat Correia aborda o
caso das guerras irregulares, que não se inscrevem
no figurino clássico clausewitziano – dada  a atipi-
cidade dos meios bélicos utilizados e a singulari-
dade dos respectivos actores (conflitos violentos
conduzidos, já não propriamente entre estados
soberanos, mas por grupos intermédios –como é
o caso das guerras de guerrilha, nas suas diversas
facetas e contextos históricos).

3. Sucede, porém, que os acontecimentos referi-
dos por Carol Proner na entrevista atrás citada
exprimem uma realidade diferenciada, que é a da
utilização pelo imperialismo global de meios for-
malmente menos violentos e letais como formas
de ingerência económica e política em terceiros
países, tendo em vista a remoção de governos “de-
salinhados” (evitando o recurso imediato a for-
mas de actuação “mais enérgicas”, com custos
políticos e financeiros muito superiores).
Trata-se, nos exemplos ali referenciados, não de
acções desencadeadas por grupos de insurgentes
minoritários e débeis, mas pelos estados mais
poderosos do mundo, com os EUA à sua testa,
agindo sob fórmulas diversas, sempre eivadas dos
mesmos propósitos intrusivos e desestabi-
lizadores.
Entre tais mecanismos de ocupação e dominação
devem incluir-se os bloqueios económicos, finan-

ceiros e comerciais impostos pelas grandes potên-
cias capitalistas aos países mais frágeis da ordem
jurídica internacional – que, como vem justa-
mente referenciado numa carta aberta à Alta
Comissária da ONU para os Direitos Humanos,
Michelle Bachelet, recentemente firmada por di-
versas individualidades e organizações, sobretudo
latino-americanas, “configuram uma inaceitável
violação da Carta das Nações Unidas, do Pacto
dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto dos Dire-
itos Económicos, Sociais e Culturais” (4);
traduzindo-se as mais das vezes em crises
económicas provocadas intencionalmente para
desestabilização de outros países que se pretende
controlar e dominar; e sendo certo – como justa-
mente vem referido nessa carta aberta – que tal
“política de implementar sanções económicas e
bloqueios económicos e comerciais apenas traz
sofrimento e morte para os sectores mais vul-
neráveis da população do país afectado”; consti-
tuindo “uma arma ilegal e criminal”, verdadeiro
crime de lesa-humanidade (por se tratar de actos
inumanos, que causam intencionalmente grandes
sofrimentos e atentam gravemente contra a inte-
gridade física e a vida das pessoas).

4. Seja pela via dolorosa dos grandes enfrenta-
mentos bélicos, com o seu cortejo feroz de atroci-
dades contra populações indefesas, seja por
recurso a mecanismos formalmente mais suaves,
mas identicamente causadores de grandes prejuí-



Pag. 3BOLETIM

terizada a um tempo por uma fortíssima concen-
tração patrimonial e por uma grande perenidade
no tempo e ao longo de gerações desses
patrimónios elevados” (7).

6. No quadro económico e social subsistente têm
surgido historicamente iniciativas para de algum
modo pacificar as relações entre os povos – como
foi o caso das Nações Unidas, ainda na pendência
da 2ª Guerra Mundial, com os objectivos, entre
outros, de “manter a paz e a segurança interna-
cionais”; “prevenir e afastar ameaças à paz e
reprimir os actos de agressão”; “desenvolver re-
lações de amizade entre as nações” e “realizar a
cooperação internacional (. . .) promovendo e es-
timulando o respeito pelos direitos do homem e
pelas liberdades fundamentais para todos, sem
distinção de raça, sexo, língua ou religião”.
Mas sabemos como todas estas solenes procla-
mações têm sido praticamente letra morta, pela
emergência das práticas opostas de dominação
colonial e neo-colonial que as grandes potências
capitalistas têm imposto à escala mundial, em fiel
articulação com as normas ideológicas dos
poderes económicos e financeiros ocultos que
mandam efectivamente no concerto e desconcerto
das nações.
Situação agravada pelo compromisso da social-
democracia com esses ventos dominantes do neo-
liberalismo, em termos que determinaram o
abandono generalizado das teses keynesianas de
uma redistribuição social mais equitativa, suscep-
tível de evitar (ou adiar) confrontações sociais sig-

zos humanos, a sociedade subsistente é um palco
de continuados conflitos e lutas. Em todo o
tempo, como salientaram Marx e Engels no seu
célebre Manifesto de 1848, “opressores e oprimi-
dos estiveram em constante oposição uns aos out-
ros, travaram uma luta ininterrupta, ora oculta,
ora aberta, uma luta que de cada vez acabou por
uma reconfiguração revolucionária de toda a so-
ciedade ou pelo declínio comum das classes em
luta” (5). Ou seja, como ali também se diz, “a
história de toda a sociedade (. . .) é a história da
luta de classes”.
Independentemente da caracterização que se

perfilhe quanto à composição dessas classes an-
tagónicas – estruturalmente dualista, ou mais
diferenciada e complexa – o certo é que o conflito
e a luta estão no cerne das sociedades humanas
existentes até hoje.
Particularmente no contexto do sistema capital-
ista, nas suas diversas fases evolutivas, os povos
estão submetidos a uma situação de permanente
e porfiada violência, traduzida nas mais
degradantes formas de opressão e desigualdade
(desemprego, precaridade, pobreza, miséria ex-
trema, fome, exclusão social); e é essa realidade
estrutural das sociedades classistas que está na
origem de todas as guerras e outros conflitos soci-
ais.

5. Estar em paz, nestes tempos revoltos, é como
que uma antecâmara de guerra; uma espécie de
guerra “prosseguida por outros meios . . .”.
Os conflitos e intervenções (“humanitárias”) a
que assistimos um pouco por todo o lado corre-
spondem a situações de guerra não declarada for-
malmente; são o prolongamento à escala
internacional das contradições e lutas existentes
no âmbito dos estados nacionais – “a guerra civil
mais ou menos oculta no seio da sociedade exis-
tente” (6); que radica e se exprime nos índices el-
evadíssimos de concentração da riqueza nas mãos
de uma minoria social – em 2010, “a percentagem
na riqueza nacional dos 10% de americanos mais
abastados ultrapassava os 70%, e a parte dos 1%
do topo rondava os 35%; uma sociedade “carac-
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clopédia de Direito Internacional”, coord. de
Manuel de Almeida Ribeiro et alia, Almedina,
2011, pág. 231.
(3) Pedro de Pezarat Correia, “Guerra e So-

ciedade”, Edições 70, Lisboa, 2017, pág. 25.
(4) Carta aberta à Drª. Michelle Bachelet, Comis
sária das Nações Unidas para os Direitos Hu-
manos, datada de 13/2/2019, in REDH – Cuba. O
referido documento foi subscrito por altas indi-
vidualidades da cultura e da política, sobretudo
latino-americanas; tem como primeiro subscritor
Adolfo Pérez Esquível, Prémio Nobel da Paz,
Presidente do Conselho Honorário do Serviço Paz
e Justiça na América Latina e da Liga Interna-
cional pelos Direitos e a Libertação dos Povos, da
Argentina; e contou também com a recente
adesão e subscrição da Associação Portuguesa de
Juristas Democratas (A.P.J.D.).
(5) K. Marx e F. Engels, “Manifesto do Partido
Comunista, trad. port., Edições Avante, Lisboa,
1997, pág. 36.
(6)K. Marx e F. Engels, ob. cit., pág. 47.
(7) Charles Derber, “A maioria deserdada”,
Temas e Debates, 2015, pág. 37.
(8) Ernst Bloch, “El principio esperanza”, trad.
esp., Editorial Trotta, tomo 3, pág. 487.
(9) Compromisso esse que obviamente não se
compagina com populismos inorgânicos nem
movimentos meramente corporativos (e as suas
motivações e alianças desligadas de um sentido
histórico politicamente credível).

nificativas (teses essas que o seu autor sempre ap-
resentou, aliás, como salvaguarda do próprio sis-
tema capitalista). Sem que essas forças políticas
revertam as suas posições de submissão ao impe-
rialismo, não pode haver esperança de pacificação
das relações internacionais – que continuarão a
processar-se sob o especto da guerra (aberta ou
oculta), como forma de dominação dos países e
dos povos.
Neste condicionalismo, as lutas pelo efectivo re-
conhecimento da dignidade humana e justiça so-
cial no plano interno dos países são
simultaneamente lutas pela paz (tema crucial nas
relações internacionais); todas necessariamente
marcadas pelo objectivo fundamental da eman-
cipação humana – o imperativo categórico assi-
nalado pelo filósofo Ernst Bloch (retomando uma
consigna de Marx), de “destruir todas as relações
em que o homem seja um ser humilhado, escrav-
izado, abandonado, desvalorizado” (8) e (9).

Notas:

(1) Entrevista após audiência com o Papa no dia
11/12/2018, in sgal@mst.org.br Carol Proner é
advogada, doutorada em direito internacional,
professora da UFRJ e membro do Comité Inter-
nacional da Associação Brasileira de Juristas pela
Democracia – ABDD.
(2) Luís Guilherme Pedro, “Guerra”, in “Enci-
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As efemérides dos grandes textos jurídicos têm
diversas virtudes, como por exemplo a de gerar a
oportunidade de rever, sob escrutínio público, o
contexto da sua génese com o benefício da distân-
cia histórica – por consequência, numa posição
comparativamente melhor informada – e a de
poder medir a importância ou vigência de tal doc-
umento aquando da comemoração. O ecoar das
badaladas sonantes pelos vetustos sete decénios
volvidos da proclamação da Declaração Universal
dos Direitos do Homem (DUDH)(1) revela-se
assim um momento celebrativo distintamente im-
portante, aliando o chronos ao kairós. Gera-se uma
tempestiva plataforma profissional – ergo, tran-
scendente ao nomos espacial do «homo academi-
cus»(2) –, propícia à revisão da narrativa
hegemónica e mitificada sobre os acontecimentos
antecedentes e sucedentes testemunhados pelos
«filhos da madrugada» a 10 de Dezembro de
1948. É também um momento favorável à re-
flexão pública sobre o significado desse momento
fundacional de uma nova seara jurídica, tanto
aquando da proclamação quanto hodiernamente,
tendo em conta que os Direitos Humanos vêm
sendo repensados e reconstruídos há décadas, em
foros efectivamente globalizados (com todas as
consequências que tal carreia: epistémicas, insti-
tucionais, políticas, jurídicas, filosóficas, histori-
ográficas, et caetera). Os tempos tão
«interessantes» quanto «apocalípticos» em que
vivemos(3) dotam esta efeméride de um ónus es-
pecial, olhando-se os Direitos Humanos quer com
«descontentamento»,(4) quer como o mais re-
cente «princípio [jurídico] da Esperança».(5) Afi-
nal, o nosso dia-a-dia pauta-se pelo replicar das
circunstâncias objectivas e subjectivas que, mu-
tatis mutandis, outrora estiveram reunidas nas
tragédias bélicas precursoras da DUDH.

Quanto ao que nos propomos aqui versar, e
como dedutível pelo título deste escrito, esmi-
uçaremos, por um lado, alguns problemas adve-
nientes da mitificação a que a DUDH tem vindo
a ser sujeita desde 1948, no que concerne à sua ge-
nealogia e significados, no quadro metadogmático
da Filosofia dos Direitos Humanos. Por outro, ire-
mos promover alguns contributos mais recentes,
em especial historiográficos, do pensamento ju-
rídico contra-hegemónico, que – no nosso enten-
der – obrigam a rever e a reconsiderar tal
genealogia e significados, após a recuperação de
factos e intervenientes injustamente olvidados ou
subalternizados. Por razões de honestidade int-
electual, importa explicitar que a viragem
pedagógica aqui proposta, indo ao encontro das
necessidades reconhecidas na área,(6) pretende ser
eco do propugnado in illo tempore pelo jus-
académico norte-americano Duncan Kennedy
quanto à critical legal education.(7) Isto exige um
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breve interlúdio para clarificar o enquadramento
doutrinal nos Estudos Críticos do Direito, os
quais são marginalizados, porque dissidentes. Há
ainda que confessar que, do leque de interlocu-
tores do hodierno Pensamento Crítico, um refer-
ente influente neste trabalho é o filósofo marxista
alemão Ernst Bloch (1885-1977),(8) cuja análise
jusfilosófica se busca repristinar. Neste sentido,
sabendo que “críticas” há muitas, como as kan-
tianas, a marxista, a jurisprudencialista, et
caetera, há por fim que esclarecer que a posição
aqui adoptada passa pela noção de «crítica» for-
mulada por Michel Foucault, que assim importa
citar: «[a] crítica do que somos é simultaneamente
a análise histórica dos limites que nos são impos-
tos e uma experimentação com a possibilidade de
ir para além deles».(9) Tal caracterização é, no
fundo, aquela que move a Escola, ou Movimento,
do Pensamento Jurídico Crítico, ou Teoria Crítica
do Direito, mais conhecidos pela sua terminologia
anglo-saxónica original enquanto Critical Legal
Studies, a seara «enfant terrible do pensamento ju-
rídico»(10) contemporâneo, que perfilhamos int-
electualmente.(11)
Isto releva na medida em que, como experien-
ciam muitos juristas, a reflexão sobre Direitos
Humanos no seu estádio vigente pode tornar-se
um exercício problemático, pois leva a colocar em
causa muitos dos pré-conceitos doutrinais das
abordagens mais ortodoxas na Filosofia do Dire-
ito. Entre outros, por exemplo, questiona-se o
dogma ou princípio basilar da autonomia do Di-
reito e a sua relação neutra para com a Política e
a ideologia; reintroduz-se nos discursos jurídicos
e políticos o potencial radical do jusnaturalismo;
releva-se, na teorização do Direito Internacional,
o contraste do seu contexto e as agendas da Re-
alpolitk; desconstroem-se os efeitos do reconheci-
mento/atribuição de cidadania e de humanidade,
introduzidas com a modelação burguesa dos
Droits de l’Homme; pensa-se em moldes de pós-
Soberania, reavivando-se os topoi dos Bens Co-
muns; alargam-se as discussões jurídicas sobre a
arena extrajudicial, assistindo-se ao reavivar
democrático das ruas e dos espaços públicos; e re-

conhecem-se diversas organizações civis e institu-
ições, fora do circuito profissional jurídico tradi-
cional, como agentes e sujeitos judicial e
legalmente relevantes.

Sucede que as Escolas de pensamento jusfilosó-
fico partidárias de concepções ortodoxas – ar-
reigadas ao binómio jusnaturalismo/positivismo
e à suma autonomia do Direito, ou mesmo apenas
avessas à desconstrução ideológica e a análises
sobre os contextos e os efeitos do Direito – encon-
tram vários óbices teóricos para cogitar sobre os
Direitos Humanos e contribuir para a sua con-
strução e realização, dado que a mobilização dos
referentes usuais revela-se aqui inadequada. Por
vezes optam mesmo por ignorar aquele genus,
dado o seu desenquadramento teorético tradi-
cional – o que é obviamente um erro crasso, tendo
em conta que os Direitos Humanos são das
maiores influências a nível mundial nos ordena-
mentos jurídicos nacionais e internacionais. 

Limitando-nos aqui a tentar contribuir para a
revitalização do pensamento jurídico português,
há que recordar quão comum se tornou o distan-
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ciamento na nossa jusfilosofia para com o Direito
Internacional e, depois, para com os Direitos Hu-
manos. Luís Cabral de Moncada (1888-1974), por
exemplo, cujo pensamento não deixa de reflectir
as influências da Metafísica e da Teologia, descon-
siderava o Direito Internacional enquanto ramo
dogmático, por as relações entre Estados não
estarem dotadas da dimensão ético-moral que
pauta as relações jurídicas entre seres hu-
manos.(12) E isto já após a Guerra Mundial de
“1939”-“1945”,(13) com as transformações do
Mundo que se operaram, espelhando a sua
posição ideologicamente conservadora.(14) Tam-
bém hoje em dia, em que a corrente jurispruden-
cialista pulsa forte, o seu caput scholae António
Castanheira Neves demarca-se na defesa de um
entendimento do Direito circunscrito à decisão ju-
dicativa de problemas jurídicos, distanciando-se
dos entendimentos jusnaturalistas, positivistas e
funcionalistas – e, em coerência, dos Direitos Hu-
manos enquanto vero genus jurídico(15) –, numa
compreensão algo purista que afasta enfatica-
mente a perspectivação do Direito em relação
com a Política e a ideologia.(16) Aliás, importa
recordar que o jusnaturalismo é precisamente a
perspectiva jusfilosófica tradicional com que mor-
mente são estudados os Direitos Humanos, seja
para os dissociar ou associar ao Direito Natural.
Pense-se por exemplo em Leo Strauss,(17) Michel
Villey(18) ou John Finnis,(19) na sempiterna pu-
jante corrente neotomista. Contudo, não obstante
a sua sofisticação intelectual, todas estas pro-
postas não oferecem resposta àqueles problemas
enunciados. Nem o poderiam fazer, dado que não
foram pensadas para o contexto presente dos Di-
reitos Humanos, decididamente recompreendidos
após as várias pelejas anti-racistas e guerras an-
ticoloniais. De resto, após a crise financeira de
2008, eles foram reproblematizados à luz das lutas
anticapitalistas vigentes e dos apelos à cidadania
activa, mundializadas aquando da Primavera
Árabe e dos movimentos de Indignação e Occupy. 

Posto isto, somos de opinião que qualquer per-
spectiva jusfilosófica que tenha um absoluto en-

foque metodológico ou jusnaturalista – ou uma
antipatia para com os estudos do Direito que ben-
eficiem de contributos provenientes de disciplinas
como a Sociologia, a Psicologia ou a Filosofia
Política – acabará por mais facilmente se deixar
enredar numa relação acrítica com os problemas
político-sociais envolventes, não proporcionando
referentes adequados a uma Filosofia própria dos
Direitos Humanos. E há que notar que tal
Filosofia começa a ter já fundado um espaço
próprio na nossa literatura académica, tendo con-
hecido alguns tímidos desenvolvimentos nos últi-
mos anos, graças aos labores, por exemplo, de
Mário Reis Marques (20) e António Barbas
Homem.(21)

Por outro lado, como releva o jus-historiador
norte-americano Samuel Moyn,(22) a presença
dos Direitos Humanos qua tale no imaginário ou
consciência jurídica popular remonta aos meados
da década de 1970, portanto muitos anos após a
sua fundação institucional com a DUDH, em
1948, ou com a sua primeira judicialização com o
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em
1959. De facto, desde os primórdios da década de
40 do século passado que os Direitos Humanos
foram um alvo de instrumentalização ideológica,
em particular contra o bloco soviético durante a
Guerra “Fria” pela diplomacia estadunidense,
não sendo também de desconsiderar o aproveita-
mento da Igreja Cristã nesses decénios, na melho-
ria da sua posição geopolítica, após o miasma dos
clericofascismos. Ademais, e como cunhado por
ONG como a Amnistia Internacional e os Obser-
vatórios de Helsínquia afins, os Direitos Hu-
manos ficaram caracterizados nos últimos
decénios também pela sua mobilização extrajudi-
cial, próxima de movimentos cívicos e de grupos
activistas que pretendem transformar as so-
ciedades de diversos países por via do apelo àque-
les Direitos e das denúncias das suas
violações.(23) Tais características levam a que se
encare este horizonte e seara jurídicos como uma
“linguagem de resistência”, cujo “apelo emanci-
patório” já havia encontrado alguns ecos em
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teorizações passadas do Direito Natural e dos Di-
reitos do Homem oitocentistas. De todo o modo,
esta posição não encontra grande favor na dout-
rina lusitana: contudo, conquanto periférica,
colhe simpatias académicas a nível mundial,
destacando-se o Critical Legal Thinking que se de-
bruça sobre o problema,(24) especialmente pela
corrente encabeçada pelo jusfilósofo grego Costas
Douzinas.(25)

Ocorre que aqueles referidos problemas teoréti-
cos e práticos enfrentados pelo pensamento ju-
rídico tradicional não surgem quando se
perspectiva o Direito na linha dos Critical Legal
Studies, que pressupõem a teorização e operação
do Direito em ligação íntima com a Política e a
ideologia. Assim se evidencia o seu «poder sim-
bólico» e se permite ver além do «habitus» ju-
rídico, para evocarmos Pierre Bourdieu.(26)
Sendo indubitável que tal abordagem fragiliza as
fronteiras pré-determinadas da episteme
académica, a sua virtude recai na capacidade de
análise de problemas e temas, reconhecendo as
muralhas ideológicas, investigando como foram
erigidas e propondo meios de as transformar ou
derrubar através do próprio “potencial normativo
radical” do Direito. Tanto que um topos cordial
desta corrente é o tratamento do Direito comoRe-
sistência, (27) como contra-conduta. Este modo
minoritário de olhar o Direito não deixa de ter re-
conhecida a sua vivência no nosso pensamento ju-
rídico, como o faz o jus-historiador António
Manuel Hespanha. Subscrevemos, aliás, a sua
caracterização sumária deste movimento, que, ra-
tione materiae, importa citar: «o que a Escola
Crítica do Direito propõe é mais do que substituir
uma opinião doutrinal por outra: é, mais radical-
mente, substituir as regras da prática e do dis-
curso jurídicos, admitir que outro tipo de pessoas
possa participar no diálogo académico e jurispru-
dencial dos juristas, utilizar outros tipos de factos
como relevantes, falar uma outra linguagem e, so-
bretudo, admitir que o direito é um saber contro-
verso, cujas escolhas representam também opções
de ideologia e de política».(28) 

Findado o necessário interlúdio doutrinal,
voltemo-nos enfim para a efeméride da geração
da DUDH, a qual, a nosso ver, deve espelhar um
misto de recordação emocional e de jurisprudên-
cia crítica. Por um lado, para o dizermos com o
jus-académico queniano Makau Mutua, evitando
os exageros da «orgia de celebrações» que se
tornou comum nestas ocasiões,(29) bem como o
reiterado memoricídio do seu contexto geracional.
Por outro, recordando o seu impacto e promoção
em foros extra-institucionais por organizações
contra-hegemónicas, assim se principiando a cun-
hagem do Movimento pelos Direitos Humanos, o
qual a posteriori implicou a interpretação radical
da DUDH e garantiu o seu lugar no imaginário
jurídico popular vigente.

Não sendo este o espaço de exposição e descon-
strução da «grande narrativa» sobre os Direitos
Humanos (30) – e existindo já uma recomendável
análise textual dos trabalhos preparatórios da
DUDH (31) –, importa acentuar que a narrativa
mitificada da geração deste documento cai mor-
mente numa culpabilização absoluta do Nazismo
e na concessão de um excesso de protagonismo ao
colectivo redator, por regra reduzido a um duo
parental, focando-se bastamente na influência de
Eleanor Roosevelt e de René Cassain, conforme
as tendências doutrinais anglo-saxónica ou
francófona (32) – e desde logo olvidando injusta-
mente os labores-chave originais de John
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Humphrey (33). Tal narrativa, quiçá mais clam-
orosamente, também desatende às influências ex-
ercidas fora do palco institucional para que, antes,
se espoletasse o processo de redacção da DUDH,
e, depois, para que esta granjeasse aceitação e
vigência no conturbado contexto da descoloniza-
ção pós-1948.

De facto, a viragem pedagógica aqui advogada
advém de identificarmos tanto uma limitação
bibliográfica lacunosa e tendenciosa no ensino
deste topos, em diferentes searas do pensamento
jurídico português, como uma insistência genérica
em deixar ignorados os contributos que o Critical
Legal Studies Movement carreia para os foros do
Direito Internacional e dos Direitos Humanos
(para mais quando já há muito que estes Direitos
se têm distinguido como uma arena agregadora
das várias gerações de critical legal scholars). Em
Portugal, excepcionalmente, e no quadro das pre-
ocupações epistémico-sociológicas que lhe são
próprias, é Boaventura de Sousa Santos quem
tem colhido aqui maior destaque.(34) Ademais,
transversalmente aos Critical, tem-se vindo pau-
latinamente a afirmar uma linha específica de in-
vestigação sobre a genealogia dos Direitos
Humanos, ostentadora de um orgulhoso revision-
ismo historiográfico,(35) desde logo por acentuar
a recência dos mesmos, na sequência do inaugu-
rado pelo norte-americano Kenneth Cmiel.(36)
Neste revisionismo destacou-se então Samuel
Moyn, em particular por avançar a tese de que os
Direitos Humanos apenas se mostraram vera-
mente vigentes a partir de 1977, e por isso apenas
aí «nascendo», simbolizados pela atribuição do
Prémio Nobel da Paz à ONG Amnistia Interna-
cional e pela eleição norte-americana do Presi-
dente Jimmy Carter. Nesta heurística recente, é
posto em causa o próprio modo de historiografar
os Direitos Humanos, do qual obviamente é parte
integrante a desmistificação específica da
DUDH,(37) bem como a da tendência genérica e
errónea para uma perspectivação americano-eu-
rocêntrica,(38) a qual é já hoje injustificável e
carece de urgente superação. Daí que se torne
crescentemente incontornável a integração cur-

ricular dos contributos do pensamento jurídico
subalternizado, assinalando-se um cruzamento
entre vagas de académicos ainda influenciados
pelos Critical Legal Studies e outros mais en-
quadrados nos estudos pós- e decoloniais. Repor-
tamo-nos designadamente às correntes das New
Approaches to International Law, Third World Ap-
proaches do International Law e ao estudo dos Di-
reitos Humanos na óptica da Teoria
Decolonial.(39)

Assim, por exemplo, entre as New Approaches já
se encontra cimentada a compreensão, metodolo-
gia e abordagem à normatividade internacional
pressupondo a sua origem e modulação colonial-
istas,(40) contando especialmente com o finlandês
Martti Koskenniemi como um privilegiado inter-
locutor para a crítica do eurocentrismo histórico
no Direito Internacional, extensível aos Direitos
Humanos. (41) Igualmente abrangentes e hetero-
doxas, as Third World Approaches to International
Law apresentam-se unificadas na assunção de
uma perspectiva pós-colonial para o estudo da
normatividade da comunidade internacional,
dando já assinalável atenção ao discurso e movi-
mento sobre e pelos Direitos Humanos.(42) Nesta
corrente muitas vezes transdisciplinar, importa
realçar os trabalhos do indiano Upendra Baxi,
que se foca particularmente nos possíveis desen-
volvimentos do Futuro dos Direitos Humanos e
no combate ao paradigma emergente neoliberal
que deles se tenta apropriar,(43) após a pressu-
posta revisão das premissas e episteme eurocên-
tricas. Por fim, justamente na senda da
desconstrução epistemológica que nos últimos
anos tem sido desenvolvida pelas Teorias Decolo-
niais, e mais popularmente pelo argentino Walter
Mignolo, o «lado mais negro» da Modernidade eu-
ropeia tem vindo a ficar inegavelmente alumiado,
expondo-se como a colonialidade reverbera em
todas as esferas do conhecimento e da regulação
sociais.(44) Perante a relativização do significado
das normatividades nacional e internacional de
cunho europeu, também os Direitos Humanos são
aqui alvo de uma outra perspectivação, como tem
paradigmaticamente ilustrado o colombiano José-
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tico, pode ter para a maioria da população do
globo. Para mais face a uma renovada planifi-
cação neocolonial por parte das potências vence-
doras da Guerra Mundial. De facto, e à
semelhança do ocorrido com a sintomática pro-
moção dos Droits de l’Homme no contexto ultra-
marino, também os Direitos Humanos foram ao
início usados como uma justificação para perpet-
uar o pluralismo jurídico que regia o sistema colo-
nial, como o imperialismo britânico deu especial
exemplo, apenas reconhecendo estes Direitos para
os europeus.(47) Sucede que a DUDH acabou por
afirmar-se justamente como um símbolo da rup-
tura do domínio colonial, ainda que no início es-
tivesse maculada por se mostrar conivente com a
continuação daquele.

A esta luz, cogitamos que o estudo da DUDH
deve então ser completado por referentes subalt-
ernizados e relatos cuja acção tenha decorrido a
montante e a jusante da ONU, cerzindo a
aparentemente paradoxal constatação de que
aquele documento político, fundante de um novo
genus jurídico, foi colhido tanto com decepção
como com entusiasmo. Isto é, houve uma distonia
entre o significado imediato da DUDH, num con-
texto colonial que pressupunha por definição uma
hierarquia biopolítica juridificada entre diferentes
falanges da espécie humana, e o potencial que esta
carreava, enquanto novo horizonte político-nor-
mativo assente no igualitarismo e universalismo
dessa mesma espécie, ergo necessariamente com
um sentido anti-racista e anticolonialista. Neste

Manuel Barreto, somando à revisão historiográ-
fica o apelo por diferentes referentes e expressões
deste novo horizonte jurídico.(45)

Em coerência com este enquadramento
doutrinário, advogamos que o estudo da DUDH
não se deve de todo bastar com o ano de 1948. Ao
invés, deve tomar como pólos pelo menos o início
da formação do colonialismo europeu moderno e
o seu fim. Ergo, apenas a compreensão do inter-
esse estratégico e sequente esbulho organizado dos
recursos naturais e humanos de África, do Médio-
Oriente e do Sudeste Asiático – paradigmatica-
mente expressos na Conferência do Congo/Berlim,
de 1884-85 –, permite interligar a Realpolitk con-
tínua subjacente à Grande Guerra e à Guerra
Mundial. Por exemplo, identificando as razões da
ruína da Sociedade das Nações, ao reorganizar a
comunidade internacional colonialista em 1919,
com o Sistema de Mandatos; e reconhecendo os
diferentes significados que a Carta do Atlântico
espoletou em 1941: conforme a interpretação re-
strita assumida por Winston Churchill, defend-
endo apenas a manutenção da Europa e do
Império Britânico; ou, de acordo com o arguido
por Franklin D. Roosevelt, um significado tenden-
cialmente mais universalista, inspirador de senti-
mentos anticolonialistas. Só neste contexto se
poderão abarcar as divisões e suspeitas entre os
Estados-fundadores da ONU e os demais Esta-
dos-Membro secundarizados (dedutíveis justa-
mente já do documento de 1941), bem como a
polémica que a tímida referência a «Direitos do
Homem» desencadeou aquando da redacção da
Carta fundacional da ONU, em 1945. Especial-
mente dada a polémica “cláusula colonial” do seu
art. 2.º, n.º 7,(46) garantidor da «jurisdição
doméstica» e, ergo, da não-interferência/conivên-
cia da ONU com a ordenação neocolonial.

É em razão destes precedentes que se encontra
justificado o silêncio ensurdecedor com que a
DUDH foi colhida depois de proclamada, por
uma grande parte do auditório mundial, já expe-
riente com o diferente significado prático que um
texto humanitário, ecoante da Carta do Atlân-
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seguimento, e a nosso ver, relevam duas histori-
ografias complementares sobre a geração e signifi-
cado dos Direitos Humanos que têm vindo a
cimentar-se nos últimos anos, as quais dão su-
porte à “viragem pedagógica” aqui defendida.
Por um lado, as que atentam em ONG locais ou
grupos activistas subalternizados da apelidada
“sociedade civil”; e, por outro, a organização in-
ternacional dos Estados pós-coloniais, paralela à
ONU, fugindo nomeadamente à instrumentaliza-
ção que ambas as alas da Guerra “Fria” vinham
a impor.

Assim, quanto à primeira linha, é de notar que
a percepção dos distintos significados e do poten-
cial emancipatório que a inserção de «Direitos
Humanos» poderia ter na Carta da ONU, bem
como o seu desenvolvimento na DUDH, é justa-
mente ilustrada pelo activismo da estadunidense
National Association for the Advancement of  the
Colored People. De facto, como destacadamente a
historiadora norte-americana Carol Anderson
tem vindo a expor, esta associação teve um papel
determinante tanto na Conferência de São Fran-
cisco, em 1945, pela aludida referência àqueles Di-
reitos na dita Carta e à sua promoção; como na
divulgação da DUDH junto da comunidade
afroamericana, em especial dados os labores de
Walter White e Du Bois. Nos primórdios do Movi-
mento estadunidense pelos (depois restritos) Di-
reitos Civis, estes foram ao início reivindicados
sob a égide dos Human Rights, tal-qualmente
Malcom X, Martin Luther King, Jr., e o Black
Panther Party então verbalizaram. Enquanto
ONG reconhecida, coube assim àquela associação
a responsabilidade por diversos avanços no seio
da ONU. Ademais, associava no seu activismo de
base local as reivindicações anti-racistas nacionais
às tidas pelo movimento anticolonial de autode-
terminação, trazendo à evidência o elo indu-
bitável entre ambas as aspirações radicais.(48)

Paralelamente a esta historiografia, a importân-
cia dos Estados-Membro da América Latina e da
Ásia secundarizados na ONU, em particular os
mais recentes oriundos das diferentes vagas de de-

scolonização (como a Jamaica e Cuba, ou a Índia
e a Indonésia), tem vindo a ser recentemente re-
conhecida na bibliografia especializada sobre a ge-
nealogia destes novos Direitos. É dessarte
principalmente devido a estes actores subalt-
ernizados que os Direitos Humanos no geral, e a
DUDH em particular, foram resgatados do seu
decepcionante silêncio original e instrumentaliza-
ção no palco da Guerra “Fria”, convolando-se em
vias e horizontes jurídico-políticos conducentes
ao igualitarismo entre os diferentes Estados-
Membro e populações do Mundo. Ou seja, foram
assumidos como meio ou canal de transformação
tanto das desigualdades sentidas na represen-
tação e funcionamento da própria ONU, como do
modus vivendi de grande parte dos povos recente-
mente descolonizados ou em vias de o ser, a nível
global.

Com merecido destaque, o australiano Roland
Burke(49) e o dinamarquês Steven Jensen (50)
têm vindo a ilustrar como foi justamente devido
à influência determinante destes Estados subalt-
ernizados que se espoletou a multiplicação de doc-
umentos, petições e investigações sobre Direitos
Humanos, tendo em vista a correcção dos difer-
entes tipos de discriminação de que historica-
mente haviam sido vítimas. Ademais, aquilo que,
na nossa opinião, foi o zénite deste enlace radical
entre o direito à autodeterminação dos povos, o
anti-racismo e os Direitos Humanos, teve lugar
em 1955: a Conferência de Bandung. Em linha
com aquela historiografia, a relevância de Ban-
dung tem vindo a ser crescentemente exposta,(51)
assim se justificando a importância que os Dire-
itos Humanos e a DUDH acabaram por vir a ter
no “Terceiro Mundo”, e por consequência no
imaginário e consciência jurídica populares ao
nível global. Em Bandung, o novo horizonte ju-
rídico e o seu texto fundacional foram assumidos
em sinonímia com o anticolonialismo e o anti-
racismo, como pouco depois a Declaração sobre a
Concessão de Independência aos Países e Povos
Coloniais, de 1960,(52) e a Declaração sobre a
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Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial,(53) de 1963, vieram a indubitavelmente
homologar em sede da ONU.

Ou seja, o longo interregno entre 1948 e 1966/76,
que interliga as três partes da «Carta Interna-
cional dos Direitos Humanos» – a DUDH e os
dois Pactos Internacionais sobre Direitos
Económicos, Sociais e Culturais, e Direitos Civis
e Políticos –, apenas não se tornou abortivo para
este genus jurídico em virtude do que foi desen-
volvido aquém e além da ONU. Em suma, foi
graças ao activismo e aspirações radicais de diver-
sas ONG locais dissidentes que se deu a popular-
ização original dos Direitos Humanos, hoje já
indiscutivelmente reconhecido como um Movi-
mento globalizado per se.(54) E foi devido à orga-
nização internacionalista dos Estados
não-alinhados que estes Direitos não ficaram
votados ao esquecimento, subordinados à nova
ordenação colonial pós-1945 ou instrumentaliza-
dos pela Realpolitk bipolarizada da Guerra “Fria”.

Enlaçando estas várias considerações e o ati-
nente suporte bibliográfico indicativo aqui pro-
posto, cabe uma palavra final sobre a
«responsabilidade intelectual» dos diferentes
agentes jurídicos e políticos na esfera pública, à
maneira chomskyana.(55) Tendo em conta a ex-
periência passada do Pensamento Jurídico Crítico
e o contínua atrito para com várias das propostas
contra-hegemónicas sobre Direitos Humanos, não
é de esperar que esta viragem pedagógica venha
a ser cordialmente acolhida pela generalidade da
comunidade académica, num Futuro próximo.
Todavia, a pertinência dos factos e das narrativas
elencados, conquanto dissidentes da ortodoxia
popularizada, não deve ser ignorada. Julgamos
que se torna indubitável que esta perspectiva (e
bibliografia especializada) propicia um contexto
e referentes inovadoramente esclarecedores sobre
os paradoxos que assolaram a DUDH na sua gé-
nese, e que espectralmente ainda se mantêm sobre
os Direitos Humanos em geral.

Supomos estar todos de acordo sobre o facto de
que toda a actividade jurídica e política que diga
respeito a estes Direitos, ou que clame a sua égide,
dever ser feita com o máximo de conhecimento e
consciência crítica que esta episteme dissidente
possibilita. Ora, a disposição o mais completa pos-
sível dos referentes teoréticos, históricos, filosófi-
cos, normativos, et caetera, é parte nuclear e
inalienável da função que os pedagogos dos Dire-
itos Humanos cumprem. Já o que fazer com tal
conhecimento cai na responsabilidade (tanto in-
dividual como colectiva) dos vários actores jurídi-
cos e políticos, nas suas diferentes esferas de
agência. Fica, pois, o apelo para que a DUDH não
seja tratada, no dizer da historiadora norte-amer-
icana Mary Ann Glendon, como «um monumento
a ser venerado à distância», mas antes enquanto
«um documento vivo a ser reapropriado por cada
geração».(56) De modo a que os Direitos Hu-
manos continuem a ser, agora para recuperar a
expressão lapidar de Orlando de Carvalho, um
«autêntico germe de inconformismo inde-
strutível».(57) Assim nos ajudando a todos a per-
severar como – mais do que enragés – juristas
«engagés». (58)
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à APJD pela honrosa oportunidade concedida, 
especialmente a José Lopes de Almeida, Manuela Pires e
Madalena Santos.
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Notas:

(1) Aprovada pela Resolução 217A (III) da Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidas, a 10.12.1948.
Como é do conhecimento comum, e revelador da própria
História recente de Portugal, a DUDH apenas será oficial-
mente publicada em Diário da República a 09.03.1978,
volvidos quase 30 anos. A sua vigência está directamente
prevista no n.º 2 do artº16.º (Âmbito e sentido dos direitos
fundamentais) da nossa Constituição: «Os preceitos consti-
tucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem
ser interpretados e integrados de harmonia com a Declar-
ação Universal dos Direitos do Homem.»
Para efeitos da hermenêutica e pedagogia aqui expostas,
importa ainda relevar os primeiros três preceitos do artº7.º
(Relações internacionais) – os quais, na nossa opinião,
levam a que a constitucionalidade lusitana esteja em plena
conformidade com a exegese progressista sobre a DUDH,
como infra se tornará mais claro: «1. Portugal rege-se nas
relações internacionais pelos princípios da independência
nacional, do respeito dos direitos do homem, dos direitos
dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução pací-
fica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos as-
suntos internos dos outros Estados e da cooperação com
todos os outros povos para a emancipação e o progresso da
humanidade. 2. Portugal preconiza a abolição do imperial-
ismo, do colonialismo e de quaisquer outras formas de
agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos,
bem como o desarmamento geral, simultâneo e controlado,
a dissolução dos blocos político-militares e o estabeleci-
mento de um sistema de segurança colectiva, com vista à
criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a
paz e a justiça nas relações entre os povos. 3. Portugal re-
conhece o direito dos povos à autodeterminação e inde-
pendência e ao desenvolvimento, bem como o direito à
insurreição contra todas as formas de opressão.»
(2) Pierre Bourdieu, Homo Academicus, trad. Teresa Mor-
eira, Portugal: Edições Mulemba, Edições Pedago, 2016
[1984].
(3) Slavoj Žižek, Living in the End Times, USA: Verso,
2010.
(4) Idem, Os Direitos Humanos e o Nosso Descontenta-
mento, trad. Leontina Luís, Portugal: Edições Pedago,
2007.

(5) Ernst Bloch, El Principio Esperanza, 3 vol., trad. Fe-
lipe G. Vicén, Madrid: Editorial Trotta, 2006 [1959].
(6) V. e.g. André Kleet, «It is time: Critical Human Rights
Education in an age of  counter-hegemonic distrust», Edu-
cation as Change, 19/3 (2015), pp. 46-64.
(7) Duncan Kennedy, Legal Education and the Reproduc-
tion of  Hierarchy. A Polemic against the System (A Critical
Edition), EUA: New York University Press, 2004 [1983].
(8) Apelidado de «marxista talmúdico» e sendo uma figura
de proa do Romantismo Revolucionário, Ernst Bloch mar-
cou o pensamento europeu do séc. XX pela sua exploração
temática da Utopia e do Princípio da Esperança. O que
aqui mais releva é o facto de ter sido o grande filósofo a de-
fender e fundamentar um continuum entre o Direito Natu-
ral e a teorização marxista emancipatória,
paradigmaticamente na sua obra de 1961, Naturrecht und
menschliche Würde (Derecho natural y dignidad humana,
trad. Felipe G. Vicén, Madrid: Dykinson, 2011). Nas
palavras do teólogo português Anselmo Borges, nesta obra
o filósofo alemão encontra a utopia no mundo do Direito
«enquanto eunomia do caminhar erguido», ao passo que o
jusfilósofo grego Costas Douzinas a declara «a leitura marx-
ista mais avançada da História e da Filosofia dos Direitos
Humanos», levando-o assim a tomar estes Direitos hodier-
namente como o «Princípio da Esperança pós-moderno».
Sobre o pensamento e a jusfilosofia de Ernst Bloch v. e.g.
Anselmo Borges, «Ernst Bloch: A esperança ateia contra a
morte», Revista Filosófica de Coimbra, 4/2 (1993), pp. 403-
426; Costas Douzinas, «Adikia: On Communism and
Rights», in Costas Douzinas, Slavoj Žižek (ed.), The Idea
of  Communism, London: Verso, 2010, pp.81-100; Francisco
Serra Giménez, «El pensamiento filosófico-jurídico y
político de Ernst Bloch», Anuario de Filosofía del Derecho,
14 (1997), pp.827-844; Michel Löwy, «Romanticism, Marx-
ism and Religion in the “Principle of  Hope” of  Ernst
Bloch», trad. Rodrigo Gonsalves, Crisis & Critique, 2/1
(2015), pp. 350-355; Miguel Cardina, «A filosofia da esper-
ança de Ernst Bloch», in UNIPOP (org.), Pensamento
Crítico Contemporâneo, Lisboa: Ed.70, 2014, pp.88-100.
(9) Michel Foucault, «What Is Enlightenment?», trad.
Catherine Porter, in Paul Rabinow (ed.), The Foucault
Reader, USA: Pantheon Books, 1984, pp. 32-50: p.50. 
(10) Alan Hunt, «The Critique of  Law: What is ‘Critical’
about Critical Legal Theory?», in Peter Fitzpatrick, Alan
Hunt (ed.), Critical Legal Studies, UK: Basil Blackwell,
1990, pp. 5-19: p. 5.
(11) E que aliás evocam o outrora pujante movimento do
«uso alternativo do direito», familiar à própria APJD: v.
e.g. José Lopes de Almeida, «De um passado não muito dis-
tante. Polícias e tribunais políticos do fascismo português»,
Boletim da APJD, 6 (2016), pp.8-10; António Manuel Hes-
panha, Cultura Jurídica Europeia – Síntese de um Milénio,
Mem Martins: Publicações Europa-América, 2003 (3.ª ed.):
pp.321-331.
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(12) Luís Cabral de Moncada, «Será possível um verdadeiro
direito internacional?», in Estudos de Filosofia do Direito
e do Estado, Vol. II, Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 2004, pp.203-232 [1955].
(13) Os marcos históricos são fruto, no fundo, das pré-con-
cepções dos historiadores e das imposições do senso comum.
Não sendo este o espaço adequado para tal discussão, es-
clareça-se que a nossa visão sobre o Passado (inevitavel-
mente reflectida no presente texto) assenta na corrente da
«History from Below», famosamente cunhada por histori-
adores marxistas. Ratione materiae, sobre o contexto sub-
jacente a 1948 e ao «curto séc. XX», v. Eric Hobsbawm,
The Age of  Extremes. The Short Twentieth Century, 1914-
1991, UK: Abacus, 2013 [1994]; William A. Pelz, História
do Povo da Europa Moderna, trad. Manuel S. Marques, Lis-
boa: Objectiva, 2016; Raquel Varela, Breve História da Eu-
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