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Prefácio

Passados 70 anos da Declaração Universal, os direitos do Homem 

invadiram o imaginário político e o universo jurídico; e revoluciona-

ram as instituições, quer as nacionais, quer as internacionais, impon-

do uma moral universal centrada nos direitos individuais por meio da 

malha cada vez mais apertada duma rede de instituições encarregadas 

de obrigar todos os seres humanos a respeitá-los. No século XX, os di-

reitos humanos tornaram-se uma filosofia universal que exprime uma 

conceção do Homem. Este livro procede a uma análise dessa conceção 

do Homem mediante uma análise dos seus direitos. Para tal, compara 

a intenção original dos redatores da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, patente nos arquivos de 1948, com a interpretação evolu-

tiva que dela foi sendo feita depois pelas instâncias internacionais.

A crítica aos direitos do Homem é uma tarefa difícil, devido à am-

plitude da matéria, que é simultaneamente jurídica, filosófica e política. 

Há dois grandes obstáculos ao sucesso deste empreendimento: o pri-

meiro, que é o obstáculo dos filósofos, consiste em pretender deduzir 

a realidade da teoria; o segundo, que é o escolho dos juristas, consiste, 

pelo contrário, em atribuir um alcance teórico excessivo às observações 
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factuais. Para evitar um e outro, vamos estudar a transformação dos di-

reitos do Homem passo a passo, seguindo a evolução da jurisprudên-

cia das instâncias internacionais, em particular do Tribunal Europeu dos 

Direitos Humanos, e não extraindo nenhuma conclusão que não possa 

ser deduzida desta observação. O direito tem a vantagem de ser uma 

disciplina racional, que se inscreve no tempo por meio de uma suces-

são de textos normativos elaborados com grande cuidado; são textos 

cheios de conteúdo, que comportam sempre múltiplas dimensões so-

ciais, filosóficas e políticas. A análise da evolução dos direitos do Ho-

mem permite observar com objetividade a evolução da ideia que as 

instâncias internacionais têm do Homem, algo que não é despiciendo.

É certo que a jurisprudência em matéria de direitos do Homem, de 

tão abundante e por vezes contraditória que é, pode ser interpretada em 

muitos sentidos. Essa é, aliás, uma crítica que lhe é frequentemente diri-

gida. Apesar disso, é possível observar muito claramente uma evolução 

coerente – o que não significa que seja sempre consciente – dos direitos 

do Homem. Com efeito, as sucessivas decisões do Tribunal Europeu dos 

Direitos Humanos e dos seus congéneres têm vindo a revelar progressi-

vamente, com que em peças dum quebra-cabeças, uma nova imagem do 

Homem. É precisamente essa imagem que pretendo dar a conhecer.

Esta análise assenta igualmente na minha experiência pessoal de 

trabalho em instâncias internacionais. Com efeito, enquanto jurista e di-

retor de uma organização não governamental internacional, o European 

Center for Law and Justice, tenho intervindo, desde há mais de 20 anos, 

em numerosos casos apresentados ao Tribunal Europeu e às instâncias 

das Nações Unidas; e tenho participado desde 1999, muitas vezes como 

representante da Santa Sé, em comissões de especialistas intergoverna-

mentais encarregados de negociar e redigir novos desenvolvimentos dos 

direitos do Homem. Deste modo, segui de perto e, em muitos casos, 

tive uma participação direta na maioria dos assuntos controversos de 

que se fala neste livro. É com base nessa experiência, caso após caso, 

que apresento esta visão global da evolução dos direitos do Homem.

A minha análise centra-se nos aspetos da evolução dos direitos 

do Homem que permitem discernir uma alteração na conceção do  

Homem, ou seja, em normas com fortes implicações antropológicas; 
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ignora, pois, as outras normas, que são geralmente consensuais. Note-

-se que, ainda que a evolução das normas com implicações antropoló-

gicas suscite um juízo altamente crítico, não seria justo, nem prudente, 

rejeitar de forma global o conjunto dos direitos do Homem, dado que 

eles continuam a ser, para muitas pessoas, a derradeira esperança de 

alcançar justiça. Mas o prestígio e as qualidades dos direitos do Homem 

não devem impedir a sua crítica.

Aliás, o que pretendo partilhar não é tanto uma crítica quanto uma 

visão da evolução atual e futura do Homem que está presente nos direi-

tos do Homem. Mais precisamente, este livro descreve a passagem dos 

«direitos do Homem» de 1948 aos «direitos do indivíduo» dos últimos 20 

anos, a que se seguiram os «direitos transumanos» atualmente em for-

mação. Essa evolução reflete a evolução da relação entre o Homem e 

a natureza. Assim, enquanto os direitos do Homem de 1948 refletiam 

direitos naturais, a afirmação do individualismo gerou novos direitos 

antinaturais, como os direitos à eutanásia e ao aborto, que levaram, 

por sua vez, à emergência de direitos transnaturais ou transumanos, 

que garantem atualmente o poder de redefinir a natureza, como o di-

reito ao eugenismo, o direito aos filhos e o direito a mudar de sexo. 

A um nível mais profundo, esta evolução dá testemunho de uma gran-

de transformação na conceção da dignidade humana, que tende a ficar 

reduzida exclusivamente à vontade individual, ou ao espírito, por opo-

sição ao corpo, e que encara a negação da natureza e dos seus condicio-

namentos como uma libertação e um progresso. Finalmente, este livro 

mostra de que forma os atuais direitos do Homem acompanham o tran-

sumanismo e promovem a ultrapassagem da democracia representativa. 

Terminada a análise, aquilo que pergunto é que aspetos do Homem me-

recem ser protegidos, ou seja, em que consiste a nossa humanidade.

Gostaria de agradecer a todas as pessoas que me acompanharam 

na redação deste livro, em particular os meus colegas do European 

Center for Law and Justice, especialmente Priscille Kulczyk e o abade 

Frédéric Martin, bem como os meus amigos funcionários e magistrados 

europeus que o leram e fizeram críticas construtivas.


