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A Declaração Universal dos Direitos do Homem: um texto revolucionário? 

 
Espero que o título desta intervenção não tenha criado falsas expectativas em 

todos aqueles que tiveram a gentileza de aqui se deslocarem para me ouvir. De facto, 
não sendo eu nem jurista nem politólogo nem historiador, evitarei qualquer 
interpretação especializada desse texto do direito internacional e atender-me-ei apenas 
a algumas questões filosóficas e culturais com as quais ele nos interpela hoje, mais de 
seis décadas após a sua proclamação. Na realidade, a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem será um pretexto para vos dar conta da minha reflexão sobre o estado da 
Democracia enquanto cidadão que tenta manter-se atento, informado, consciente e 
ativo. 

 
Começo por recordar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem foi 

proclamada em dezembro de 1948 pela Assembleia Geral da então recente Organização 
das Nações Unidas, constituindo-se como resposta ideológica às atrocidades cometidas 
durante a Segunda Guerra Mundial. Não sendo um documento vinculativo do ponto de 
vista do direito internacional, deve ser entendido como carta de intenções, como 
recomendação política aos Estados que a assinassem. Assim se esperava a instituição de 
uma nova ordem internacional, organizada em torno de valores fundamentais herdados 
da Revolução Francesa. 

Como seria de esperar, António de Oliveira Salazar nada quis ter a ver com essa 
Declaração, razão pela qual ela só foi oficialmente adotada em Portugal depois do 25 de 
abril, através da sua publicação no Diário da República em 19781. É verdade que também 
a Oposição ao regime salazarista parece ter silenciado, nos seus muitos manifestos e 
documentos, referências a esse documento, por razões bem explicadas por Norberto 
Ferreira da Cunha num artigo publicado em 1998 na revista Philosophica2. Como disse, 
não estou aqui para analisar essas matérias seguramente importantes, mas para cuja 
análise não tenho competência. Por isso, convido-vos, de imediato, a revisitarmos o seu 
Preâmbulo, onde se consubstanciam os propósitos e os eixos principais que levaram à 
sua proclamação: 

PREÂMBULO 
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e 
da paz no mundo; 
Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a actos de 
barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os 
seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como 
a mais alta inspiração do homem; 
Considerando que é essencial a protecção dos direitos do homem através de um regime de direito, 
para que o homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a 
opressão; 
Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações; 

                                                      
1 I Série A, n.º 57/78, de 9 de Março de 1978, mediante aviso do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. 
2 «A Declaração Universal dos Direitos do Homem (luzes e sombras da sua recepção em Portugal, 

em 1948)», pp. 7-36. 
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Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos 
fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos 
homens e das mulheres e se declararam resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar 
melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla; 
Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com a 
Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efectivo dos direitos do homem e das 
liberdades fundamentais; 
Considerando que uma conceção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância 
para dar plena satisfação a tal compromisso: 
A ASSEMBLEIA GERAL proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como 
ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e 
todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e 
pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por 
medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação 
universais e efectivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros como entre as dos 
territórios colocados sob a sua jurisdição. 

Um conhecido meu, ele sim especialista em História e Ciência Política, costuma 
dizer (e cito de cor), a propósito de uma série de conceitos fundadores da Democracia 
Ocidental: «Tiraram-nos palavras. Temos de inventar palavras novas para designar as 
coisas antigas em que acreditamos». Com essa afirmação, quer ele exprimir que o uso 
contínuo e mecanizado de algumas expressões fundamentais lhes retirou força, ou seja, 
lhes subtraiu a sua capacidade efetiva de significação. O texto que acabo de ler está 
repleto delas. Sublinho algumas: «dignidade», «liberdade», «justiça», «paz», «a 
consciência da Humanidade», «regime de direito», «revolta», «progresso social», 
«melhores condições de vida», «liberdades fundamentais», «ideal comum». 

 
Todas elas nos são familiares, todas elas entraram no vocabulário corrente da 

ação política, do discurso jornalístico, dos milhares de textos diariamente publicados nas 
redes sociais, até do marketing publicitário. Contudo, parece-me que funcionam como 
os utensílios que guardamos na cozinha ou na caixa de ferramentas: estão lá, mas não 
os vemos, e só nos apercebemos da falta que nos fazem quando se estragam ou 
desaparecem. E também ganharam o desvalor dos objetos acumulados pelas pessoas 
incapazes de se desfazerem das coisas, subsistindo submersos num amontoado inerte e 
informe, totalmente despersonalizados, totalmente descaraterizados, totalmente 
divorciados da função para a qual foram criados pela maravilhosa capacidade humana 
da invenção. 

Provavelmente já se começa a perceber melhor que não é da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem que vos quero falar, mas da força perdida de algumas 
palavras e de algumas ideias nela contidas. Antes disso, porém, passo a contextualizar o 
ponto de vista em que me situo para o fazer. 

 
De cada vez que me ponho a pensar no meu país do presente, só me vêm à 

memória umas quadras de uma canção de gosto muito. Começa desta forma: 

Mudou muito a minha rua 
Quando o Outono chegou 
Deixou de se ver a Lua 
Todo o trânsito parou 
 
Muitas portas estão fechadas 
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Já ninguém entra por elas 
Não há roupas penduradas 
Nem há cravos nas janelas 
(Manuela de Freitas, «A minha rua») 

E, mais à frente, diz assim: 

Há quem diga “Ainda bem, 
Está muito mais sossegada” 
(Não se vê quase ninguém 
E não se ouve quase nada!) 
(Idem) 

Não sei exatamente quando começou a mudar o meu país, mas sei quando dei 
conta de que tinha mudado: foi no momento em que dei comigo a aplaudir com grande 
entusiasmo intervenções públicas de Pacheco Pereira, Bagão Félix, Adriano Moreira, 
entre outras personalidades que me tinha habituado a situar no campo político e 
ideológico adversário daquele com o qual sempre me identifiquei. No princípio 
desconfiei: talvez o problema fosse meu, talvez as minhas convicções estivessem a 
afrouxar, em nome de um processo de adaptação ao real frequentemente associado a 
uma certa forma de envelhecimento que esbranquiça o sangue da guelra. Um dia em 
que mais uma vez me estava a identificar totalmente com a análise de um 
acontecimento político nacional que um deles fazia na televisão, surgiu-me na mente, 
vinda de não sei onde, a expressão «mínimos olímpicos». E de repente fez-se luz: não se 
tratava de uma abdicação pessoal dos valores ideológicos em que tinha sido educado e 
criado, mas do resultado de uma degradação tão grande das fundações da Democracia 
que fazia com que, oriundos da Direita e da Esquerda, alguns de nós se voltassem a 
encontrar na avenida principal a partir da qual tinham sido construídas as ruas e as 
ruelas ideológicas que marcaram os grandes movimentos, as grandes divisões, os 
grandes confrontos do séc. XX. «Mínimos olímpicos» foi, a partir daquele momento de 
autorrevelação, a metáfora que me serviu para interrogar o sentido da Vida que 
levamos, da Política que temos, do Regime que nos governa, em suma, para avaliar o 
que resta da Democracia em nome da qual se fez o 25 de abril. 

 
Não sou daqueles que confundem estes tempos sombrios com os da Ditadura. 

No Portugal de hoje, não há presos políticos, tortura, guerra colonial, censura e, com 
maior ou menor qualidade, ainda existe liberdade de expressão, liberdade de 
associação, direito à greve, partidos políticos, eleições democraticamente organizadas, 
enfim, um conjunto de direitos configuradores dos sistemas democráticos ocidentais. 
Isso não me impede de questionar a qualidade dessa Democracia, porque não basta 
vivermos nela, como não basta termos casa: é necessário ir verificando em que estado 
estão os alicerces, as paredes, o telhado, as portas e janelas, as canalizações, a rede 
elétrica, para já não falar dos acabamentos. Uma casa (a Democracia em que apesar de 
tudo ainda vivemos) não é o mesmo que uma cabana de colmo (a Ditadura que o 25 de 
abril derrubou), mas, se não cuidarmos dela, se não a conservarmos, se não repararmos 
os estragos que o tempo nela vai fazendo, também ela ruirá facilmente sob a mais 
pequena intempérie. E este nosso edifício chamado Democracia, já com 40 anos, 
apresenta sinais de doença: abriram-se brechas nas paredes, o caruncho começa a 
apoderar-se das madeiras, faltam telhas, há portas e janelas emperradas, vêem-se fios 
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elétricos descarnados nalguns quartos, várias torneiras pingam muito, a pintura 
desbotou, nalguns sítios as infiltrações minaram o cimento e descascaram os tetos. 
Dizem-nos que andámos a gastar acima das nossas possibilidades: tenho a certeza de 
que o custo da reparação da Democracia nos sairá muito mais cara, porque é sempre 
mais oneroso recuperar um edifício muito degradado do que i-lo conservando à medida 
que os primeiros sinais de erosão aparecem. 

Não posso falar da Casa sem dizer uma palavra sobre os seus Habitantes. Para o 
fazer, recorro a um poeta que tão bem exprimiu o que vejo e o que sinto quando me 
ponho a pensar nos cidadãos do meu país. O poema chama-se «Dies Irae» (Dia da Ira) e 
foi escrito por Miguel Torga: 

Apetece cantar, mas ninguém canta. 
Apetece chorar, mas ninguém chora. 
Um fantasma levanta 
A mão do medo sobre a nossa hora. 
 
Apetece gritar, mas ninguém grita. 
Apetece fugir, mas ninguém foge. 
Um fantasma limita 
Todo o futuro a este dia de hoje. 
 
Apetece morrer, mas ninguém morre. 
Apetece matar, mas ninguém mata. 
Um fantasma percorre 
Os motins onde a alma se arrebata. 
 
Oh! maldição do tempo em que vivemos, 
Sepultura de grades cinzeladas, 
Que deixam ver a vida que não temos 
E as angústias paradas!3 

Disse-vos que o poema se intitula «Dia da Ira»: fina ironia de um título que anuncia o 
que depois não acontece. Também eu vejo tantas pessoas zangadas à minha volta, mas 
com uma zanga da mesma qualidade da que Miguel Torga descreve: uma ira surda, 
amortecida pelo conformismo, trasvestida em «angústia parada». Tal como cantou 
outro poeta, reinventando um conhecido provérbio popular, «Águas paradas não 
movem moinhos.»4 
O poema do Torga é de uma beleza terrível. Os dois versos iniciais das três primeiras 
estrofes assentam em perfeitos paralelismos sintáticos organizados em torno de uma 
estrutura muito simples: 

Apetece [verbo 1], mas ninguém [verbo 1] 
Apetece [verbo 2], mas ninguém [verbo 2] 

 
Assim se vai instalando uma cadência repetitiva que, a partir da segunda estrofe, nos faz 
adivinhar como se completa cada verso novo. Ao mesmo tempo que vamos adivinhando 
a segunda parte do verso, por entrarmos no cruel jogo que Torga nos propõe, caímos 
numa espécie de torpor criado pela monotonia estrutural, à imagem da ira de que Torga 

                                                      
3 In Cântico do Homem (1950). 
4 Da canção de José Mário Branco com o mesmo título, incluída no álbum A Mãe (1978). 
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quer falar e que, na realidade, não é uma ira mas uma ausência de ira, uma 
reminiscência pálida da ira de que os Homens são capazes. Na última estrofe, para nos 
acordar da sonolência, Torga rompe com a estrutura a que já nos habituáramos, 
lançando o grito: «Ó maldição do tempo em que vivemos». 
 
A ira, afinal, não é a dos Homens que têm vontade de gritar, mas não gritam, a ira é a 
do poeta que fica irado com a desistência da Humanidade de que também ele faz parte. 
Antes disso, contudo, Torga tinha deixado três imagens do fantasma que preside à 
paralisia geral: 
 

[…] 
Um fantasma levanta 
A mão do medo sobre a nossa hora. 

O medo. 

[…] 
Um fantasma limita 
Todo o futuro a este dia de hoje. 

A desesperança. 

[…] 
Um fantasma percorre 
Os motins onde a alma se arrebata. 

A ausência de insurreição: os motins são incorpóreos, porque quem neles se 
arrebata é a alma desenraizada do corpo capaz de cantar, chorar, gritar, fugir, morrer, 
matar. Por isso, pouco separa a natureza dessa alma da natureza do fantasma. Ambos 
são vestígio de um corpo impotente, angustiadamente parado, ambos são quimera de 
um Homem que já só vê a Vida através das grades cinzeladas da sua própria sepultura. 

Este poema, publicado em 1950, é contemporâneo da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem. Estranhamente, parece ter sido escrito para falar da realidade que 
nos rodeia atualmente. Lamentavelmente, o mesmo não se pode dizer da Declaração. 
Por esse motivo resolvi incluir uma pergunta no título da minha intervenção: «um texto 
revolucionário?» 

 
Uma definição possível de «revolução» é, segundo o dicionário: «insurreição 

destinada a modificar a política ou as instituições de um Estado; motim, rebelião, 
sublevação»5 

 
Regresso aos «motins» de Torga, para perguntar: onde está, hoje, o corpo 

daquela alma que se arrebata? Onde está a Democracia feita carne? E que Fantasma é 
esse que nos silencia, nos desincorpora, nos deixa apenas uma abstração da 
Democracia? Por que motivo hoje aquilo por que clamamos é, já tão-somente, a 
decência? Sim, porque encontrarmo-nos nos «mínimos olímpicos» é reclamarmos o 
regresso à Decência. Por isso, o texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem 

                                                      
5 In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. [Consult. 2014-09-24] 
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me parece, hoje, revolucionário e por isso hoje ele me basta, numa época em que tanto 
se perdeu. Ouçamo-lo. 

ARTIGO 2.º 
Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente 
Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de 
religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de 
nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção 
fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da 
naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou 
sujeito a alguma limitação de soberania. 

Perante isto, o que dizer do desempenho eleitoral da extrema-direita xenófoba 
por essa Europa fora? Ou de uma diretora de turma de uma escola de Lisboa que, no 
ato de receção dos novos alunos, diz aos meninos do 5º ano: «Nesta Escola, têm de vir 
bem vestidos para as aulas. Nada de aparecerem vestidos como os ciganos.»? 

ARTIGO 4.º 
Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, 
sob todas as formas, são proibidos. 

Que novas formas de servidão e de escravatura inventou entretanto o 
capitalismo selvagem, praticando-as mesmo nas sociedades ditas desenvolvidas? Sim, 
por enquanto uso esses termos como metáforas para me referir à extrema precariedade 
do trabalho, tanto nos valores pagos a certos trabalhadores como nas condições em que 
se veem forçados a exercer a sua atividade, se não querem juntar-se ao flagelo do 
desemprego de longa duração. Mas o que é uma metáfora senão um meio de amplificar 
uma realidade, de modo a fazer sobressair uma verdade poética? 

ARTIGO 5.º 
Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes. 

Perante isto, o que dizer de Guantánamo? 

ARTIGO 10.º 
Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e 
publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus 
direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela 
seja deduzida. 

Se assim é, por que motivo falamos de uma «justiça dos ricos» e de uma «justiça 
dos pobres»? Em que estado está o estado de direito? 
 

ARTIGO 23.º 
1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições 
equitativas e satisfatórias de trabalho e à protecção contra o desemprego. 
2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. 
3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe 
permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, 
se possível, por todos os outros meios de protecção social. 
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Quantos exemplos poderia cada um de nós dar do não cumprimento, no Portugal 
de 2014, destes preceitos tão generosos? Quantos de nós não temos um amigo, um 
familiar ou vários desempregados e com poucas perspetivas de ver essa situação 
alterada? 

ARTIGO 26.º 
1. Toda a pessoa tem direito à educação. […] 
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço 
dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem 
como o desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. 
[…] 

Quão longe estamos deste desígnio, em Portugal e no mundo? Conto-vos uma 
pequena historinha. Numa das visitas a uma escola integrada no périplo aos concelhos 
do Algarve que tenho feito, entrei num laboratório de um curso profissional onde um 
pequeno número de alunos orgulhosos fazia demonstrações práticas de aprendizagens 
realizadas nas aulas. 

No final, um responsável educativo disse, à frente desses mesmos alunos: «É a 
grande vantagem destes cursos profissionais. Se eles não existissem como é que estes 
meninos, com tão poucas capacidades, poderiam prosseguir os estudos?» Não julgo 
esse educador, embora considere extremamente indelicado o que afirmou à frente 
daqueles alunos. Mas vejo no que ele disse a capitulação do ideal que tão bem descreve 
o artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que acabo de citar. O discurso 
sobre a alegada incapacidade dos alunos, a que sempre resisti enquanto educador, mais 
não faz do que mascarar a grave incapacidade social de construir um sistema educativo 
que inclua em vez de excluir, que eleve em vez de nivelar por baixo, que combata em 
vez de desistir, que efetivamente ofereça à criança e ao jovem a possibilidade de, 
independentemente da sua origem social e económica, aceder ao Conhecimento. É esse 
o motivo pelo qual desconfio da enorme expansão do ensino profissional e vocacional: 
porque temo que ela sirva apenas para descansar a nossa consciência e assim nos aliviar 
da responsabilidade de não termos sido capazes, ao longo dos 40 anos de Democracia, 
de instituir uma Escola Pública apostada em ajudar cada um a ultrapassar as suas 
circunstâncias individuais, culturais, sociais e económicas. 

 
Concluo. Voluntariamente, escolhi ler-vos alguns (e apenas alguns) artigos da 

Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Imaginemos, agora, que os cidadãos do 
nosso país, os cidadãos da Europa, os cidadãos do mundo, resolviam realmente tomar 
como seus esses princípios e exigir que os governos dessem resposta efetiva aos anseios 
básicos neles expressos. Levemos mais longe este exercício de efabulação e imaginemos 
que esses milhões de cidadãos não descansassem enquanto essas exigências não fossem 
integralmente cumpridas. Dir-me-ão que tenho uma imaginação demasiado fértil e que 
aquilo que imagino é uma Utopia. E que essa Utopia é perigosa, porque põe em causa 
interesses instalados, antecipa a sublevação e à perturbação da ordem pública, em 
suma, só se concretiza por meio de explosões sociais difíceis de controlar. 

 
Por tudo o que disse, sou forçado a concluir que, 64 anos depois, muitos dos 

artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem parecem «revolucionários», até 
porque foram construídos em cima dos ideais da Revolução Francesa de 1789. 
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Entristece-me reconhecer que, em vez de nos aproximarmos da Utopia dos homens do 
pós-guerra, nos afastámos dela. E que hoje focamos as nossas reivindicações no 
«mínimo olímpico da Decência Social». Bem sei que é pouco, mas significa tanto. 

 
São estes, meus senhores e minhas senhoras, os meus «horizontes do futuro». 


