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Espaço Aberto
Dia dos direitos humanos

1. 
Recordar o dia 10 de 
Dezembro – dia dos 
“direitos humanos” 
– é evocar o grande 

passo dado nesse dia de 
1948, quando foi aprova-
da a “Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos”, 
após tempos muito negros 
– os mais trágicos do sécu-
lo XX –, em que a huma-
nidade experienciou o que 
de mais horrendo e niilista 
houve na história dos hu-
manos, com os aconteci-
mentos trágicos da II Guer-
ra Mundial. Foi nessa noite, 
em Paris, que os represen-
tantes dos Estados membros 
das Nações Unidas quise-

ram romper com esse pas-
sado sombrio, aprovando a 
Declaração que agora cum-
pre 69 anos. Ora, a melhor 
celebração é avançar sem-
pre mais um pouco na com-
preensão dos direitos fun-
damentais, reflectindo sobre 
tema tão crucial dos dias de 
hoje, e, se possível, contri-
buir para cessem situações 
de injustiça, em obediência 
aos trinta artigos dessa De-
claração Universal.

2. Se a Declaração, como 
tal, não tinha força vincula-
tiva, esse passo veio a dar-se, 
também sob a égide da ONU 
– após árduas discussões e 
consensos –, em 1966, com 
as duas convenções funda-
mentais, respectivamente 
o “Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos” 
e o “Pacto Internacional de 
Direitos Económicos, So-
ciais e Culturais”. Esta tra-
jectória constituiu “a maior 
prova histórica até hoje da-
da do consensus omnium gen-
tium sobre um determinado 
sistema de valores” – como 

afirma Norberto Bobbio na 
sua imprescindível obra, O 
Tempo dos Direitos. Com tais 
Pactos, uma constelação de 
valores universais passou a 
ser partilhada; na verdade, 
sem os direitos humanos, 
as pessoas não se realizam 
como tal nem participam 
devidamente na vida so-
cial, como desejam.

3. A Declaração Univer-
sal, e as demais declara-
ções que se lhe seguiram, 
ao afirmar que “todos os 
seres humanos nascem li-
vres e iguais em dignida-
de e direitos”, mais não faz 
 que transpor o pensamento 
de Locke, Rousseau, Mon-
tesquieu, Kant, e muitos 
outros, para a ordem dos 
factos. Tal como Espinosa, 
que afirmara que “é impos-
sível tirar aos homens a li-
berdade de dizerem aqui-
lo que pensam”, Kant, não 
abrindo mão da liberdade 
de expressão – um direito 
imprescindível –, escreveu 
em Que significa orientar-se 
no pensamento? (1786): “A li-
berdade de pensar contra-

põe-se, em primeiro lugar, 
à coacção civil. Sem dúvida, 
há quem diga: a liberdade 
de falar ou de escrever po-
de-nos ser tirada por um 
poder superior, mas não 
a liberdade de pensar. Mas 
com que correcção pen-
saríamos nós se, por assim 
dizer, não pensássemos em 
comunhão com os outros, a 
quem comunicamos os nos-
sos pensamentos, e eles nos 
comunicam os seus! Por con-
seguinte, pode muito bem 
dizer-se que o poder exte-
rior, que arrebata aos ho-
mens a liberdade de comu-
nicar publicamente os seus 
pensamentos, lhes rouba 
também a liberdade de pen-
sar (...)”. Noutro continente, 
ecoam as palavras proferi-
das, no século passado, por 
Mahatma Gandhi, intrépi-
do defensor da liberdade: “A 
não-violência é a maior for-
ça à disposição da humani-
dade. É mais poderosa que 
a mais poderosa arma de 
destruição idealizada pelo 
engenho humano”.

4. Todavia, os media, dia-
riamente, trazem-nos infor-
mação sobre as mais dramá-
ticas situações de violação 

dos direitos básicos – da 
Ásia à África, às Américas, e 
mesmo à Europa: actos de 
terrorismo, fome e miséria, 
regimes despóticos que re-
correm à tortura, explora-
ção do trabalho infantil, vio-
lações da liberdade religiosa, 
atentados étnicos, seques-
tros, guerras, etc., são uma 
realidade incontornável e 
dolorosa neste século XXI! 
Um dos grandes paradoxos 
é este: ao mesmo tempo que 
a Declaração é tão universal-
mente proclamada e reco-
nhecida, ela é tragicamen-
te infringida.

Na sua intervenção na 
sessão de abertura da 34.ª 
sessão do Conselho dos Di-
reitos Humanos (CDH), em 
Genebra, António Guterres, 
Secretário-Geral das Nações 
Unidas, avisa que o “desres-
peito pelos direitos huma-
nos é uma doença” que se 
está a espalhar pelo mundo, 
salientando que a “preven-
ção deve ser a prioridade”; 
adverte ainda para a neces-
sidade de proteger, em par-
ticular, os direitos das mu-
lheres e das crianças, dos 
refugiados e migrantes, das 
minorias, daqueles que de-
fendem os direitos humanos 

e dos jornalistas, avisando: 
“O nosso mundo está a tor-
nar-se mais perigoso, me-
nos previsível, mais caóti-
co. Multiplicam-se novos 
conflitos, os antigos nunca 
desaparecem, e ambos es-
tão mais relacionados com 
a ameaça de terrorismo glo-
bal e extremismo violento”.

Um dos últimos Relató-
rios da Amnistia Internacio-
nal mostra que há pessoas 
que são torturadas ou mal-
tratadas em pelo menos 81 
países, outras enfrentam jul-
gamentos injustos em pelo 
menos 54 países, a imprensa 
não é livre em muitos paí-
ses, sendo a liberdade de ex-
pressão restringida em pelo 
menos 77 países, com notó-
ria perseguição da liberdade 
religiosa, com dissidentes si-
lenciados e, com frequência, 
eliminados, atentando-se 
ainda de forma clamorosa 
contra mulheres e crianças 
(marginalizadas das mais 
variadas formas).

O Dia dos Direitos Hu-
manos interpela-nos por de-
mais a pensar e a agir.

O autor não escreve se-
gundo o denominado “acor-
do ortográfico”.
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Bento XVI – conversas finais

MANUEL FONSECA

O 
cabeçalho deste arti-
go é o título dum li-
vro sobre o Papa Emé-
rito, Bento XVI, que se 

encontra à venda nas livra-
rias, que adquiri e li e so-
bre o qual apresento algu-
mas ideias. Trata-se dum 
alongado diálogo com um 

jornalista alemão, Peter 
Seewald, que acompanhou 
Bento XVI durante 20 anos. 
Começou por referir-se à 
situação atual do ex-Pon-
tífice, à sua vida humana 
e espiritual e ao contexto 
em que está inserido, no-
meadamente na proximi-
dade do Papa Francisco. 
Uma das perguntas que lhe 
foi dirigida refere-se à sua 
aceitação do Papado numa 
idade já adiantada. Bento 
XVI respondeu afirmando 
que no pré-conclave muitos 
cardeais suplicaram, de an-
temão, que o eleito por dois 
terços não recusasse a elei-

ção. E essa foi a razão prin-
cipal da sua aceitação, uma 
vez que atingiu esse nível.
Perguntou-lhe se passava 
“noites escuras”, que acon-
tecem a certos místicos. 
Respondeu que não passa-
va por essas noites de senti-
do místico, mas de preocu-
pação pelo que se passa no 
mundo “quando à minha 
volta acontecem coisas hu-
manas a propósito das quais 
nos interrogamos sobre co-
mo é possível o bom Deus 
permiti-lo. Como há tanta 
maldade e tantas outras coi-
sas. Como isso é compatí-
vel com a Sua omnipotên-

cia e a Sua bondade.

– “Um Papa Eméri-
to também tem medo da 
morte? Ou pelo menos de 
morrer?”

– “De certa maneira, sim. 
Antes de mais, há o receio 
de vir a ser um peso para as 
pessoas, se houver um lon-
go período de incapacidade. 
Isso seria para mim muito 
confrangedor”.

Referiu-se depois a al-
guns aspetos dos seus sen-
timentos e pesares, nomea-
damente de não ter tratado 
bem as pessoas. “Não são 
fragmentos muito grandes, 
mas são tantas as coisas em 

que somos obrigados a di-
zer que podíamos e devía-
mos ter feito melhor”.

Foi inquirido a respeito 
da vida eterna. Referiu-se 
afirmando que é uma vi-
da plena. O crente confia 
que aí estará verdadeira-
mente em casa. Lá poderá 
reencontrar os pais, irmãos 
e amigos.

– “Considera-se um 
iluminado?”

– “Ser iluminado é ser 
elitista. Eu sou um cris-
tão normalíssimo. Trata-
-se de reconhecer a ver-
dade, que é uma luz. A fé 
é uma iluminação. Para os 
gregos o batismo é photis-
mos, iluminação”.

É útil conhecer o pensa-
mento dum Homem que 

deu muito à Igreja, não só 
como Vigário de Jesus Cris-
to, durante oito anos, mas 
também como teólogo es-
tudioso e profundo. E como 
mestre. Foi professor uni-
versitário na Alemanha. Foi 
e continua a ser um gran-
de polígrafo. São centenas 
os títulos de livros que pu-
blicou, atingindo alguns mi-
lhões de vendas. Um dos 
mais importantes foi JE-
SUS DE NAZARÉ, em três 
volumes.

Ler o Cardeal Joseph Rat-
zinger é entrar no âmago da 
fé e na vivência espiritual, 
muito enriquecedora.

Pessoalmente, tenho lido 
esse grande Autor e conti-
nuarei a lê-lo com especial 
gosto e proveito.

ACÍLIO ESTANQUEIRO 
ROCHA
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