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Prefácio

Muitos foram os trabalhos escritos sobre o Sistema Interamericano 
de Proteção dos Direitos Humanos, mas raros são estudos que consegui-
ram situar a existência e o funcionamento desse sistema regional com a 
profundidade e o contexto histórico que lhe são necessários, bem como 
problematizar se a legalidade universalista decorrente das normas interna-
cionais é capaz de respeitar o multiculturalismo que caracteriza as socie-
dades latino-americanas.

Esta é a principal característica e virtude do estudo desenvolvido por 
Aberto Silva Santos, uma pesquisa que percorre o momento fundacional 
do chamado “consenso universal dos direitos humanos”, correlacionando-
-o aos valores e às iniciativas institucionais que lhe serviram de inspiração 
ao mesmo tempo em que descreve as experiências mais significativas de 
proteção internacional aos direitos humanos em outras instâncias. A linha 
condutora do trabalho passa a ser, como tal, o compromisso com a con-
textualização e com a visão crítica dos direitos humanos, entendendo-os 
como fruto de correlações institucionais, políticas, econômicas e culturais 
em dado momento histórico.

Conforme bem exposto em capítulo que trata da Teoria Crítica dos 
Direitos Humanos, o autor concebe os direitos humanos como processos de 
luta, seguindo as lições de Joaquín Herrera Flores, compreendendo-os como 
o resultado, sempre provisório, das lutas que os seres humanos colocam em 
prática para terem acesso aos bens necessários para uma vida digna.
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Ao reconhecer e denunciar os paradoxos presentes nas normas de 
proteção dos direitos humanos e o confronto entre particularismo e uni-
versalismo, uma das alegorias usadas por Herrera Flores costumava ser o 
momento, narrado na Odisseia, do encontro fatal entre o herói Ulisses 
e ciclope Polifemo. A estratégia de Ulisses, ao perceber a fragilidade do 
gigante, foi cegar seu único olho, condenando-o à obscuridade que lhe 
seria fatal.

A metáfora da fragilidade do gigante, incapaz da visão panorâmica e, 
como tal, impedido de enxergar o entorno, o contexto, a historicidade, foi 
usada por Herrera Flores para caracterizar e criticar um “direito de uma só 
mirada”, a mirada teórica, da analogia interna das normas, da falsa justeza 
intrínseca à visão naturalista de uma teoria pura do direito. 

A mesma crítica serve ao direito internacional, um direito que, quan-
do aplicado a partir de uma só mirada, a partir de universais válidos a 
priori, produz suposições de justeza intrínseca a partir da ideia de uma 
ordem internacional justa, produtora de guerras justas, de verdades abso-
lutas e que não sobrevivem à realidade das assimetrias e das impurezas da 
realidade em que vivemos. Quando as normas humanitárias são aplicadas 
à revelia da realidade, o resultado é a produção de paradoxos.

A metáfora da mirada completa, da visão panorâmica, é, conforme 
sabem os internacionalistas críticos, a metáfora da conquista da visão de 
humanidade, o reconhecimento do Outro e de seu entorno, a compreen-
são da diversidade, das diferentes culturas e necessidades que, por sua vez, 
geram distintos processos de luta por reconhecimento de direitos e por 
acesso a bens. Já a obscuridade resultante de uma visão caolha da realidade 
e a aplicação abstrata das normas jurídicas debilita o direito internacional 
sempre e quando são revelados os paradoxos e as ambiguidades inerentes 
a qualquer sistema onde prevalecem as assimetrias e as relações de poder 
disfarçadas em cenários de legalidade.

Os desafios mais importantes em matéria de direito internacional 
atualmente estão nessa luta por humanizar o ciclope, fazendo-o consciente 
de que existem outras culturas, diferentes contextos estruturais, políticos, 
sociais e institucionais capazes de superar a visão maniqueísta que contra-
põe universalistas e particularistas, possibilitando a existência de universa-
lismos de confluência, de mesclas, mestiço como a realidade mesma.

Alberto Silva Santos, entre outros juristas críticos, é consciente de que 
a humanização do direito internacional não depende apenas da produção 
indiscriminada de consensos em documentos internacionais de proteção. 
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Embora não exista dúvida a respeito dos avanços e conquistas das últimas 
seis décadas, também é preciso reconhecer que tais conquistas devem ser 
capazes de resistir ao apelo da imutabilidade intrínseca aos processos de 
construção normativa e, como tal, devem avançar com a capacidade de se 
reinventar na medida em que avançam os novos processos de lutas eman-
cipatórias.

É nesse sentido que se insere o Sistema Interamericano de Proteção 
de Direitos Humanos, pois que nos últimos tempos tem sido capaz de se 
reinventar a partir das demandas inéditas, provenientes de movimentos 
sociais, de coletivos submetidos a situações de desigualdades sociais ou 
ainda de grupos peticionando por direitos coletivos, trazendo uma nova 
forma de reivindicação que contrasta com a visão tradicional dos direitos 
individuais. 

Atualmente, não há outro sistema internacional tão criativo e dinâ-
mico quanto o Interamericano, tendo colocado a prova experts e juízes 
a cada nova demanda submetida tanto à Comissão quanto à Corte, ori-
ginando jurisprudência inovadora e fundamental para compreender os 
direitos humanos para além da visão abstrata e refém dos imperativos 
culturais dominantes.

 Um direito mutante e mutável, capaz da visão com perspectiva, passa 
a ser compreendido como instrumento de luta, entendimento que é fun-
damental para o direito internacional em matéria de direitos humanos. 
No sentido da horizontalidade e da transversalidade que deve prevalecer 
na aplicação dos direitos, uma visão em perspectiva depende de todos os 
atores, poderes, instituições, organismos públicos e privados imersos no 
mesmo pacto de convivência humana e de suas responsabilidades compar-
tilhadas por uma sociedade onde possam caber todos e todas. 
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