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Os juristas mais 
característicos fazem 
parte do problema e 
não da solução*

 António Manuel Hespanha é um dos maiores autores vivos que 
se dedicam à História do Direito, notadamente à do mundo ibéri-
co. Professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa, é autor de vários livros, entre os quais uma notável 
introdução ao direito, O caleidoscópio do direito: o direito e a justiça 
no mundo de nossos dias (Coimbra: Almedina, 2007), em que dialoga 
com autores clássicos e contemporâneos, como Luhmann, Bourdieu 
e Dworkin, e Panorama histórico da cultura jurídica europeia, em que 
percorre um arco temporal da antigüidade clássica ao século XX. Na 
internet, ele mantém o sítio <http://www.hespanha.net>, com arti-
gos disponíveis para leitura.

 Esta entrevista foi concedida ao editor científico de Prisma Jurídico.
 *Nota do coordenador editorial: nas respostas do entrevistado, man-

teve-se a grafia lusitana.

António Manuel Hespanha
Entrevista com 
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Prisma Jurídico – O princípio da autodeterminação dos povos 

e o direito à identidade cultural não seriam exceções ao que 

escreve sobre os direitos humanos: “não deixa de ser estranho 

que as culturas políticas não-européias não tenham consegui-

do introduzir no catálogo, nem um único valor político pró-

prio”?1 Se aqueles direitos não aparecem já na Declaração de 

1948, e sim nos tratados posteriores, isso não ocorreu porque 

boa parte dos povos ainda vivia sob a colonização?

António Manuel Hespanha – Realmente, algo se refira especifica-

mente a culturas não-ocidentais, parece-me que não entra. É certo que a 

formulação europeia dos direitos humanos cedo foi apropriada pelas elites 

“assimiladas” nativas e virada a favor de suas pretensões de autonomia. No 

entanto, também é certo afirmar que o reconhecimento desses direitos pe-

las potências colonizadoras, mesmo democráticas e afirmadamente liberais 

(como a Inglaterra ou a França), foi obtido mediante luta (Gandhi, conferên-

cia de Bandung, guerra da Argélia, Indochina, guerras coloniais em geral). Se 

pensarmos em valores cruciais para outras culturas, mas não compagináveis 

com os da cultura ocidental, acho que ainda hoje eles mal são reconhecidos 

(domínio comunitário da terra e dos bens, famílias não-monogâmicas, for-

mas holísticas – não individualistas – de vida social). Independentemente 

das razões políticas subjacentes, é isso que os neoconfucianos fundamenta-

listas (chineses, japoneses, indianos, japoneses, malaios etc.) querem dizer 

quando defendem valores e práticas que os ocidentais não aceitam na base 

de que eles têm os seus próprios catálogos de direitos humanos.

PJ – O caleidoscópio do direito termina com um notável elogio 

a um direito móvel e “mole” em um horizonte social e teóri-

co pluralista (convergindo com os teóricos que descendem de 

Habermas e das teorias da ação comunicativa). De que for-
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ma relacionar esse modelo de direito com os de democracia 
direta e de ativismo dos movimentos sociais? 

AMH – A compatibilização entre Habermas e um direito real e, 
abrangentemente, democrático não é fácil. Não se pode deixar de reconhe-
cer que o direito de hoje é (constatação…) pluralista, extremamente dinâ-
mico e pós-estadualista. E que, nessa medida, há uma grande margem de 
discretion dos juízes (e da doutrina, que volta com força). Todavia, se temos 
de constatar isso, devemos também não perder de vista que, em razão dos 
fortes laivos idealistas e utópicos do mundo comunicativo de Habermas, o 
consenso mais regulado, universal, transparente que se conseguiu até hoje 
foi o constitucional e legislativo dos Estados democráticos. E que, por isso, 
os seus resultados – Constituição, lei – obtêm uma função legitimadora e, 
ao mesmo tempo, estabilizadora (aqui, refiro-me a Luhmann) muito im-
portante que não pode deixar de limitar a margem de liberdade de concre-
tização e de ponderação dos juízes. Os defeitos inegáveis desses consensos 
da democracia representativa podem ainda ser atenuados pelo aprofunda-
mento da democracia num sentido deliberativo (criação de condições para 
um diálogo mais rico – Cass Sunstein) ou participativo (modelo de Porto 
Alegre). Nem tudo o que se conseguiu no âmbito do modelo Estado (de-
mocrático) pode ser levemente abandonado, até porque, apesar de tudo, o 
Estado democrático poderá ser democraticamente mais legítimo do que a 
sociedade desregulada e darwinista. 

PJ –Em sua caracterização do direito português dos séculos 
XVIII e XIX, o senhor ressalta que “[…] aquilo que os juris-
tas entendem ser o direito vigente, objecto do seu trabalho 
construtivo, está longe de coincidir com aquilo que o poder 
político autoritariamente lhes definira”.2 Diante dessa possi-
bilidade de autonomia da prática e do discurso jurídicos, po-
der-se-ia identificar uma tarefa ética e política dos juristas?
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AMH – Há quem defenda isso (desde logo, os próprios juristas). Ou, 
então, que a autonomia dos juristas se funda em sua autoridade científica 
(cognitiva). Eu, porém, não vejo motivo de os juristas serem os arautos da 
natureza ou dos valores, nomeadamente porque seu fechamento corpora-
tivo frequentemente os isola dos sentimentos dominantes de justiça. Por 
outro lado, numa época de crise das epistemologias assertivistas – i.e., que 
afirmam valores de verdade para os saberes –, não creio que seja fácil funda-
mentar uma legitimidade fundada na fiabilidade absoluta de um saber. Não 
podemos, por outras palavras, esquecer o que M. Foucault, P. Bourdieu e 
outros sociólogos dos saberes nos ensinaram sobre o embebimento político 
e pragmático dos discursos. Concordo – com J. Bentham… – que, de forma 
constante, os juristas mais característicos fazem parte do problema e não 
da solução.

PJ – A idéia da reforma pombalina de que “[…] ensinar o di-
reito não é informar os estudantes acerca de todas as normas 
jurídicas, mas formá-los na utilização das principais regras 
da metodologia da ciência jurídica e nos princípios básicos 
do direito positivo”3 estaria sendo cumprida pelo ensino ju-
rídico de Portugal de hoje? O Processo de Bolonha converge 
para esse tipo de ensino?

AMH – Creio que não. Depende, no entanto, das Faculdades, pois a 
autonomia concedida para a formulação dos programas é grande. Pode-se 
dizer que tem sido muito perturbadora a ideia de que Reforma de Bolonha 
visa ao mesmo objectivo da reforma pombalina: um ensino profissionali-
zante. Todavia, não há uma única teoria profissionalizante relativa aos mo-
delos educativos universitários; há, pelo menos duas, e totalmente opostas. 
Uma delas concebe a profissionalização como meta de curto prazo (“empre-
gabilidade, já!”) e dá origem a um ensino universitário voltado para o efé-
mero, o passageiro, o modismo. No direito, reflete um ensino que se esgota 



Prisma Jurídico, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 17-23, jan./jun. 2008. 21

na norma hoje vigente, nos expedientes práticos tácticos; numa palavra, em 
mais do mesmo. A outra tem como objectivo a profissionalização sustenta-
da tanto na evolução quanto nos perfis da prática jurídica, considerando-se 
a indefinição, a mobilidade e a imprevisibilidade. Por isso, centra-se numa 
preparação de base – de carácter teórico (i.e., estratégico, estruturante) e 
interdisciplinar que permita entender, sustentadamente, o que está a passar 
no mundo do direito e criar respostas para novos problemas. É nesta última 
concepção de profissionalização – que fornece a base de uma aprendiza-
gem ao longo da vida, na nossa sociedade de conhecimento – que a minha 
Faculdade, por exemplo, está interessada, e não numa atomização imedia-
tista de pílulas de saberes-fazer empíricos.

PJ – Escrevi resenha a respeito de uma obra portuguesa so-
bre direitos fundamentais, no âmbito da União Européia, e 
julguei ter visto nela uma falta de perspectiva antropológica, 
na medida em que a autora não pensava a respeito dos con-
textos culturais de aplicação do direito (o que é fundamental 
para a eficácia das normas internacionais e das comunitárias) 
e adotava, sem maiores questionamentos, uma linha teórica 
fundada no direito constitucional dos EUA… Trabalhos com 
esses mesmos problemas de desatenção aos contextos cultu-
rais e teóricos são escritos regularmente no Brasil. Seria essa 
uma tendência atual na produção jurídica portuguesa? 

AMH – Creio, francamente, que sim. Embora haja uma gran-
de discussão sobre o problema das concepções e práticas dos emigran-
tes não-europeus (magrebinos, africanos, muçulmanos e turcos), não se 
atingiu ainda o estádio de atenção existente, por exemplo, no Canadá. 
Nomeadamente porque se continua a ter dos valores uma concepção eu-
rocêntrica, utilizando as reservas de “ordem pública” ou de “conformidade 
com a ética”, ou mesmo ocidental de direitos humanos contra aquilo que 
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algumas comunidades não-europeias julgam ser direitos humanos seus. 

Se se deixar a decisão à jurisprudência – nomeadamente à constitucional 

–, temo que a ponderação de interesses se baseie em padrões de hierar-

quização de valores correspondentes aos do senso comum e da cultura 

jurídica especializada estabelecida.

PJ – O professor destaca que o pensamento marxista, se foi 

rico na crítica do direito burguês, “foi menos produtivo” na 

construção de alternativas4. Hoje, as críticas marxistas con-

tinuam a inspirar usos alternativos do direito?

AMH – Hoje é difícil identificar um “pensamento marxista” assu-

mido como tal. Mas muitos dos discursos críticos (e até menos críticos) 

são filhos do marxismo. Um exemplo é a denúncia do carácter formal da 

igualdade e da liberdade estabelecidas em nossas constituições, ou a crítica 

ao carácter idealista da teoria argumentativa de Habermas. 

PJ – Se, “Em boa parte, a Europa Moderna é o produto de 

uma imaginação social cultivada nas Faculdades de Direito”5, 

poder-se-ia afirmar que, atualmente, o papel do direito na 

construção do imaginário social é mais reduzido?

AMH – Porventura. Hoje o mainstream é que subsidia a economia, 

com a sua ideologia do mercado e a bondade da sua mítica auto-regulação. 

Neste caso, a ideologia jurídica é particular e surpreendentemente sub-

missa, esquecendo, portanto, o modo como o direito, na época do Estado 

Social, tinha diagnosticado a mão invisível que conduzia à desigualdade, 

introduzindo normas jurídicas que limitavam o liberalismo e forçavam a 

adopção de certos mecanismos para a salvaguarda de uma igualdade e liber-

dade mais efectivas. 
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PJ – O professor aponta as críticas às teorias de análise eco-
nômica do direito e à obra de Richard Posner.6 A tentativa 
de justificação da tortura por esse autor, no contexto da luta 
contra o terrorismo, não seria coerente com o seu fundamen-
to teórico, que se contrapõe às teorias deontológicas dos di-
reitos humanos? 

AMH – Parece-me que isso é uma das muitas consequências do uti-
litarismo posneriano. Aqui, a crítica pode ser feita em nome de valores, o 
que constitui a crítica normal dos assertivistas aos utilitarismos e também 
do próprio pressuposto utilitarista, com a adopção de um utilitarismo de 
longo prazo, que considere as perdas de utilidade causadas pelo abandono 
dos princípios mais clássicos do Estado de Direito Democrático.
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