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RESUMO 

 

O presente trabalho visa responder às seguintes perguntas: o que são e como 

nasceram os direitos humanos? Para que se possa responder essas perguntas, 

primeiramente, investigaremos como nasce o conceito fundamental do que se 

entende por eles na atualidade. Em seguida, deve-se pesquisar a história das 

recentes tradições dos direitos, os Droit de l'homme et du citoyen e os rights of man, 

comparando-as com os atuais direitos humanos, para tanto, utilizaremos como 

referencial teórico os trabalhos de Samuel Moyn, autor que representa um marco na 

historiografia dos direitos humanos. Ao fazê-lo, constatar-se-á que eles não são a 

sequência lógica dessas antigas tradições de direitos, mas um instrumento político e 

econômico com contornos específicos da era do neoliberalismo. Com isso, pode-se 

perceber que a história dos direitos humanos não é uma história linear, muito menos 

 Na segunda parte do trabalho, após apresentar uma 

definição de direitos humanos, trataremos da eficácia desses direitos, sendo que, 

tomaremos como referencial teórico os trabalhos de Beth Simmons e Richard Posner. 

Tais trabalhos foram escolhidos, pois o de Simmons representa o primeiro grande 

trabalho com grandes investimentos de capital humano e financeiro a respeito do 

tema, já o de Posner se trata do mais recente trabalho de vulto sobre o tema, com as 

mesmas qualidades. De uma forma ou de outra, ambos concluem seus trabalhos 

reconhecendo que os tratados de direitos humanos em nada ou muito pouco 

contribuíram para o desenvolvimento do bem-estar das pessoas. Por fim, 

realizaremos uma análise dos direitos no capitalismo, para, em seguida, entender 

implicações dessa forma. Ao se fazer isso, constatar-se-á que os direitos humanos 

são uma forma das relações de troca mercantil em nível internacional, isto é, das 

relações sociais por intermédio das quais se busca a submissão mundial aos 

interesses do capital. 

 

Palavras-chaves: Direito Humanos. Direitos Naturais. Neoliberalismo. Imperialismo 

dos Direitos Humanos. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This essay aims to answer the following questions: what are and how were 

human rights born? In order to answer these questions, we will first investigate how 

was born the concept of what is understood by human rights today. Next, we will 

research the history of the recent traditions of the rights, the Droit de l'homme et du 

citoyen and the rights of man, comparing them with the current human rights, to do so, 

we will use as a theoretical reference the Samuel Moyn  work, an author who is a 

milestone in the historiography of human rights. In doing so, it will be seen that they 

are not the logical sequence of these ancient traditions of rights. With this, one can see 

that the history of human rights is not a linear history, much less a historical "trend". In 

the second part of the essay, after presenting a definition of human rights, we will 

address the efficacy of these rights. And we will take as theoretical reference Beth 

Simmons  and Richard Posner . These authors were chosen because 

Simmons represents the first great work with great investments of human and financial 

capital on the subject, and Posner's is the most recent work on the subject with the 

same qualities. In one way or another, both conclude their work by recognizing that 

human rights treaties did little or nothing to contribute to the development of people's 

well-being Finally, we will carry out an analysis of rights in capitalism, and then 

understand more deeply why human rights have today the "form" that they have. In 

doing so, it will be seen that human rights are a form of mercantile exchange relations 

at the international level. 

 

Keywords: Human Rights. Natural Rights. Neoliberalism. Human Rights 

Imperialism.  
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INTRODUÇÃO 

 

Porque estudar os direitos humanos  esse debate que não cessa de ressurgir 

de diversas formas e, dizem uns, em diversas fases da história humana? Era 

necessário começar por ele, embora ele requeira uma referência à história sem a qual 

a reflexão corre o risco de cair no vazio. É esse vazio que tentamos, tão claramente 

quanto possível, preencher de saída para os não-historiadores. Não por um mero 

cuidado pedagógico, mas porque o cerne desse debate nos parece, mais do que 

nunca, crucial, devido as suas implicações éticas, por causa, principalmente, da 

atualidade que lhe dá a política internacional. De que se tratam os direitos humanos? 

No fundo, de uma visão de mundo não finalizada, a qual ainda luta para juntar as 

peças de um passado que não tem. Trata-se, também, de uma visão de humanidade 

que mantém com as outras espécies uma relação de descontinuidade essencial. Não 

por clamar-se divina, mas porque se revela capaz de se arrancar pela liberdade ao 

reino da natureza, para transcender o mundo para formular questões, no sentido 

próprio, metafísicas. 

 

A questão filosófica da verdade ou não do fundamento metafísico dos direitos 

humanos não será objeto deste trabalho, pois está fora da área de estudo do autor e 

ser objeto de análise de diversos outros autores nacionais. Ao invés disso, o objeto 

de estudo do presente trabalho é entender o que são os direitos humanos hoje, de 

onde eles vêm e em qual fase da história da humanidade se fundamentou o que hoje 

entendemos como direitos humanos. 

 

Hoje os direitos humanos são um fenômeno global, citação quase obrigatória 

em todos os trabalhos acadêmicos, desde os mais simples manuais aos mais 

complexos tratados. Mesmo nas grandes mídias, os direitos humanos estão sempre 

presentes, usados como fundamentos por juristas e não juristas para legitimar ações 

estatais ou não, de intervenção direta ou indireta em situações nas quais, alega-se, 

os direitos humanos estão sendo violados. 

 

O discurso dos direitos humanos é tão presente e tão imponente que, a 

princípio, nos parece ser um discurso milenar   se assim não o fosse, como poderiam 

os direitos humanos ter permeado o discurso em tantas esferas da sociedade? Como 
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poderiam ser um objetivo comum de explorados e exploradores, ricos e pobres, 

brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, religiosos e ateus? 

 

Mas a verdade é que os direitos humanos somente começaram a aparecer com 

regularidade no discurso midiático e teórico na década de 1970, na fase em que 

Samuel Moyn descreve como a revolução dos direitos humanos de 1970 (A Powerless 

Companion: Human Rights in the Age of Neoliberalism, 2015, p. 148). 

 

Outros autores que, apesar de divergências teóricas em relação à Moyn, 

também reconhecem que os direitos humanos são um fenômeno recente são Alfred 

William Brian Simpson (Human Rights and the End of the Empire, 2001, p. 91-156), 

Jan Herman Burgers (The Road to San Francisco: The Revival of the Human Rights 

Idea in the Twentieth Century, 1992, p. 447-477) e Kenneth Cmiel (The Recent History 

of Human Rights, 2004, p. 117-135). 

 

A ocorrência desse fenômeno também é observada por Friedrich von Hayek - 

o pai do assim chamado neoliberalismo -, o qual, apesar de ser um ferrenho defensor 

da constitucionalização de garantias fundamentais, era um acirrado opositor de tal 

revolução, como podemos ver em sua entrevista dada à Robert Chitester em 1978 na 

Universidade da Califórnia de Los Angeles. Transcrevemos uma parte: 

 

Não estou certo se os direitos humanos são uma invenção da atual 
administração ou de uma antiga, mas eu suponho que se eu dissesse 
para uma pessoa de dezoito anos de idade que os direitos humanos 
são uma nova descoberta ela não acreditaria. Ela acreditaria que os 
Estados Unidos estão empenhados nos direitos humanos por 200 
anos, o que com certeza seria um absurdo. Os Estado Unidos 
descobriram os direitos humanos há dois ou cinco anos atrás. 
Repentinamente, eles são o principal objeto e objetivo para um grau 
de interferência para com a política de outros países, o que  mesmo 
que eu simpatize com seu objetivo principal  eu não acho que seja 
minimamente justificável. Mas eles são uma crença dominante nos 
Estados Unidos agora. (Tradução nossa) (HAYEK e CHITESTER, 
1978). 

 

Trabalhos que tratam sobre a história dos direitos humanos são de tempos 

ainda mais recentes. Inicialmente apareceram algumas incursões nos anos de 1990, 

mas foi nos anos 2000 que o estudo dos direitos humanos se tornou comum entre 

historiadores profissionais. Entre os trabalhos que mais se destacam nesse sentido 



13 
 

 

temos o consagrado Inventing Human Rights de Lynn Hunt (2007), no qual a autora 

apresenta os direitos humanos como uma continuidade histórica em relação a outras 

tradições jurídicas dos direitos como os droits de l'homme que nasceram na França 

revolucionária se se encorparam durante o avanço político do século 20. 

 

No Brasil, um dos trabalhos mais reconhecidos na área é o do jurista Fabio 

Konder Comparato que, em seu livro A Afirmação Histórica Dos Direitos Humanos 

(2013), trata da evolução histórica dos direitos humanos, examinando grandes 

documentos normativos  como leis, constituições e tratados internacionais  no 

contexto da realidade econômica e social de sua época, e, mais importante, 

reconhecendo os direitos humanos como a grande teleologia da história. 

 

Alguns juristas e historiadores contribuíram com muita força para que os 

direitos humanos passassem a ter a centralidade no discurso jurídico que têm hoje. 

Henry Steiner foi um dos primeiros grandes juristas a tratar com profundidade do 

direito internacional dos direitos humanos e das Organizações não Governamentais 

(ONGs) em seu livro Diverse Partners: Non-Governmental Organizations in the 

Human Rights Movement escrito ainda em 1991 e que lhe rendeu uma cadeira 

permanente de professor na Harvard Law School. Ainda na área do direito 

internacional dos direitos humanos, Ryan Goodman e Philip G. Alston provaram ser 

verdadeiros expoentes  este, consultor sênior das Nações Unidas sobre direito 

internacional dos direitos humanos (ALSTON e MACDONALD, 2008) e, aquele, 

consultor do departamento de defesa dos Estados Unidos da América  ajudando 

inclusive a definir a política de intervenção norte-americana (Authorization vs. 

Regulation of Detention in Non-International Armed Conflict, 2015, p. 155-170). 

 

Theodor Meron é outro autor que influenciou muitos. Seu trabalho, focado nos 

direitos humanos em conflitos armados, se tornou referência obrigatória na área (War 

Crimes Law Comes of Age: Essays, 1999) (Human Rights in Internal Strife: Their 

International Protection, 1987). Em tempos recentes, o autor tem analisado o direito 

internacional, tentando demonstrar que a influência dos direitos humanos e as normas 

humanitárias não se restringiram confinadas a apenas um setor do direito 

internacional, mas sim que tal influência e normas espalharam-se para diversas áreas 

e em diversos níveis (The Humanization of International Law, 2006). 
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Esses são alguns dos principais autores que, dentro de uma visão mais 

ortodoxa dos direitos humanos, contribuíram para fundamentar o que hoje se entende 

por tal. 

 

Entretanto, nas últimas duas décadas apareceram alguns juristas críticos a 

essa visão ortodoxa, bem como aos direitos humanos em si. Alguns deles, apesar de 

não enfrentarem de frente o tema dos direitos humanos, contribuíram indiretamente 

para que a ideologia utópica destes se revelasse, como é o caso do professor de 

Harvard, Roberto Mangabeira Unger (O direito e o futuro da democracia, 2004) (A 

Segunda Via , 2001) (Necessidades Falsas, 2005). O jusfilósofo Mangabeira é um dos 

criadores da critical legal studies, a qual é fortemente crítica ao reformismo minimalista 

liberal tão caro a diversos defensores dos direitos humanos (The Critical Legal Studies 

Movement: Another Time, A Greater Task, 2015). Mangabeira é, inclusive, um dos 

maiores influenciadores de Samuel Moyn, o qual, dando um passo a diante, se propôs 

a analisar a essência dos direitos humanos hoje, bem como a sua origem histórica. 

 

No Brasil, uma das obras mais críticas a respeito dos direitos humanos é a do 

jurista José Damião de Lima Trindade, Os direitos humanos na perspectiva de Marx e 

Engels, Emancipação política e emancipação humana (2011). Fundamentando suas 

proposições na obra do jurista soviético Pachukanis (Teoria geral do Direito e 

marxismo, 1989), Trindade, indo além da visão utópica e do senso comum sobre os 

direitos civis e políticos, correspondentes às necessidades mais gerais das relações 

sociais do modo de prod  (itálico do original) e que estes eram 

apropriação privada dos meios de produção e a sua 

 (itálico do original) pressuposto 

irrenunciável para o prosseguimento da existênc (LIMA 

TRINDADE, 2011, p. 315). Entretanto, Trindade une em um conceito único os direitos 

humanos com a tradição jurídica dos droits de l'homme que nasceram na França 

revolucionária e os Rights of Man criados pela tradição jurídica anglo-americana. 

Nesse sentido, Trindade se une a visão ortodoxa da história dos direitos humanos, 

assim como fez Lynn Hunt, porém retira desta visão a crença de que os direitos 

humanos são o caminho para as grandes transformações sociais. 
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De fato, filósofos e juristas marxistas são hoje os que realizam as mais 

complexas críticas aos direitos humanos, Domenico Losurdo (LOSURDO, 2009) e 

Costas Douzinas (O fim dos direitos humanos, 2009) além de perceberem uma certa 

descontinuidade histórica entre os direitos humanos e as outras tradições jurídicas 

dos direitos, ambos reconhecem a existência de uma fenômeno denominado por 

qual teve alguns de seus efeitos catastróficos 

elencados em parte na obra Império do Caos, de Pepe Escobar (2016) e, em parte, 

na obra de Noam Chomsky (The New Military Humanism, 1999). Inclusive, o 

historiador Eric Hobsbawn atribui ao período pós-guerras balcânicas1 como o período 

do nascimento da discussão sobre o denominado imperialismo dos direitos humanos 

(Globalização, democracia e terrorismo, 2007, p. 14-15). Para o autor: 

 

Fez-se também uma defesa, menos desabonadora, não tanto da 
Guerra do Iraque, e sim da proposição genérica da legitimidade e da 
eventual necessidade de intervenções armadas internacionais para 
preservar ou impor os direitos humanos em uma era de crescente 
barbárie, violência e desordem. Para alguns, isso implica a 
desejabilidade de uma hegemonia imperial mundial especificamente 
exercida pela única potência capaz de estabelecê-la, os Estados 
Unidos. Essa proposição, que pode ser chamada de imperialismo dos 
direitos humanos, passou a fazer parte do debate público no 
transcurso dos conflitos balcânicos que derivaram da desintegração 
da Iugoslávia comunista, especialmente na Bósnia, os quais pareciam 
indicar que apenas o uso externo da força armada poderia pôr fim a 
um massacre mútuo e infindável e que somente os Estados Unidos 
tinham a capacidade e a vontade de usar tal força. 
 

Está em curso também uma espécie de abandono generalizado dos direitos 

humanos, o que inclusive deve indicar que as coisas estão mudando  certamente as 

jornadas ideológicas de David Rieff e Tony Judt são uma grande evidência. David 

Rieff, um dos maiores articulistas dos Estados Unidos, o qual já fora conhecido como 

paladino dos direitos humanos e o campeão da intervenção humanitária norte-

americana, voltou-se agora contra a política que defendeu por tantos anos. Para Rieff 

(Muscular Utopianism: I used to be a liberal interventionist. Now I'm a realist, 2005), 

os direitos humanos estão longe de serem considerados a panaceia da humanidade, 

posição essa muito diferente da que ele e autores como Ignatieff (Is Human Rights 

Era Ending?, 2002) (I am Iraq, 2003) e Power (A problem from hell: America and the 

age of genocide., 2003, p. 503-517), certa vez tomaram. Rieff entende, hoje, os 

                                            
1 O autor se refere aos conflitos ocorridos na região dos Balcãs no final do século XX. 
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direitos humanos como uma ideologia perfeitamente desenvolvida para disfarçar o 

 

 

Tony Judt (Posrtwar: A History of Europe Since 1945, 2005) é outro exemplo 

de apóstata  dos direitos humanos. Judt ficou famoso por ser um dos mais influentes 

críticos da esquerda francesa, devido ao fato de esta ter falhado em defender os 

direitos humanos. Falha essa, a seu ver, enraizada nas tradições revolucionárias de 

-

americana. Ele d

a 

invocação universalista dos direitos, geralmente, esconde interesses particulares, 

sendo que as atuais guerras americanas são o maior exemplo disso. Judt nos adverte 

 e posições éticas 

e confundir a rigidez míope do presidente 

 (Bush's Useful Idiots, 2006, p. 3-5). Para Judt 

a causa dos direitos humanos pode santificar muitas causas. 

 

Sendo assim, podemos perceber que está em curso o que alguns denominam 

o seu sentido, como a falta de certezas a respeito de seu passado. Ou seja, ao 

pensarmos em direitos humanos vem a nossa mente os mais elevados valores morais 

e ideais políticos, porém não existe uma direção minimamente focada para onde 

aponte tais valores morais e políticos. Para uns, a falta de intervenção dos Estados 

Unidos em um país em guerra civil pode parecer como um descumprimento do destino 

manifesto norte-americano de defender os direitos humanos; para outros, a 

intervenção em si, independentemente dos seus motivos, é uma violação deles 

próprios. 

 

Portanto, para que se inicie a pesquisa, deve-se inicialmente formular duas 

perguntas fundamentais: o que são e como nasceram os direitos humanos? Para que 

se possa responder essas perguntas, primeiramente, deve-se investigar como nasce 

o conceito fundamental do que se entende por eles na atualidade. Em seguida, deve-

se pesquisar a história das recentes tradições dos direitos, os Droit de l'homme et du 
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citoyen e os rights of man, comparando-as com os atuais direitos humanos. Ao fazê-

lo se constatará que os eles não são a sequência lógica dessas antigas tradições de 

direitos. Com isso, pode-se perceber que a história dos direitos humanos não é uma 

 

 

Mais à frente, após apresentar uma definição de direitos humanos, trataremos 

da eficácia desses direitos, realizando uma breve análise crítica. Por fim, realizaremos 

uma análise dos direitos no capitalismo, para, em seguida, entender mais a fundo por 

forma. 

 

1. ICONOCLASTIA DOS ÍDOLOS DAS ORIGENS 

 

1.1. DEFININDO OS DIREITOS HUMANOS ATRAVÉS DA HISTÓRIA 

 

Por que definir os direitos humanos? Pois o que for definido pelo jurista como 

tal é aquilo que se buscará no passado até que se encontre a sua origem. É devido 

ao problema da definição que tantos juristas dos direitos humanos encontram em 

momentos diferentes da história as suas raízes. Por isso é muito curioso que quase 

nenhum autor se dedique com profundidade a definir o que entende por direitos 

humanos, sequer fazendo as observações que fazemos neste capítulo. 

 

Caso um autor decida definir como direitos humanos os direitos inerentes à 

natureza humana, ele poderia dizer que os gregos são os fundadores de tal 

pensamento ou talvez ir mais longe no passado. Já se os definisse como todos os 

direitos dados pelo Estado para o cidadão a fim de defender seus imediatos interesses 

individuais, mesmo que tais interesses fossem contrários aos da coletividade, 

provavelmente encontraria seu aparecimento nos Droit de l'homme et du citoyen da 

revolução Francesa. Ocorre que a definição teria que ter uma utilidade prática para os 

dias de hoje, caso contrário não passaria de uma mera divagação teórica. 

 

Dessa forma, a primeira dificuldade que encontramos é a de delimitar o que se 

entende por tal conceito. A princípio, os autores tendem a partir de ideias abstratas e 

vagas para, apenas depois, encontrar uma realidade histórica que se adapte a suas 
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teorias. Entretanto, propomos que o procedimento deve ser o oposto. É preciso 

investigar fenômenos concretos para, em seguida, chegarmos a uma concepção 

teórica posterior. 

 

Ou seja, para que possamos entender o fenômeno dos direitos humanos, 

precisamos, antes de tudo, utilizarmos da história. Caso contrário, as definições serão 

abstratas e sem lastro na realidade. 

 

Entretanto, a própria análise histórica pode ser utilizada de diversas maneiras. 

Os historiadores dos direitos humanos, quando fazem tal análise, quase sempre o 

fazem de uma forma idealista, como é o caso do já mencionado Fábio Konder 

Comparato. Portanto, o que se propõe não é realizar uma história do racional, mas do 

caráter social, ativo, concreto e produtivo da existência. Mas que não se confunda, o 

presente trabalho não pretende fazer uma análise fundada na filosofia empirista, a 

qual representa uma das dicotomias filosóficas dos modernos  empirismo X 

racionalismo. Podemos dizer, utilizando as palavras de outros autores, que o presente 

trabalho busca analisar a história de uma forma: 

 

Totalmente ao contrario da filosofia alemã, que desce do céu à terra, 
aqui se eleva da terra ao céu. Quer dizer, não se parte daquilo que os 
homens dizem, imaginam ou representam, tampouco dos homens 
pensados, imaginados e representados para, a partir daí, chegar aos 
homens em carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a 
partir de seu processo de vida real, expõe-se também o 
desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo 
de vida. [...] Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que 
determina a consciência. (MARX e ENGELS, 2007, p. 87). 

 

Com isso, esclarecemos que o método utilizado será o do materialismo 

histórico. Dessa forma, sigamos com a nossa análise. 

 

Desde que a expressão direitos humanos apareceu na língua inglesa na década de 

1940, tendo aumentado a sua frequência nas últimas décadas, houve muitas 

tentativas de defini-los e descobrir as suas raízes na história. 
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1.1.1. Cada escritor cria os seus precursores 

 

Comumente, conta-se a sua história dos direitos humanos iniciando-se pelos 

pensadores estoicos da Grécia e Roma e prosseguindo pela era medieval  

principalmente pelo cristianismo  e pelos direitos naturais modernos, culminando com 

as revoluções americana e francesa, com suas Declaração de Independência de 1776 

e Declaração de Direitos do Homem do Cidadão de 1789. Por esse ponto de vista, vê-

se que a história teria como objetivo o triunfo dos direitos humanos (COMPARATO, 

2013, p. 1-37). 

 

[A] compreensão da dignidade suprema da pessoa humana e de seus 
direitos, no curso da História, tem sido, em grande parte, o fruto da dor 
física e do sofrimento moral. (...) Além dessa chave de compreensão 
histórica dos direitos humanos, há outro fato que não deixa de chamar 
atenção, quando se analisa a sucessão das diferentes etapas de sua 
afirmação: é o sincronismo entre as grandes declarações de direitos e 
as grandes descobertas científicas ou invenções técnicas. Uma das 
explicações possíveis para isso parte da verificação de que a o 
movimento constante e inelutável de unificação da humanidade 
atravessa toda a História e corresponde, até certo ponto, ao próprio 
sentido da evolução vital. 

 

(Kafka and His Precursors, 1999, p. 364-365). O 

grande problema da visão de um passado tão profundo é que ela nos distrai das reais 

condições dos eventos históricos que ela alega explicar. Se presumirmos que os 

direitos humanos são inatos e são a teleologia da história, há muito tempo em 

preparação, não se confrontará as reais razões que os tornaram tão poderosos hoje. 

 

1.2. A RELAÇÃO ENTRE OS DIREITOS E O ESTADO 

 

Muito antes de serem o recurso para se transcender o Estado e a nação, os 

direitos, como declarados na idade moderna, eram centrais na construção de um 

Estado-Nação e não levavam a outro lugar se não à legitimação do Estado e da 

cidadania até tempos recentes. Esse fenômeno foi observado por Hannah Arendt em 

seu livro as Origens do Totalitarismo (1968)

acordado pela coletividade, pois sem a inclusão na comunidade a alegação de ter 
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direitos não faz qualquer sentido. Os direitos nasceram como a primeira prerrogativa 

dos cidadãos, no entanto, ela observa que eles se tornaram a última chance dos 

humanos sem inclusão na sociedade . Realmente, ela estava certa: existe uma 

diferença fundamental entre os diretos da era das revoluções modernas e os direitos 

humanos. 

 

Dessa forma, os Droit de l'homme et du citoyen, que foram o fundamento 

teórico das grandes revoluções modernas e do século 19, têm de ser diferenciados 

dos direitos humanos, os quais foram cunhados na década de 1940 e que cresceram 

tanto nas últimas décadas. Os primeiros implicam em uma política de cidadania 

interna ao Estado, o outro uma política do sofrimento no exterior. Logo, se a mudança 

de um para o outro implicou em uma mudança radical de sentidos e práticas, presume-

se errado desde o princípio apresentar um como consequência do outro. 

 

Estabelecer com clareza a relação essencial entre direitos e o Estado é 

importante porque lança luz sobre a associação, muito comum para uns, de que os 

direitos estão intrinsicamente ligados ao universalismo humano. Para muitos, os 

direitos nada mais são do que a visão moderna do universalismo ou cosmopolitismo 

do passado. Por exemplo, devido ao fato dos gregos e da Bíblia terem anunciado que 

a humanidade é una, muitos dizem que, por isso, eles devem ter seu lugar na história 

dos direitos humanos. Entretanto, existiram diversos universalismos na história, 

inclusive muitos deles sendo frontalmente opostos, divergindo sobre o que são 

humanos, quais bens estes deveriam ter e quais regras deveriam seguir. 

 

1.2.1. Universalismo, cosmopolitismo e direitos humanos 

 

O universalismo baseado em direitos internacionais pode ser visto apenas 

como mais um entre diversos tipos de universalismo na história. Na verdade, os Droit 

de l'homme et du citoyen, a longo prazo, serviram muito mais para auxiliar a 

proliferação de Estados do que contribuíram para a criação de um mundo sem 

fronteiras morais no que se refere a tais direitos. Após a era do iluminismo, a busca 

por direitos mediante o Estado tornou difícil sustentar o universalismo com o qual os 

próprios direitos se fundamentaram. 
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birthright of men 2 

(HERSCH, 1969). A afirmação de que humanos são parte de um mesmo grupo é tão 

antiga quanto a distinção entre homens e deuses e homens e animais (BULLIET, 

2005). Entretanto, a história dos diversos universalismos, incluindo os da filosofia 

grega e das religiões monoteístas, não são de fato relevantes para a história dos 

direitos humanos pelos seguintes motivos: essas visões de universalismo serviram e 

ainda servirão como base para milhares de doutrinas ao redor do mundo, bem como 

a maior parte dos seus fundamentos tem de ser cortada para que tais doutrinas se 

conectem com os direitos humanos. 

 

de natureza e teologia. Após o apogeu de tais doutrinas, inúmeros sucessores do 

universalismo apareceram (PAGELS, 1979, p. 57-62). Nas palavras de Sheldon 

(POLLOCK, 2006, p. 280). Porém, creditar a conceitos tão alienígenas as origens da 

moral contemporânea parece ilógico. Sendo assim, não importa a quantidade de 

universalismos da história, mas o fato dos direitos humanos parecerem hoje como o 

único tipo de universalismo existente. 

 

Geralmente, apresenta-se o cosmopolitismo estoico como o maior salto entre 

o antigo e o atual conceito de cosmopolitismo, como observa Troeltsch em seu 

trabalho (Stoic-Christian Natural Law and Modern Profane Natural Law, 2006). Para 

filósofos, poetas e juristas romanos e gregos a razão governa o mundo, visto que os 

humanos desfrutam da mesma razão, todos fazem parte da mesma política. Inclusive, 

foram os romanos que criaram o conceito de humanitas3, fortemente influenciados por 

pensadores estoicos. Entretanto, nem o conceito de cosmopolitismo estoico nem o 

conceito de humanidade romano se assemelham, sequer remotamente, com o atual 

conceito de cosmopolitismo e humanidade utilizados pelos direitos humanos. O 

racismo, o ódio indiscriminado a estrangeiros e mulheres, ora tolerados, ora 

incentivados pelos romanos e estoicos torna fácil tal percepção. O cosmopolitismo 

estoico pretendia unir todos os homens, mas não como um projeto revolucionário ou 

reformista, mas se dirigia a uma esfera transcendental da razão, totalmente alheio a 

                                            
2  
3 Humanidade. 
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qualquer mudança no mundo real. Quanto à humanidade (humanitas), era tipicamente 

mencionada como uma espécie de distinção educacional pessoal, nada que se 

referisse a um conceito de humanidade ou humanitário dos dias de hoje, os quais 

direta ou indiretamente implicam em mudanças sociais. Como observa Arendt (On 

Revolution, 2006, p. 107) uma pessoa sem a educação formal em Roma era uma 

pessoa irrelevante  não tinha humanidade, pois a expressão humanidade era 

intrinsicamente ligada a uma questão de importância pessoal e não se relacionava 

com um valor supremo como nos dias de hoje. 

 

A distinção entre um indivíduo em Roma e um cidadão em Roma era 
que o último tinha uma personalidade, uma personalidade jurídica, 
como diríamos; era como se a lei tivesse fixado o papel que 
desempenharia na cena pública, com a provisão, no entanto, de que 
sua voz seria capaz de ser ouvida. O ponto é que não é o Ego natural 
que esta adentrando a Corte da lei. É uma pessoa de direitos e 
deveres, criada pela lei, a qual se apresenta perante a lei. Sem a sua 
personalidade, haveria um indivíduo sem direitos e deveres, talvez um 

 o qual é um ser humano ou um homo no sentido 
original da palavra, indicando alguém fora do alcance da lei e do corpo 
político de cidadãos, como exemplo um escravo  mas certamente um 
ser politicamente irrelevante.4 (Tradução nossa). 

 

Alguns juristas também atribuem ao cristianismo o universalismo humano que 

seria um gene do universalismo dos direitos humanos. Fabio Konder Comparato 

reconhece que, ao romper com o judaísmo, o cristianismo, fundado por Paulo de 

Tarso, teria levado o universalismo evangélico ao ápice ao negar qualquer diferença 

entre seres humanos, apesar de somente reconhecer tal unidade no plano espiritual 

(A Afirmação Histórica Dos Direitos Humanos, 2013, p. 30). Entretanto, uma coisa é 

defender um universalismo abstrato em um mundo transcendental, outra é defender 

um universalismo concreto e específico dos diretos humanos, por isso não há 

argumentos concretos para creditar ao cristianismo o fundamento conceitual e político 

dos direitos humanos. 

 

                                            
4 The distinction between a private individual in Rome and a Roman citizen was that the latter had a 
persona, a legal personality, as we would say; it was as though the law had affixed to him the part he 
was expected to play on the public scene, with the provision, however, that his own voice would be able 

-
and-

that is, a human being or 
homo in the original meaning of the word, indicating someone outside the range of the law and the body 
politics of the citizens, as for instance a slave but certainly a politically irrelevant being.  
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O historiador Marc Bloch ao criticar esse tipo de visão, a qual, veremos mais a 

nos diz que é tentador supor que o fio 

de neve derretida nas montanhas é a fonte de toda a água em uma grande inundação 

a jusante, quando, na verdade, a inundação depende também de novas fontes ao 

longo do caminho, sendo muitas delas invisíveis e subterrâneas. Da mesma forma, 

conclui Bloch, a História não se trata de rastreamento antecedentes, pois mesmo que 

haja continuidade, a persistência de coisas aparentemente ancestrais é devido a 

novas causas, as quais dão situação histórica para que existam. 

 
1.2.2. A origem individual dos direitos 

 

Outra tentativa de encontrar os predecessores dos direitos humanos foca na 

busca de sociedades que defenderam ou tentaram defender alguns valores e direitos 

elencados nas declarações de direitos humanos atuais. Essa tentativa consiste em 

buscar em diversas fontes os valores defendidos pelos atuais direitos humanos, 

mesmo que estes valores tenham aparecido antes de serem expostos como normas. 

De forma sumária tenta-se, com isso, dizer que o atual pacote de direitos humanos é 

constituído de diversos direitos e que cada um tem sua história específica. 

 

Podemos usar como exemplo o direto de  (possuir no sentido 

amplo), o qual é hoje é o mais positivado e reconhecido da história. Se fizermos uma 

análise histórica veremos que além dos gregos e romanos, o direito feudal reconheceu 

institutos que seriam semelhantes ao atual direito de propriedade. Mas, obviamente, 

o sentido que se dava para tais institutos era diferente do atual, por exemplo, no direito 

feudal não existia o direito de usar gozar e abusar da propriedade, pois, como os 

direitos sobre a terra estavam muito mais ligados a noção de posse do que de 

propriedade, o detentor da posse além de seus direitos como senhor tinha diversas 

obrigações para com seus servos, das quais não poderia se desonerar.  Além disso, 

dentro da própria história do capitalismo, o direito de propriedade tem sofrido grandes 

alterações, sendo a diferença mais importante a de que a propriedade agora dá 

espaço para algum nível de preocupação social, bem como o direito à propriedade 

passa agora a ser acompanhado do direito ao devido processo legal a ao direito de 

não ter suas terras expropriadas sem a devida indenização (MOYN, 2010, p. 16-18). 
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Podemos dizer que, se passássemos a analisar a origem de todos os direitos 

protegidos hoje pelos direitos humanos, somente conseguiríamos perceber que não 

existe uma necessária correlação entre eles e que não existe visão universalista 

alguma que os englobassem como um todo. 

 

1.2.3. Os direitos humanos e o universalismo do século XIX 

 

Já o universalismo do Iluminismo e das grandes revoluções burguesas detêm 

alguma afinidade com o universalismo dos direitos humanos. Os Droit de l'homme et 

du citoyen 

do que defendem os direitos humanos, os direitos do Iluminismo e das grandes 

revoluções estavam profundamente ligados à criação do Estado e da nação. Costas 

a interesses de classe específicos e foram as armas ideológicas e políticas na luta da 

burguesia emergente contra o poder político despótico 

(O fim dos direitos humanos, 2009, p. 13-

25). 

 

Os direitos eram a fundamentação metafisica que dava legitimidade ao 

processo revolucionário, o qual depunha o velho sistema de produção e instaurava o 

Estado moderno. Uma das defensoras dessa visão é Lynn Hunt. Para a autora a 

gênese dos direitos humanos se dá em duas fases. A primeira vem do iluminismo 

humanista. Ela acredita que os romances modernos, como os de Samuel Richardson 

e de autores influenciados por Jean-Jacques Rousseau, levaram o povo a ver além 

das estruturas aristocráticas revelando-os a existência de um companheiro humano, 

merecedor de empatia e compaixão. Com a finalidade de dar relevância 

contemporânea ao seu livro, Hunt dedica um capítulo inteiro à rejeição à tortura 

ocorrida no século XIX (Inventing Human Rights, 2007, p. 70-112). Visto que a tortura 

tem sido incentivada, ou pelo menos tolerada, pela maior parte das culturas humanas 

até então, Hunt propõe uma explicação. Ela propõe que o sentimento humano gerado 

pelos romances juntamente com uma nova visão do corpo humano sejam os 

catalizadores de uma nova era do humanismo (2007, p. 35-69). A tortura, assim como 

outros castigos corporais, era suprimida ao redor do mundo em favor da cultura 
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ocidental. Esquece, porém, a autora de observar que tal supressão só ocorre nas 

brutalidade da colonização5. 

 

Lynn Hunt, como já dito, assim como a maioria dos intelectuais liberais, acredita 

que os direitos humanos de hoje são uma continuação do legado do humanitarismo 

do século XVIII. Essa afirmação é excessivamente geral, pois o humanismo não tinha 

necessariamente que afirmar direitos ou buscar garantias legais. Pode-se dizer, no 

máximo, que o humanitarismo ampliou a tradição dos direitos. Porém, não o 

determinou de forma definitiva. Se há uma ligação entre os dois eventos, há de ser 

apenas um pequeno liame. 

 

droits de 

l'homme  na segunda metade do século XVIII e o despertar da compaixão como um 

imperativo cultural. Ela se esquece, no entanto, que o humanitarismo não se relaciona 

droits de l'homme

imprensa ou opinião e, acima de todos, o direito à propriedade privada. Outro fato que 

não se observa é que esses direitos são quase que exclusivos de um seleto grupo de 

seres humanos, de modo não muito diferente do que ocorria em Roma. 

 

Para que possamos ilustrar esse julgamento histórico e político, deve-se 

analisar a visão de dois grandes intelectuais da época: Alexis de Tocqueville, o 

proeminente intelectual liberal, e Victor Schoelcher, o qual foi responsável pela 

extinção da escravidão nas colônias francesas. Os dois intelectuais, 

surpreendentemente, ao visitarem os Estados Unidos da América no início do século 

XIX, fazem as mesmas constatações: o estágio avançado da democracia e do império 

da lei entre os brancos, mas ao mesmo tempo a escravatura e a opressão feroz que 

recai sobre os negros, e também a situação dos nativos-americanos, os quais são 

sistematicamente exterminados. No entanto, as conclusões são diferentes. 

                                            
5 Domenico Losurdo observa em seu livro (Contra-história do liberalismo, 2006) que devido a um 

de ser líder do ocidente, os 

sim como o resto 
Herrenvolk democracy

para o "povo dos senhores" (LOSURDO, 2013). 
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Tocqueville conclui que os Estados Unidos são a terra da mais perfeita e acabada 

democracia (Ouvres complètes: édition définitive, 1951, p. Discurso de 12/09/1848), 

enquanto, Schoelcher vê nos Estados Unidos o país onde impera o despotismo mais 

feroz da Terra (Esclavage et colonization, 1948, p. 75). 

 

Assim como Tocqueville, Hunt parece desconsiderar certas informações para 

que a realidade se adapte a sua conclusão droits de 

l'homme nte ligados a uma visão universalista dos direitos humanos, o 

droits de l'homme

servir como justificação para a criação de Estados Nacionais e para a subjugação dos 

privilégios da classe aristocrática. 

 

 (2007, p. 147). Esse, por 

acaso, é um exemplo de uma visão triunfalista e teleológica dos direitos humanos. 

Hunt acredita no poder próprio dos direitos, podendo sofrer retrocessos e limitações, 

mas sempre avançando para um triunfo histórico: 

 

Se a própria Pipelet não chegou a advogar direitos políticos plenos 
para as mulheres foi porque ela estava reagindo ao que via como 
possível imaginável, argumentável  nos seus dias. Mas, como 
muitos outros, ela via que a filosofia dos direitos naturais tinha uma 
lógica implacável, mesmo que ainda não tivesse sido elaborada no 
caso das mulheres essa outra metade da humanidade. A noção dos 
"direitos do homem", como a própria revolução, abriu um espaço 
imprevisível para discussão, conflito e mudança. A promessa daqueles 
direitos pode ser negada, suprimida ou simplesmente continuar não 
cumprida, mas não morre (Inventing Human Rights, 2007, p. 176). 
 

1.3. OS DIREITOS HUMANOS NÃO SÃO A TELEOLOGIA DA HISTÓRIA 

 

Ocorre, no entanto, que as grandes lutas de emancipação não ocorrem na 

esfera puramente política (dos direitos) como se alega, mas na esfera social. Em 

segundo lugar, além de não ser puramente político, o processo histórico, o qual 

culmina com o advento da emancipação política, não é linear. Isto é, a aquisição de 

direitos anteriormente adquiridos pode ser seguida de uma desemancipação, ou seja, 

uma privação de direitos anteriormente conquistados à custa de muito sofrimento. 

Para se ilustrar tal ideia, o exemplo mais eloquente é o dos Estados Unidos. O fim da 
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escravidão no âmbito da guerra de Secessão exigiu dos Estados Unidos mais 

sacrifícios do que a soma das duas guerras mundiais. No entanto, observa Domenico 

Losurdo que essa emancipação não se perpetua: 

 

O fim da guerra de Secessão inaugura o período mais feliz na história 
dos afro-americanos, os quais agora conquistam os direitos civis e 
políticos e entram a fazer parte dos organismos representativos. Mas, 
trata-se de uma espécie de breve intervalo da tragédia. O 
compromisso que ocorre em 1877 entre brancos do Norte e do Sul 
comporta para os negros a perda dos direitos políticos e muitas vezes 
dos próprios direitos civis, como é testemunhado pelo regime da 
segregação racial e pela violência selvagem dos pogroms e dos 
linchamentos. Essa fase de desemancipação, que se desenvolve no 
âmbito de uma sociedade que continua a se definir 
quase um século. (Contra-história do liberalismo, 2006, p. 358). 

 

O terrorismo da supremacia branca perdura por quase um século, sendo que 

nos Estado Unidos, incluindo a Suprema Corte, 

em nenhum momento ousaram questionar a inconstitucionalidade da segregação dos 

negros. Muito pelo contrário, decidiram, reiteradamente, pela constitucionalidade da 

(SUTHERLAND, 

1954). Então, se não são os direitos, o que põe um fim a segregação dos negros? Em 

dezembro de 1952 o então ministro da justiça dos Estados Unidos envia uma carta à 

ial leva água para a propaganda comunista e 

suscita dúvidas também entre as nações amigas a respeito da intensidade da nossa 

âmbito nacional quanto no internacional. 

Se não fosse pelo relativo sucesso da propaganda comunista em agregar negros para 

(WOODWARD, 1966, p. 131-134) (HUNT, 2007, 

p. 176) jamais mudariam a trágica condição dos negros. 

 

Uma análise semelhante a respeito da não linearidade da conquista por direitos 

se encontra no trabalho de Gilberto Bercovici, (A Constituição invertida: a Suprema 

Corte Americana no combate à ampliação da Democracia, 2013). O autor observa 

como a 14ª emenda à Constituição dos Estados Unidos6, a qual tinha a função 

                                            
6 EMENDA XIV da Constituição dos Estados Unidos da América: Todas as pessoas nascidas ou 
naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas a sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do 

 



28 
 

 

precípua de impedir que se violassem direitos dos negros recém libertados, foi 

o discurso da ampliação da cidadania , buscando-se criar a 

( ), porém, a Suprema Curte dos Estado unidos foi 

 

(Inverted Constitution), pois, ao invés de se expandir a cidadania a emenda foi 

utilizada para defender grandes corporações. Sendo assim: 

 

A partir da década de 1870, a Suprema Corte interpreta a 14ª Emenda 
de modo a aplicá-la a direitos econômicos, como o direito de 
propriedade e a liberdade contratual, não propriamente aos direitos 

nha os direitos 
assegurados nos termos da 14ª Emenda não era o homem livre, mas 
a empresa, a corporação. [...] Ou seja, há uma inversão da aplicação 
da 14ª Emenda, gerando o que parcela da historiografia jurídica norte-

inverted constitution  (p. 121-122) 
 

O autor nos alerta também para a 

a qual acredita ter sido a 14ª Emenda feita especialmente para as grandes 

corporações e não para os negros, alegando-se que os congressistas americanos 

haviam sido influenciados por corporações para fazer tal emenda. Ou seja, não 

haveria uma Constituição Invertida pela Suprema Corte dos Estados Unidos, pois 

nunca o objetivo constitucional teria sido a defesa dos negros. De certo que a análise 

historiográfica pormenorizada de tais fatos não é objeto deste trabalho, porém, não 

parece absurda tal teoria, pois é difícil acreditar que tenha existido uma emenda 

constitucional em 1868 totalmente criada para defender o povo negro em um país que 

ainda manteria um processo de dominação terrorista da supremacia branca por quase 

mais um século. Sendo que, inclusive, foram os americanos, muito antes dos alemães, 

teoria em terras europeias, tendo como vítimas os judeus e comunistas no lugar dos 

negros e ameríndios. 

No mesmo texto, o autor aborda a inversão do Sherman Antitrust Act, de 1890, 

o qual foi criado com a finalidade de combater carteis de grandes corporações ao 

                                            
Estado onde tiver residência, Nenhum Estado poderá fazer ou executar leis restringindo os privilégios 
ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, 
liberdade, ou bens sem processo legal, ou negar a qualquer pessoa sob sua jurisdição a igual proteção 
das leis. 
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redor dos Estados Unidos, porém, ele contata que tal Act foi, na verdade, utilizado por 

tais corporações como uma arma jurídica contra os sindicatos, tudo como aval da 

Suprema Corte dos Estados Unidos (p. 128-129). Ou seja, um instituto jurídico que foi 

criado para defender os cidadãos contra os abusos do poder, fui utilizado pelos 

poderosos para combater tais cidadãos. 

 

Hunt aborda a história dos direitos de uma forma reveladora. A sua narrativa 

enfatiza desproporcionalmente a violação do corpo de maneira geral e, 

especificamente, a tortura. O ponto de vista tomado pela autora certamente não é 

acidental. Seu livro é escrito para um público que entende a tortura, entre outras ações 

estatais, como a mais horrenda violação à moralidade. No entanto, tal sentimento 

humanitário parecerá menos louvável para qualquer um que possa entender que o 

foco em formas de crueldade visíveis obscurece falhas estruturais mais difíceis de 

serem vistas, mesmo que tais falhas causem um gigantesco sofrimento físico, como 

a fome e o trabalho exaustivo. Portanto, tornam-se invisíveis as tragédias recaídas 

sobre os povos agredidos, como o fim de sua soberania e de seus direitos sociais e 

econômicos. A ideologia dos direitos humanos, ao restringir seu campo de 

abordagem, consegue, com facilidade, legitimar as intervenções militares, mesmo que 

tais ações gerem mais sofrimento do que aquelas que legitimaram a intervenção. A 

tragédia do Congo é sem dúvidas um exemplo disso, visto que a intervenção de 

Ruanda e de Uganda somente intensificaram a violência e a barbárie sofrida pelo povo 

congolês. Ao entender tal fenômeno narrativo, podemos perceber como grandes 

intelectuais edificam as fundações da autoridade do idealismo humanitário da década 

de 1990, tornando, assim, os direitos humanos, a justificação metafísica do poder do 

império (HOBSBAWN, 2007, p. 14-15). 

 

Samuel Moyn, historiador do Direito, ao analisar o trabalho dos hagiógrafos 7 

dos direitos humanos, incluindo entre eles Lynn Hunt, observa os efeitos de um foco 

limitado ao se estudar os direitos humanos. 

Existe uma relação entre a justificação da Guerra do Iraque como uma 
o foco 

unilateral dado pela América a sua própria tortura deflagrada pelas 
imagens de Abu Ghraib. Apenas recentemente poderia a indignação 
focada em Abu Ghraib mudar para questões mais profundas, sejam 
elas a respeito da moralidade e plausibilidade da guerra e das relações 

                                            
7 Hagiografia é o estudo da vida e da história dos anjos e dos santos. 
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globais que a permitiram, ou sejam elas sobre a natureza 
inerentemente violenta da ocupação. O interesse exclusivo de Hunt 
em maledicências espetaculares como a tortura vem, portanto, com 
um preço. Isso a leva a negligenciar, sobre outras coisas, o papel 
central ocupado pela propriedade privada nas declarações da época, 
bem como a pressão por compensação por direitos econômicos e 
sociais. Estranhamente, para um livro sobre o caráter revolucionário 
dos direitos humanos, Hunt falha ao sequer 

tanto quanto a bem diferente declaração de 1793, a qual realçou tal 
direito8 (On the Genealogy of Morals, 2007). 

 

Moyn conclui a sua an

diferentes os direitos eram no passado, eles falharão até mesmo para reconhecer o 

que seria necessário para explicar direitos no presente 9 (On the Genealogy of Morals, 

2007). 

 

Gostaríamos de esclarecer um ponto, desconstruir a história, idealizada, sobre 

a origem dos direitos humanos não se faz necessário apenas como uma obrigação 

moral, movida pelo dever historiográfico de substituir uma verdade por outra, mais 

real  historicamente falando. A obrigação de desconstruir tal mito nasce de problemas 

mais profundos, pois somente em tempos mais pacíficos que os nossos, esses pontos 

seriam de pequena relevância histórica. Que mal teria se os Estados Unidos querem 

tanto se reconhecerem como descendentes da Grécia antiga ou da Revolução 

Francesa, por que não os deixar propagar tais ideias? Nossos tempos, entretanto, não 

são pacíficos. A ligação histórica - já a muito tempo vem sendo 

utilizada como uma justificação moral para o comportamento incisivo dos países 

ocidentais em relação ao resto do mundo, marchando constantemente com o 

antissemitismo  seja anti-judeu, seja anti-árabe -, o imperialismo e a diplomacia das 

canhoneiras. Vala inda lembrar certa observação de Sartre 

exterminar rapidamente, 

                                            
8 There is a relationship between George W. Bush's justification of the Iraq War as a humanitarian 
campaign against "torture chambers and rape rooms" and the single-minded focus on America's own 
torture sparked by the Abu Ghraib images. Only very recently could outrage so tightly focused on Abu 
Ghraib shift to deeper questions, whether about the morality and plausibility of the war and the global 
relations that permitted it or the inherently violent nature of occupation. Hunt's exclusive concern with 
spectacular wrongs like torture therefore comes at a price. It leads her to overlook, among other things, 
the central place held by the right to private property in the declarations of the era, as well as the 
countervailing pressure for social and economic rights. Strangely, for a book about the revolutionary 
invention of human rights, Hunt fails even to mention either the "right to work," which first appeared in 
the French Revolution, or the very different declaration of rights of 1793, which first featured it  
9 If historians miss how different rights were in the past, they will fail even to recognize what it would 
take to explain rights in the present  
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transformando-se em uma liquidação física das pessoas que não se encaixam na 

teoria (SARTRE, 1960, p. 263) 

 

1.3.1. A busca pelos ídolos das origens e descontinuidade essencial dos 

direitos humanos 

 

A maior dificuldade em se considerar a Revolução Francesa e o Iluminismo 

como as origens dos atuais direitos humanos é que não houve na época nada que se 

comparasse com um movimento internacional destes, o que é central para o 

entendimento de tal movimento na contemporaneidade. Seria possível analisar de 

quais formas o movimento abolicionista precedeu o atual movimento de direitos 

humanos, porém, seria necessário ir além da atual maneira de defini-los, de modo a 

ver neles uma série de práticas institucionais, dando destaque a: práticas de 

mobilização internacionais, coleta de informações, denúncias públicas, etc. Caso 

contrário, não poderemos dizer que houve um movimento dos droits de l'homme no 

século XIX, mas apenas um movimento liberal-nacionalista, o qual visava proteger os 

direitos dos cidadãos no âmbito exclusivamente nacional. 

 

O que, com muito esforço intelectual, podemos dizer que mais próximo chegou 

de um movimento internacional dos droits de l'homme, foram as guerras napoleônicas. 

dos droits de l'homme, enquanto incendiava a Europa, para que conquistasse seus 

desígnios imperiais. Sua visão fica clara em seu discurso de dois de julho de 1798: 

 

Oh vós egípcios, talvez ele vos digam que eu não vim até aqui por 
outro motivo se não o de abolir a vossa religião [...] mas dizei aos 
caluniadores que não vim com outro propósito senão o de restaurar 
vossos direitos das mãos dos opressores.10 (KHALID, 2005). 

 

Declaração essa não muito diferente da que nos foi oferecida pelo secretário 

no mundo, nós não viemos para conquistar, nem para ocupar, mas para liberar e o 

                                            
10 Oh ye Egyptians, they may say to you that I have not made an expedition hither for any other object 
than that of 
purpose of restoring your rights from the hands of the oppressors. (traduzido do inglês por nós, sendo 
o original em francês). 
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povo iraquiano sabe disso. 11 (RUMSFELD, 2003), ou pelo General Maude, 

comandante das tropas britânicas na invasão rcito não 

vem para vossas cidades e terras como conquistadores ou inimigos, mas como 

12 (NORTH, 2008). 

 

A simples omissão da antiga ligação entre interesses imperiais e humanitarismo 

e direitos não trará nenhum benefício. A história nos mostra com que frequência eles 

têm sido usados como justificativas para guerras, invasões, agressões etc. No 

droits de l'homme

imperialismo de George W. Bush, tanto quanto, não é dizer droits de l'homme

anteciparam uma visão universalista de direitos humanos. 

 

Muitos intelectuais buscam, incessantemente, encontrar no século XIX as 

origens dos atuais direitos humanos. Isso se deve em parte ao que Marc Bloch 

necessidade que historiadores têm de explicar fenômenos históricos em termos de 

seus próprios tempos, ao invés de entendê-los dentro da ótica de períodos anteriores. 

Poderíamos, portanto, dizer que Nietzsche contribuiu com o holocausto? A sua 

ideologia racial precedeu e até mesmo influenciou arquitetos do holocausto, mas dizer 

que ele foi um predecessor beira o ridículo. Já quando se trata de direitos humanos 

uma conexão parece ser mais simples de ser realizada. 

 

Outra linha de pensamento atribuiu ao direito natural a condição de raiz dos 

direitos humanos, provavelmente devido ao fato de quase todo o sistema jurídico 

ocidental  seja commom law seja civil law  ser tributário ao direito Romano. 

Entretanto, os direitos em Roma estão intrinsicamente ligados àqueles cidadãos 

inseridos dentro da lógica do Estado romano, jamais transcendendo o Estado. Mas os 

direitos naturais não estão presentes apenas no direito romano e sequer têm um 

sentido definido ou definível. De acordo com Erik Wolf, existem mais de 17 tipos de 

significados para a palavra naturale e uns 15 para jus, sendo que, permutando-as, 

pode-se obter mais de 255 significados (TIERNEY, 1997, p. 48), apesar disso, a ideia 

                                            
11 And unlike many armies in the world, you came not to conquer, not to occupy, but to liberate and the 
Iraqi people know this  
12  
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de direito natural tem se inserido dentro do pensamento jurídico contemporâneo de 

uma forma inextricável. Alguns dos sentidos que os maiores filósofos e juristas da 

história deram aos direitos naturais são muito bem explanadas no livro O fim dos 

direitos humanos, de Costas Douzinas, porém, nenhuma dessas visões podem ser 

vistas como um prelúdio dos direitos humanos. Douzinas apesar de não se dedicar 

especificamente ao tema reconhece que os 

elemento de descontinuidade essencial em relação aos atuais, inclusive, concluindo 

seu trabalho: 

(2009, p. 384). Logo, para Douzinas, 

utilização massiva dos direitos como um instrumento de dominação e não de 

emancipação humana é a causa que dará fim aos direitos humanos. 

 

1.4. DEFINIÇÃO HISTORIOGRÁFICA DE DIREITO HUMANOS 

 

Embora não mais explícito e declarado, depois do desarranjo político que se 

verificou com a derrocada da União Soviética e o desaparecimento do movimento de 

emancipação colonial, o discurso imperialista, de modo diferente, continua a se fazer 

notar na pos  

(LOSURDO, 2010). 

 

Um fato nos leva a refletir: a mitologia civilizacional, que há séculos contribuiu 

para a perseguição sistemática de milhares de povos, como os ameríndios na América 

do Norte, reergue-se sob um novo fundamento. Não mais o fundamento da 

superioridade moral advindo do discurso dos direitos humanos. Obviamente, a carga 

de 

forma mais brutal em relação aos povos coloniais. 

 

Sendo assim, após termos descontruído o discurso dominante a respeito da 

história dos direitos humanos, foi possível observar que a velha tradição de direitos 

não se relaciona com os atuais direitos humanos. No entanto, a consciência dos atuais 

historiadores dos direitos humanos é tão orgulhosa que chega a desafiar as possíveis 

desmentidas da história ou da análise empírica da sociedade. Por fim, resta analisar, 
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com o esperado grau de distanciamento, em que consistem os atuais direitos 

humanos e investigar como eles podem ser definidos. 

 

Desde a era Carter nova 

(HELD, MCGREW, et al., 

1999, p. 85). Além 

adas do poder. 

trabalho, por isso se focará em algumas instituições, entre elas: o sistema, os 

documentos internacionais de direitos humanos das Nações Unidas, a Comissão das 

Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, as organizações não governamentais de direitos humanos com âmbito 

internacional de atuação, e ações políticas dos Estados para promover os direitos 

humanos. Escolhemos apenas  

expressam com mais clareza o caráter supranacional de dominação dos direitos 

humanos. 

 

Ao analisar essas instituições se deve munir de alguns critérios. O professor da 

universidade de Miami, James Nickel, sugere seis critérios, os quais, se forem 

preenchidos, pode-se dizer que o sistema internacional de direitos humanos é um 

regime supranacional de dominação (NICKEL, 2002, p. 354-356). 

 

O primeiro critério se refere ao caráter global de uma dada instituição. Pode-se 

dizer que tal instituição busca defender os direitos humanos em quase todos os países 

do mundo? Existem Estados imunes a sua ação e em que grau se dá essa imunidade? 

 

O segundo critério volta-se à capacidade governativa da instituição. Ela tem 

meios de criar, interpretar e aplicar o cumprimento de normas? Aqui se deve fazer 

uma observação: instituições de ação multinacional, certamente, não agem da mesma 

forma com que agem instituições governativas pertencentes ao Estado, porém, elas 

precisam ter certas estruturas, as quais os Estados geralmente têm, para que 

possamos enquadrá-la no conceito. Ou seja, ela deve governar de fato, não 

meramente pregar em prol dos direitos humanos. 
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Em seguida, deve-se observar se essa instituição apresenta-se como um novo 

significativa extensão de atividades no nível transnacional? 

 

Certamente, não se pode deixar de observar se a instituição tem poder sobre 

Estados nacionais. Se essa instituição tem os meios e os métodos para coagir Estados 

a efetivarem os direitos humanos. Para tanto, deve-se analisar: quanto poder de fato 

e de direito tem essa instituição; quais as temáticas abrangem o seu poder  se 

apenas direitos humanos ou outras matérias concomitantemente; se existem Estados, 

os quais escapam ao seu poder; se essa instituição causa influência nos órgãos e 

agentes políticos do alto escalão do Estado ou apenas constrange agentes de baixo 

escalão; e, por último, se essa instituição tem poder de coerção extremo como 

sanções econômicas ou intervenções militares. 

Outro critério utilizado por Nickel é o da legitimidade. Ele está ciente que a 

questão de legitimação no âmbito internacional é extremamente complexa, por isso 

propõe ser suficiente perguntar se a instituição é autorizada por outras instituições de 

m 

tratado. 

 

Por último, deve-se analisar a independência e a autonomia da instituição em 

relação aos Estados. A relação dessas instituições com os Estados é dialética, mas o 

quão profunda é a influência dos Estados nessas instituições é o que deve ser 

observado com cautela. Por exemplo: devemos analisar se a cúpula de decisões é 

constituída por juristas e especialistas, os quais são costumeiramente mais 

independentes, ou por representantes do Estado. 

 

Devemos começar as nossas análises pelo mais complexo sistema de proteção 

no âmbito internacional: as instituições de proteção dos direitos humanos das Nações 

Unidas. Essas instituições são divididas em dois tipos: as fundamentadas em Cartas, 

como a Comissão de Direitos Humanos e o Conselho de Segurança; e as 

fundamentadas em tratados e com a finalidade de auxiliar a institucionalização de 

tratados, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
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1.4.1. Tratados de direitos humanos das Nações Unidas 

 

Como já foi visto anteriormente, a discussão sobre direitos humanos no pós-

guerra era periférica. Pouco se falava da sua efetivação no âmbito internacional, 

sendo que esse pouco era restrito quase que exclusivamente aos ramos diplomáticos. 

Porém, pode-se ver também que a década de 1970 foi uma década chave na história 

dos direitos humanos  podemos perceber isso quando notamos que somente em 

1976 os dois tratados, os quais dão a Declaração Universal força normativa, passam 

a ter efeito sobre seus signatários (OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR 

HUMAN RIGHTS, 2013b) (OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN 

RIGHTS, 2013a). O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais são, respectivamente, a 

primeira e a segunda parte da Declaração Universal. 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o qual já foi assinado por 

150 países, nos dá um exemplo da estrutura desses tratados. O Pacto criou uma 

agência, a qual tem como finalidade implementar as normas do tratado, a Comissão 

de Direitos Humanos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. O seu 

principal objetivo é receber, estudar e comentar os relatórios submetidos à comissão 

pelos Estados signatários (BOEREFIJIN, 1999). 

 

agem como representantes do Estado ao qual pertencem. Não há no Pacto previsão 

de criação de uma Corte de Direitos Humanos com o objetivo de dirimir dúvidas a 

respeito das normas contidas no Pacto. Existe, no entanto, duas formas de submeter 

um Estado ao julgamento da Comissão de Direitos Humanos. 

 

O primeiro é pela apresentação do relatório periódico, o qual os próprios 

Estados submetem à comissão, devendo conter a atual situação e o progresso feito 

na área de direitos civis e políticos. A comissão estuda e discute esses relatórios 

publicamente, podendo participar das discussões representantes do Estado em 

questão e de organizações não governamentais interessadas. Sendo que, as 

considerado favorável ou não, porém, em nenhuma das hipóteses será possível impor 
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sanções. Qualquer proposta de sanção deve ser enviada para a apreciação do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas13. 

 

A segunda forma de submeter um Estado signatário à apreciação da comissão 

depende da ratificação de uma cláusula opcional do Pacto, a qual autoriza um cidadão 

do Estado a apresentar perante à comissão reclamações. Caso um indivíduo 

apresente uma reclamação, o objetivo da comissão será analisar se houve ou não tal 

violação. A Comissão não tem o poder de resolver juridicamente o problema, como 

tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou o Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos. 

 

A Comissão de Direitos Humanos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos é parte de uma organização global, as Nações Unidas, e é ratificada por 

quase todos os países do mundo. O sistema de implementação do Pacto é 

significativamente robusto. Ele tem normas próprias, tem uma comissão que interpreta 

e promove aquiescência dessas normas. É também incipientemente federal, visto ser 

autorizada por tratado no nível transnacional. Seu poder de ação é modesto, pois não 

tem poder coercitivo. Sua capacidade de ação geralmente é bem-sucedida em 

requerer ações dos Estados, mesmo sendo suas principais áreas de ação: a 

persuasão, a mediação e a exposição pública de violações (STEINER, ALSTON e 

GOODMAN, 2008, p. 774). 

 

1.4.2. Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas 

 

A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas lida com as mais graves 

violações de direitos humanos ao redor do mundo. Seus 53 membros agem mais 

como representantes de Estado do que como especialistas independentes. Já as suas 

subcomissões, as quais a auxiliam na promoção e proteção dos direitos humanos, são 

política do que a da Comissão de Direitos Humanos do Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos. Apesar de ter sido criada em 1946 e ter sido a autora da 

Declaração Universal e dos pactos internacionais de direitos humanos, durante a 

                                            
13 Alguns autores propõem mudanças na estrutura dos tratados de direitos humanos, para que se possa 
aumentar o seu poder coercitivo e a confiabilidade das informações (BAYEFSKY, 2001). 
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guerra fria a sua ação foi limitada. A comissão passou a agir de maneira mais incisiva 

na década de 1980, quando desempenhou um papel importante no combate ao 

apartheid na África do Sul14 (HANNUM, 2004, p. 60-65). 

 

Se a comissão decide averiguar uma situação, ela poderá: convocar o Estado 

investigado para prestar esclarecimentos; nomear investigadores; ou encaminhar a 

matéria ao Conselho de Segurança15. A comissão também desfruta de grupos 

de violações 

de direitos humanos ao redor do mundo. 

 

A comissão é global tanto no que diz respeito à temática abrangida, quanto à 

área de atuação. A comissão foi criada pela Carta das Nações Unidas, tendo apenas 

expandido suas prerrogativas desde então. Não existe país no mundo que esteja 

imune as suas investigações. Certamente é menos independente que as comissões 

criadas por tratados, pois seus membros agem como representantes de Estado e não 

independentemente. O seu principal poder é expor publicamente violações de direitos 

humanos, assim como as comissões criadas por tratados, porém a sua influência na 

área nas decisões do Conselho de Segurança é muito maior, conseguindo que sejam 

realizadas sanções com muito mais facilidade. 

 

1.4.3. Conselho de Segurança das Nações Unidas 

 

Antes que se adentre na discussão sobre o Conselho de Segurança, deve-se 

fazer uma breve introdução histórica. No período de extremas mudanças, o qual foi o 

período entre os dois conflitos mundiais, foram criadas duas grandes organizações 

mundiais: a Sociedade das Nações e as Nações Unidas. A primeira era abertamente 

antidemocrática, anticomunista e pró-colonialista. O Pacto da Sociedade das Nações 

continha dois artigos especialmente reveladores: seu artigo 21 sagrava legitimidade à 

doutrina 

                                            
14 United Nations Non-Treaty Procedures for Dealing with Human Rights Violations
por Nigel Rodley (HANNUM, 2004, p. 60-85) é leitura obrigatória para aqueles que desejam entender 
o funcionamento da defesa dos direitos humano não prevista em tratados. Essa é, sem dúvidas, uma 
grande demonstração do caráter supranacional de dominação dos direitos humanos. 
15 O caso da Síria é um exemplo completo: inicialmente o governo sírio foi chamado a prestar 
esclarecimentos a respeito do uso de armas químicas, em seguida foi nomeado um grupo de 
especialistas para averiguar o ocorrido, em seguida o relatório foi enviado para o Conselho de 
Segurança (UN NEWS CENTER, 2013) (WALSH e LABOTT, 2013). 
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a América Latina, a qual passava a ser reduzida à condição de semicolônia do império 

estadunidense; já seu artigo 22 dava poder às potências vencedoras da Primeira 

 

(SCHMITT, 1988, p. 162-179). 

 

As Nações Unidas, no entanto, se formaram e reformularam durante um 

período de intermináveis revoltas e revoluções anticoloniais. Por isso, durante a 

Guerra Fria, as Nações Unidas passaram a entender um pouco mais o real significado 

do princípio da igualdade entre as nações, o qual seu estatuto consagra. Depois do 

árduo aprendizado não é difícil concluir que o uso da força só deva ser autorizado pelo 

Conselho de Segurança em casos extremos e urgentes de violação de território. No 

entanto, existem saudosistas da era da Sociedade das Nações, os quais desejam a 

retomada das decisões pelos  

 

O Conselho de Segurança foi criado pela Carta das Nações Unidas, sendo a 

 

(Artigo 24 da Carta das Nações Unidas). Todos os membros das Nações Unidas 

acordam 

militares, o Conselho de Segurança pode impor sanções diplomáticas e econômicas. 

 

O Conselho de Segurança contém quinze membros, sendo que dez são 

bienalmente eleitos pela Assembleia Geral e os outros cinco são membros 

permanentes. Votações de maior importância exigem nove votos, incluindo 

necessariamente os cinco membros permanentes. Ou seja, cada um dos cinco 

membros tem poder de veto16 

 

Até o fim da Guerra Fria o Conselho de Segurança era relutante em se envolver 

em assuntos relacionados aos direitos humanos, tendo como histórico basicamente a 

luta contra o apartheid. Já na década de 1990 passou a se envolver diretamente no 

assunto. Autorizou a invasão militar do Iraque, da Somália, da Iugoslávia, de Ruanda 

                                            
16 Os cinco membros permanentes são: a China, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a 
Rússia. 
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e do Haiti. Estabeleceu os tribunais internacionais de Ruanda e da Iugoslávia. E impôs 

centenas de sanções em diversos países. 

 

Assim como as comissões de direitos humanos, o Conselho de Segurança tem 

abrangência global tanto temática quanto territorial. O Conselho é, sem dúvidas, a 

representação máxima de um poder supranacional, tendo todos os atributos propostos 

por Nikel. 

 

Como já foi dito anteriormente, uma série de intervenções militares foram 

autorizadas pelo Conselho de Segurança sobre o pretexto de se defender os direitos 

humanos. Porém, deixou-se de observar que as intervenções militares têm ocorrido 

reiteradamente durante o século XIX, só que com pretextos diferenciados, sejam eles: 

raciais, civilizacionais etc. O que mudou foi apenas a justificativa, não o método. 

 

A questão da justificativa dos processos de dominação, devemos observar, é o 

centro de todo o esforço teórico deste trabalho. Pois a dominação torna-se legítima, 

quando e porque, apresenta seu interesse particular como interesse comum. Ou seja, 

quando se alicerça em uma ideologia enquanto consciência falsa da realidade. Tal 

ideologia não resulta de uma manipulação calculista e deliberada, mas da 

necessidade de se pensar e entender a realidade sob a ótica daqueles que perpetuam 

a dominação. Já a manipulação, que tem raiz na ideologia, tem a finalidade de 

reproduzi-la a níveis culturais inferiores. Dessa maneira, as ideias da classe 

dominante acabam se tornando as ideias dominantes em sua época. Essa é a posição 

dos direitos humanos na atualidade. Tornaram-se, portanto, na versão 

contemporâ

(DOUZINAS, 2009, p. 208). 

 

1.4.4. Organizações não governamentais internacionais de direitos 

humanos 

 

Desde a era Carter o número de organizações não governamentais (ONGs), as 

quais militam na área de direitos humanos, vêm aumentando exponencialmente. 

Anistia Internacional, Human Rights Watch, Comissão Internacional de Juristas, 

Médicos sem Fronteiras são exemplos claros de ONGs reconhecidas mundialmente 
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como parte do sistema internacional de defesa dos direitos humanos. Quase todas as 

comissões e conselhos de direitos humanos têm como participantes ONGs dessa 

magnitude, as quais produzem relatórios que podem se tornar muito problemáticos 

para os Estados a que se referem. 

 

Alguns entusiastas da globalização dão muito reconhecimento à ascendente 

s ao redor 

do mundo. As ONGs são a representação clara do sistema 

dos direitos humanos. Vejamos: essas organizações são incipientemente globais. 

Nenhum Estado está imune a suas atuações, pois, mesmo que as criminalizem, elas 

ainda existirão de fato. Elas são, alega-se, independentes, sendo que sequer têm a 

sua criação autorizada por algum órgão de Estado. São organizações que dizem 

representar todos os povos em nível global, porém representam a perspectiva que 

uma parcela da população global tem do todo. Essas organizações muitas vezes têm 

muito poder ou pelo menos muita influência. 

 

1.5. A DEFINIÇÃO DE DIREITOS HUMANOS HOJE 

 

Com isso, podemos ver que os direitos humanos são muito mais do apenas 

direitos. Talvez os conceber como uma ordem supranacional de dominação como fez 

Nikel seja um pouco ousado, porém a proposição de Samuel Moyn se mostra como a 

conjunto de normas políticas globais provendo o credo de movimentos sociais 

internacionai 17 (MOYN, 2010, p. note 4, at 11.). É sobre essa concepção que 

realizaremos as nossas críticas. 

  

                                            
17 A  
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2. DIREITOS IMPOSSÍVEIS: O QUE ESPERAR DOS DIREITOS 

HUMANOS? 

 

Em termos globais, quando as pessoas pensam nos países que cometem as 

principais violações de direitos humanos, geralmente, elas pensam em lugares como 

Coréia do Norte, China e Rússia. Já países como o Brasil, uma das maiores 

democracias do mundo, raramente são colocados nessa lista, possivelmente porque 

tais governos, assim como o brasileiro, - ao contrário dos governos da Coréia do Norte, 

da China e da Rússia - não adotam políticas econômicas antagônicas ao dos países 

que detêm a hegemonia econômica mundial, dessa forma, não são demonizados 

politicamente, nem têm o costume de perseguir sistematicamente dissidentes 

 

 

Entretanto, a norma contra as execuções extrajudiciais é fundamental para o 

direito dos direitos humanos e é uma norma que o Brasil viola flagrante e 

sistematicamente, apesar de não se tratar de uma política oficial de Estado, mas uma 

questão de prática efetiva. Mesmo quando a polícia usa o poder judiciário, 

frequentemente torturam suspeitos a fim de extrair confissões, uma prática que tem 

sido documentada em muitos outros países, incluindo Grécia, Líbano, Índia, 

Mauritânia, Emirados Árabes Unidos, Ucrânia e Tajiquistão. 

 

A tortura também é comumente usada por ditadores para suprimir a dissidência 

política - intimidar adversários políticos, jornalistas, trabalhadores, ativistas de direitos 

humanos entre outros. Exemplos frequentemente citados incluem a China, Coréia do 

Norte, Iraque, Egito e Síria. Entretanto, os Estados Unidos torturaram suspeitos de 

militar na Al Qaeda desde o 11 de setembro de 2001. Há quem entenda que isso se 

trata de uma aberração da administração Bush ou de um país assustado, porém, 

mesmo antes do 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos enviaram suspeitos de 

conspirarem contra os Estados Unidos para países árabes para serem torturados por 

forças de segurança de nações amigas em um processo conhecido como 

extraordinary rendition 18. 

 

                                            
18 O sentido mais próximo seria extradição extraordinária. 
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Dezenas de países - incluindo numerosas democracias liberais na Europa e em 

outros lugares - deram apoio aos esforços dos EUA para reunir, transportar, interrogar 

e deter os extremistas islâmicos suspeitos. Dois pesquisadores descobriram que em 

2011 a tortura era "praticada com frequência" em 93 países (incluindo Grécia, Hungria 

e Japão), "ocasionalmente" em 65 países (incluindo França, Itália, Suíça e Estados 

Unidos) e somente não era praticada em 34 países (CINGRANELLI e RICHARDS, 

2010). Mas estes últimos respeitam outros direitos humanos? 

 

Logo, uma pergunta deve ser formulada: em quantos países os direitos 

humanos são respeitados? Esta é uma pergunta difícil de responder porque muitas 

violações de direitos humanos não são políticas oficiais, como foi o caso do genocídio 

indígena ocorrido na Argentina, mas são toleradas ou silenciosamente encorajadas, 

como é o caso do gradual e permanente extermínio dos índios no Brasil 

contemporâneo. Um estudo da instituição Freedom House concluiu existirem 90 

países "livres" de 194 em 2013, sendo que, para eles, um país livre é "um lugar onde 

há competição política aberta, um clima de respeito pelas liberdades civis, uma vida 

cívica independente significativa e a mídia independente" (PUDDINGTON, 2013). No 

estudo se constata que os outros países experimentam uma série de abusos contra 

os direitos humanos, bem como que fração de países livres no mundo aumentou 

gradualmente, de 29 % em 1973, para 42% em 1991, para 46% em 2012. 

 

Mesmo entre os círculos acadêmicos norte-americanos há um certo ceticismo 

a respeito da Freedom House, devido ao fato dela estar associada a interesses da ala 

conservadora dos Estados Unidos e focar seu estudo na área de direitos da, assim 

chamada, primeira geração. De qualquer forma, um outro estudo, baseado no 

Cingranelli-Richards Human Rights Dataset, que se concentra tanto em direitos 

políticos quanto em direitos sociais, conta mais ou menos a mesma história: o respeito 

pelos direitos aparentemente melhorou, mas apenas modestamente desde a década 

de 1970. Mas, mesmo os países que se destacam nesses índices não estão livres de 

abusos dos direitos humanos. Três grandes exemplos são o Brasil, a Índia e os 

Estados Unidos, todos classificados como "livres" pela Freedom House. 

 

Com isso, chagamos ao objetivo deste capítulo, o qual é trazer luz à ideia de 

que o sistema internacional de direitos humanos não conseguiu cumprir seus 
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objetivos. Mais precisamente, demonstrar que há pouca evidência de que os tratados 

de direitos humanos, em geral, melhoraram a qualidade de vida das pessoas, ou 

mesmo resultaram no respeito pelos direitos descritos nesses tratados. Para tanto, 

tomaremos como base os trabalhos de Beth Simmons (Mobilizing for Human Rights: 

International Law in Domestic Politics, 2009) e Eric Posner (The Twilight of Human 

Rights Law, 2014). Tais trabalhos foram escolhidos, pois o de Simmons representa o 

primeiro grande trabalho com grandes investimentos de capital humano e financeiro a 

respeito do tema, já o de Posner se trata do mais recente trabalho de vulto sobre o 

tema, com as mesmas qualidades. De uma forma ou de outra, ambos concluem seus 

trabalhos reconhecendo que os tratados de direitos humanos em nada ou muito pouco 

contribuíram para o desenvolvimento do bem-estar das pessoas. 

 

2.1. A ANÁLISE DE BETH SIMMONS 

 

Mobilizing for Human Rights é um trabalho que mistura teoria com análise 

empírica sistemática. Neste trabalho Simmons analisa um estudo do impacto do 

direito internacional e da evolução de um regime internacional de direitos humanos. 

Para Simmons, o desenvolvimento de tal regime tem sido uma grande mudança na 

política mundial desde a Segunda Guerra Mundial e principalmente a partir da década 

de 1970. 

 

Simmons propõe duas teorias - uma explicando por que os Estados entram em 

tratados de direitos humanos e outra explicando por que eles cumprem  ou não - os 

tratados de direitos humanos. Sua primeira teoria, que ela chama de teoria do 

"compromisso racionalmente expressivo"19, é que "os governos têm maior 

probabilidade de ratificar os tratados de direitos que eles acreditam e com os quais 

eles possam cumprir a um custo razoável do que aqueles que se opõem ou 

consideram ameaçadores"20 (SIMMONS, 2009, p. 64). 

 

Simmons argumenta que essa teoria prevê que as democracias liberais 

entraram nos tratados de direitos humanos, enquanto os estados autoritários não 

                                            
19 Rationally expressive commitment. 
20 Governments are more likely to ratify rights treaties they believe in and with which they can comply at 
a reasonable  cost than those they oppose or find threatening. 
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entraram nos tratados de direitos humanos. O enigma é, então, o seguinte: porque 

nem todos os estados liberais entram em tratados de direitos humanos, e porque nem 

todos os estados autoritários evitam entrar em tratados de direitos humanos. Sua 

resposta é que alguns estados liberais não entram nos tratados de direitos humanos 

porque enfrentam barreiras legislativas, federalismo e restrições legais - todas as 

quais aumentam os custos internos da ratificação. Enquanto isso, os Estados 

autoritários entram em tratados de direitos humanos porque esperam benefícios de 

algum tipo, cometem erros ou são governados por líderes que enfrentam um fim de 

jogo . 

 

De certo, sua teoria não é muito complexa e aparenta desconsiderar diversos 

fatores, bem como explica de uma forma reducionista por que as democracias liberais 

entrariam num tratado de direitos humanos. Para ela, o Estado entrará em um tratado 

somente se os benefícios percebidos excederem os custos. Simmons centra seu 

trabalho na análise de custos, plausivelmente argumentando que um Estado que entra 

em um tratado que não exige que ele mude seu comportamento não enfrenta qualquer 

custo. Mas ela não explica o que tal Estado ganha com a entrada de um tratado de 

direitos humanos, mas reconhece que sempre há custos políticos decorrentes da 

entrada em trais tratados, bem como reconhece que existem risco de uma democracia 

liberal no futuro querer denunciá-lo. De certa forma, sua teoria sugere que nenhuma 

democracia liberal deve ratificar um tratado de direitos humanos. 

 

Na segunda parte de sua teoria, Simmons aborda o motivo dos Estados 

cumprirem os tratados de direitos humanos que se propuseram a ratificar. Ela chama 

a teoria de "política doméstica de compliance"21: "os tratados são causalmente 

significativos na medida em que capacitam indivíduos, grupos ou partes do Estado 

com preferências de direitos diferentes que não foram empoderados na mesma 

medida na ausência dos tratados 22 (SIMMONS, 2009, p. 125). 

 

Ela identifica três mecanismos: primeiramente, para a maioria dos países, a 

criação de um tratado é exógena, por isso define a agenda, forçando um governo a 

                                            
21 Domestic politics theory of compliance. 
22 Treaties are causally meaningful to the extent that they empower individuals, groups, or parts of the 
state with different rights preferences that were not empowered to the same extent in the absence of 
the treaties. 
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tomar uma posição sobre uma questão potencialmente embaraçosa; segundo, os 

tratados criam oportunidades de litígio para grupos domésticos; terceiro, a ratificação 

do tratado encoraja os grupos domésticos a pressionarem a favor da reforma, 

revelando-lhes que algumas pessoas no governo apoiam seus direitos e, portanto, 

que sua probabilidade de prevalecer na política interna é maior do que pensavam 

anteriormente. 

 

Simmons argumenta que os resultados são consistentes com sua hipótese de 

que a ratificação de tratados de direitos humanos faz com que os Estados melhorem 

a qualidade de vida das pessoas, caso ocorram as devidas circunstâncias. 

Naturalmente, como ela observa, há uma série de exceções - especialmente para 

tortura. A maioria dos debates sobre tratados de direitos humanos se centraram na 

questão do cumprimento. Ou seja, Estados que aderem a tratados de direitos 

humanos os cumprem? Essas discussões baseavam-se em exemplos históricos como 

o caso da Hungria que aderiu ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos em 

1974 e continuou perpetrando violações no que se refere aos direitos descritos no 

Pacto até 1989. 

 

Já Simmons faz uma pergunta diferente: a ratificação de um tratado de direitos 

humanos tem uma relação de causa e efeito (causalidade) nos resultados de direitos 

humanos de um Estado? A questão analisada por ela é, portanto, se os resultados 

dos direitos humanos após a ratificação ultrapassam os resultados dos direitos 

humanos antes da ratificação, ou se são todos iguais. Por exemplo, Simmons se 

pergunta se países que aderiram à Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos 

ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes apresentaram quedas nos números de 

torturas após a ratificação da convenção. 

 

A escolha de uma abordagem ou outra depende muito do ponto de vista do 

autor. Se a questão relevante para o autor é se o direito internacional e os tratados de 

direitos humanos em particular causam algum efeito, então tudo o que importa é a 

causalidade. Se a questão é se os Estados cumprem efetivamente  ou pelo menos 

tentam cumprir - os tratados de direitos humanos, então o autor deve fazer um juízo 

sobre qual o nível de causalidade pode ser considerado como cumprimento. Esse é 

um julgamento difícil, que dependerá muito do contexto. Se o segundo ponto de vista 
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fosse o escolhido por Simmons, então a conclusão do seu trabalho teria sido de que 

os tratados de direitos humanos simplesmente não funcionam, ao invés de ter 

concluído que dadas as devidas circunstâncias os tratados podem apresentar alguma 

causalidade. 

 

Simmons usa uma série de variáveis dependentes que medem diferentes 

resultados de direitos humanos. Infelizmente, muitas dessas variáveis não têm 

significado intuitivo, por isso é difícil interpretar os resultados. Por isso, escolhemos a 

variável utilizada pela autora referente a liberdade religiosa, pois é a variável mais 

simples utilizada por ela. Vejamos: 0 (não há liberdade religiosa) ou 1 (há liberdade 

religiosa). Para ela, as práticas governamentais que consideram restritivas há 

liberdade religiosa incluem "proibições de proselitismo, proibições de participação 

política de clérigos, (...) assédio e / ou intimidação por crenças e práticas religiosas"23 

(SIMMONS, 2009, p. 386). A definição dada pela autora é tão geral que não tem 

sentido utilizá-la. Em praticamente todos os países existem restrições ao 

comportamento religioso, agora, se tal proibição chega ao nível de "assédio" depende, 

muitas vezes, do olho do espectador, ou seja, é subjetivismo puro. 

 

Ao analisarmos o gráfico referente a liberdade religiosa, na verdade, podemos 

perceber que o índice se manteve o mesmo durante o período de estudo, 1981-2005 

(p. 173). Ele tem pairado em torno de 0,7, o que significa que cerca de 70% dos países 

receberam a nota "1" durante este período. Enquanto isso, o número de países que 

ratificaram tratados referentes a liberdade religiosa passaram de 50% para 80%, fato 

esse que demonstra não existir uma correlação clara entre a ratificação do tratado e 

a liberdade religiosa. 

 

Simmons examina todos os tratados de direitos humanos, que coletivamente 

contêm dezenas ou talvez até centenas de normas, mas ela testa apenas algumas 

normas. Como ela os selecionou? Esta questão é importante porque se as normas 

analisadas por Simmons não representam todas as normas em todos os tratados, logo 

os resultados serão enviesados. Suponhamos, por exemplo, que Simmons tenha 

testado apenas as disposições mais suscetíveis de influenciar o comportamento dos 

                                            
23 Prohibitions on proselytizing, prohibitions on clergies' political  participation; (...) harassment and/or 
intimidation for religious  beliefs and practices. 



48 
 

 

Estados. Então seus coeficientes terão exagerado o efeito real dos tratados de direitos 

humanos considerados como um todo. Em uma palestra dada por ela na Columbia 

University em 20 de outubro de 2010, ela explica que as normas utilizadas foram 

24 como a proibição à tortura, porém, não 

explica muito bem o conceito do que são essas normas e por que se diferem das 

outras (SIMMONS, 2010). 

 

O trabalho de Simmons demonstra, de certo, a correlação entre a assinatura 

de tratados de direitos humanos e o desenvolvimento desses, caso ocorram certas 

circunstâncias, como judiciário independente, democracia, entre outros, porém, o seu 

trabalho não consegue provar com eficácia a existência de causalidade entre tais 

elementos. 

 

2.2. A ANÁLISE DE ERIC POSNER 

 

Em The Twilight of Human Rights Law, Eric Posner, professor da Faculdade de 

Direito da Universidade de Chicago, estabelece duas tarefas. A primeira é traçar sem 

sentimentalismo a história dos tratados e instituições internacionais que estabelecem 

e tentam promover os direitos humanos. Até aqui, não há nada de inovador em seu 

trabalho, apesar do alto rigor técnico e científico. A segunda tarefa é argumentar que 

esses tratados e instituições fizeram pouco ou nada para melhorar a situação dos 

direitos humanos na atualidade, sendo esta parte o diferencial de seu trabalho. 

 

Quão importante e útil são os tratados de direitos humanos e outras normas 

internacionais de direitos humanos? Para chegar a uma resposta, Posner emprega 

uma grande variedade de evidências e afirma que eles são uma combinação 

redundante e, portanto, desnecessária - quando eles simplesmente exigem o que os 

países liberais já tendem a fazer -, ineficaz 25 - quando impõem comandos 

desagradáveis a Estados recalcitrantes -, confusos - quando eles apontam em 

direções diferentes ou até contradizem uns aos outros - ou inúteis - quando exigem 

direitos, especialmente os "positivados"26, que os governos indigentes ou 

                                            
24 Hardly to be enforced. 
25 Feckless. 
26 Essa expressão é usada em lato senso, pois o autor se refere tanto a países de common law quanto 
de civil law. 
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incompetentes não podem ou não querem cumprir. Além disso, afirma Posner, os 

direitos tendem a se multiplicar e, portanto, a perder sua coerência e força em um 

amontoado de exigências inconsistentes. 

 

Entretanto, Posner não vê essa situação como uma notícia tão ruim assim. Isso 

porque ele vê a liberdade e a dignidade humanas como sendo ainda mais crescentes 

- como sendo, em outras palavras, correlacionadas, mas não causadas pela 

proliferação de pactos e regulamentos internacionais sobre direitos humanos. Pelo 

seu ponto de vista, as coisas melhoraram devido a uma série de outros fatores, 

portanto, a futilidade geral do direito internacional dos direitos humanos não deve ser 

motivo de muita preocupação. 

 

Posner não analisa, no entanto, os motivos dos avanços na área dos direitos 

humanos nos países liberais, nem comenta o recrudescimento dos direitos a saúde, 

educação, emprego, etc. desde o avanço descontrolado do neoliberalismo. E, 

obviamente, não reconhece a inexistência na atualidade de forças impulsionadoras 

de avanços sociais, como foi o caso, no século XX, do movimento comunista e 

anticolonialista. 

 

Posner, ao invés de se concentrar no uso do direito internacional para 

comandar a adesão massificada de países a uma ampla variedade de tratados 

especificamente estipulados, defende uma abordagem diferente. Baseando-se no 

domínio do desenvolvimento econômico, ele constata que a maioria das violações dos 

direitos humanos ocorrem nas partes mais pobres do mundo. Por conseguinte, as 

nações e outras instituições benevolentes  devem adotar uma abordagem custo-

benefício para lidar com os países mais pobres e menos desenvolvidos e aqueles em 

que o sofrimento é prevalente. 

 

Em vez de forçar todas essas nações para o que ele vê como o leito procusto 

de leis ocidentais de direitos humanos, as sociedades avançadas

concentrar nos países com graves violações de direitos humanos de maneiras mais 

materialmente práticas, como fornecendo vacinas de malária ou apresentando 

projetos eficazes de superação do subdesenvolvimento - embora reconheça que esta 

não é uma tarefa fácil (POSNER, 2014, p. 79-122). Essa é uma parte interessante de 
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seu trabalho, na qual Posner entende, de uma forma paradoxal, que a afirmação dos 

direitos humanos no cenário internacional está muito mais ligada a deveres daquelas 

nações que as querem implementar, do que a direito inatos propriamente dizendo dos 

que sofrem tais violações. 

 

Para Posner, mais importante do que propagar guerras em nome dos direitos 

humanos ou assinar tratados ineficazes seriam as nações desenvolvidas abrirem mão 

de seus privilégios econômicos e tecnológicos de forma a dissolver o poder, evitando 

seu abuso. 

 

Em seguida, Posner analisa a existência de uma crítica ao direito internacional 

dos direitos humanos assimilando-os a uma espécie de imperialismo , como um 

esforço do ocidente para exercer o controle sobre suas antigas colônias. Para o autor, 

aqueles que defendem esse ponto de vista assinalam que, mesmo no auge do 

imperialismo do século XIX, as potências imperialistas muitas vezes se consideravam 

como tendo uma "missão civilizadora", a qual lhes permitia racionalizar sua dominação 

sobre as antigas colônias. 

 

A ideologia desta missão civilizadora se assemelha a alguns dos pensamentos 

por trás do regime dos direitos humanos moderno. Os britânicos gostavam de dizer 

que os nativos conquistados não tinham um senso mínimo de direitos  liberdade, 

propriedade entre outros - e, portanto, não podiam se autodeterminar, por lhes faltar 

esclarecimento. Ele reconhece que, talvez, o regime internacional de direitos humanos 

está manchado por essa associação e talvez seja apenas uma nova maneira para as 

potências ocidentais controlarem Estados nominalmente independentes. 

 

Posner adverte que o argumento não deve ser desconsiderado, pois é fácil 

pensar em maneiras pelas quais os direitos humanos, ou pelo menos certos direitos 

humanos, poderiam ser usados para promover interesses hegemônicos do ocidente. 

Durante a era da descolonização, aproximadamente da década de 1940 até a década 

de 1960, os governos ocidentais relaxaram o controle sobre suas colônias  

abandonando o modelo do colonialismo clássico -, mas mantiveram o domínio 

econômico  criando, portanto, o colonialismo moderno. O próprio autor constata que 

corporações ocidentais detinham e detém diversos interesses econômicos nesses 
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países, como, por exemplo, os minérios de commodities. As nações recém-libertadas 

aprenderiam com o tempo que não lhes era permitido expropriar tais interesses, pois 

a lei internacional os proibia de fazê-lo, ou melhor, o maior dos direitos humanos não 

os permitiria, o direito à propriedade privada. Ou seja, pragmaticamente, isso 

significava que os antigos colonizadores não seriam obrigados a devolver os bens que 

haviam roubado em primeiro lugar. 

 

Posner considera também que os debates modernos sobre direitos humanos 

têm uma semelhança perceptível com as controvérsias dos direitos na era do 

imperialismo clássico e realiza uma análise comparativa para fundamentar seu 

julgamento histórico. Ele observa que os administradores imperiais britânicos na Índia 

colonial ficaram horrorizados com a prática de queimar vivas as esposas de maridos 

falecidos  sutee - e, eventualmente, proibiram-na, mas apenas após muita hesitação, 

pois a proibição contradizia a política permanente dos britânicos de tolerar os 

costumes religiosos locais. 

 

Os próprios indianos eram conflitantes em relação a suttee e alguns deles 

aceitaram a proibição, enquanto outros se opuseram a ela. Para ele, como os 

defensores modernos dos direitos humanos, os críticos da suttee argumentaram que 

as normas culturais indianas forneceram os recursos para criticar o suttee, e assim o 

costume não deve ser reconhecido como meramente imperialista apenas porque os 

britânicos se opuseram a ele. E finaliza dizendo que a semelhança com os debates 

modernos sobre o corte genital feminino - uma prática ritual em muitos países 

africanos - é difícil de ignorar. 

 

Acreditamos que tal análise de Posner merece serias considerações, pois, de 

fato, há de se encontrar o mérito histórico na luta contra tais formas de opressão. 

Entretanto, como ele mesmo adverte em seu livro, os métodos usados pelo ocidente 

não demonstram eficácia. O que ocorre após eventuais intervenções humanitárias, 

por exemplo, é que grandes conglomerados econômicos do país interventor 

propriedade privada, mas não mudam essas práticas bárbaras  muitas vezes em 
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Posner também não observa que a busca pela legitimação da luta contra algum 

tipo de opressão esconde, na verdade, a luta pela instauração de uma opressão muito 

mais bárbara. Vejamos um exemplo. Que defensor dos direitos humanos se proporia 

a advogar em favor da legalização de uma sanguinolenta que 

foi desestruturada há mais de 60 anos? De fato, é isso os que defendem os defensores 

de direitos humanos que professam o desmantelamento da China, torcendo para que 

ela tenha o mesmo futuro que teve a URSS e a Iugoslávia. Pois, vale lembrar, que o 

Tibet antes do início da revolução cultural era um local devastado por um dos 

despotismos mais ferozes de sua época. Inclusive, o oficial nazista Himmer, ao 

nascimento da super-raça ariana, constatou que nenhum país do mundo tinha uma 

estrutura racial tão bem estratificada, sendo que, as raças inferiores  estavam 

plenamente cientes da sua verdadeira natureza, por isso, nunca questionaram sua 

posição (HALE, 2003). Realmente, a violência sobre o povo tibetano era tão arraigada 

que impedia as reformas, por isso, a revolução cultural teve contornos mais violentos 

nessa região (LOSURDO, 2004). Mas, vale lembrar, que até a China já abandonou 

sua forma de atuação mediante o uso da força contra os reacionários, usando, hoje, 

uma abordagem baseada no desenvolvimento. Parece, que, de certa forma, os 

chineses compreenderam que: 

 

A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a 
exigência da sua felicidade real. O apelo para que abandonem as 
ilusões a respeito da sua condição é o apelo para abandonarem uma 
condição que precisa de ilusões. A crítica da religião é, pois, o germe 
da crítica do vale de lágrimas, do qual a religião é a auréola (MARX, 
2005, p. 146-147). 

 

Ou seja, para abolir práticas bárbaras como o corte genital feminino, o 

assassinato de viúvas ou o culto à magreza, por exemplo, precisamos mudar as 

condições sociais que dão sentido a tais práticas. 

 

Voltando a Posner, este conclui seu trabalho constatando que os tratados de 

direitos humanos são menos um ato de idealismo  e mais um ato de arrogância  na 

melhor das hipótese ingenuidade -, tendo, ainda, muita semelhança com os esforços 

civilizatórios empreendidos pelos governos e grupos missionários no século XIX 

(POSNER, 2014, p. 148).  
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3. O CAPITALISMO DE DESASTRE E O TRIUNFO DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

3.1. OS DIREITOS HUMANOS NA ERA DO NEOLIBERALISMO 

 

Tem se tornado cada vez mais comum a alegação de que os direitos humanos 

internacionais tratam-se de um fenômeno predominantemente neoliberal. E, 

certamente, o calendário histórico é o mesmo: a revolução dos direitos humanos e a 

vitória do fundamentalismo de mercado ocorreram simultaneamente. Em um recente 

ensaio (Four Human Rights Myths, 2014), a jurista americana dedicada ao direito 

internacional Susan Marks compara a narrativa histórica do famoso Doutrina de 

Choque: a ascensão do capitalismo de desastre de Naomi Klein com a narrativa 

histórica do livro The Last Utopia de Samuel Moyn, o qual enfatiza a década de 1970 

como o momento de avanço para a ascensão dos direitos humanos. 

 

o movimento dos direitos humanos, tal como a 

conhecemos hoje tomou forma durante os anos 1970. E para ela, uma característica 

que define o novo movimento foi sua crença não- (p. 226). Inclusive, Marks 

continua sua análise e constata que Klein revela as circunstâncias neoliberais dos 

direitos humanos o que têm definido decisivamente a sua trajetória. Vejamos. 

 
Ela considera que um aspecto bastante importante do contexto para a 
ascensão do movimento é um que Moyn esquece de mencionar: o 
aumento nesse período da versão neoliberal do capitalismo "privado", 
com a sua já conhecida prescrição política de privatização, 
desregulamentação e esquiva estatal de realizar a prestação social. 
Para seus entusiastas influentes de então e do agora, essa é a última 
utopia... Da perspectiva de Klein, então, a história dos direitos 
humanos não pode ser dita de forma isolada do desenvolvimento na 
história do capitalismo. 

 

Todavia, desde os tempos de 1970, quando os direitos humanos não passavam 

de uma módica ideologia com grandes perspectivas de ascensão, o poder dos direitos 

humanos levou a muitas mais visões harmônicas  quiçá de identidade  entre a 

expansão do liberalismo econômico e dos direitos humanos internacionais. 

Entretanto, o marxismo é, como reconhece o próprio Samuel Moyn (2015, p. 

2), quase que a única fonte concreta de críticas a respeito da ligação entre direitos 
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humanos e o avanço dos mercados27. Mesmo assim, até mesmo para os marxistas 

menos radicais é muito mais comum crer nos direitos humanos como um facilitador  

do avanço do neoliberalismo em vez de vinculá-los como cúmplices de um projeto 

hegemônico do capital. 

 

De qualquer forma, existem poucos trabalhos de peso a respeito da relação 

entre liberdade econômica e a promoção dos direitos humanos, apesar de muitos 

advogados atuantes na área de direitos humanos terem a crença de existir uma 

grande compatibilidade entre estas normas e a liberdade de mercado, eles insistem 

que os valores do diretos humanos precisam ser mantidos firmes na sociedade, para 

quando e se a globalização falhar. Um dos grandes líderes de tal linha de pensamento 

é o professor de direito internacional da European University Institute Ernst-Ulrich 

Petersmann. Para Petersmann: 

 

[O] Gozo dos direitos humanos exige o uso de informação dispersa e 
recursos económicos que podem ser fornecidos de forma mais 
eficiente, e mais democraticamente, por meio da divisão do trabalho 
entre cidadãos livres e por meio do comércio liberal promovendo bem-
estar económico, a liberdade de escolha e o livre fluxo de bens 
escassos, serviços e informações através das fronteiras em resposta 
à oferta e demanda por cidadãos. (PETERSMANN, 2002, p. 621-622). 

 

Nessa visão dominante, os direitos humanos podem oferecer uma caixa de 

ferramentas de normas para orientar, domesticar e "civilizar" uma era de liberalização 

do mercado transnacional, a qual, alegam, melhorou a condição humana. 

 

Ainda não há um consenso sobre o sentido exato da expressão neoliberalismo. 

Este, inclusive, é utilizado para legitimar diversos tipos de argumentos o que, às vezes, 

faz com que a expressão seja utilizada com sentidos diversos. Porém, de qualquer 

forma, como Grewal e Purdy indicam na introdução ao assunto (GREWAL e PURDY, 

2014), é melhor se utilizar a expressão de uma forma reducionista como um complexo 

Estado e ideologia econômica do que simplesmente omitir a expressão, como fazem 

                                            
27 Outras visões, quase sempre, reconhecem os direitos humanos como uma série de valores abstratos 
e não como movimentos políticos e sociais concretos. Uma análise de tais visões pode ser encontrada 
em Hayek And Human Rights: Foundations For A Minimalist Approach To Law (TOUCHIE, 2005). 
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os juristas americanos (p. 2). Mais à frente daremos um contorno mais específico para 

o conceito. 

 

Mas, olhando para além dos Estado Unidos da América, a proeminência do 

neoliberalismo como uma categoria do pensamento sobre direitos humanos significa 

que a natureza exata da ligação dos dois requer tanta atenção quanto a omissão do 

primeiro de pensar sobre o segundo. 

 

Stephen Hopgood observa em seu recente trabalho The Endtimes of Human 

Rights (2013, p. 95) 

28. Enquanto isso, 

marxistas como Wendy Brown e Susan Marks têm demonstrado elementos de 

conexão cronológica 

 as quais, com certeza, existem entre neoliberalismo e direitos 

humanos  

causalidade e cumplicidade. Essa é a posição assumida por Wendy Brown (The Most 

We Can Hope For: Human Rights and the Politics of Fatalism, 2004, p. 461 62 ). 

 

Ainda nesse texto, Brown alega que os direitos humanos servem para legitimar 

o neoliberalismo na forma de uma liberalização mundial de comercio e envolve-se em 

um velho estratagema de reformistas liberais, na persecução de programas que têm 

efeitos significativos no excesso da reforma explícita, ao insistir que o pouco de bem 

que eles estão fazendo é atrasar 29 (p. 461), entretanto, tais 

afirmações não exigem que se assuma que os direitos humanos precisaram do 

neoliberalismo para alcançar a sua posição de destaque, ou vice e versa. 

 

Divergindo dessa posição, autores que representam a ideologia dominante a 

respeito dos direitos humanos gostam de considerar a possibilidade de que os direitos 

humanos fornecem algum tipo de alavancagem moral contra eventuais catástrofes 

neoliberais. No entanto, mesmo que isso seja, de alguma forma, verdade, se o valor 

da orientação normativa que os direitos humanos fornecem nos dias de hoje é 

                                            
28 Human rights, as with power and money, became a means to an end of globalizing neoliberal 
democracy  
29 an old ruse of liberal reformers, in pursuing agendas that have significant effects in excess of the 
explicit reform, while insist[ing] that all they are doing is a bit of good or holding back the dark  
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inquestionável, o problema é que isso equivale a pouco mais do que um conjunto de 

advertências morais meramente retóricas. Ainda, concebendo-os como uma premissa 

mínima de proteção humana, as normas de direitos humanos se revelam insuficientes 

para enfrentar a realidade de que o neoliberalismo tem causado muito mais danos na 

igualdade, seja em âmbito local ou global, do que os direitos humanos têm gerado de 

resultados minimamente aceitáveis. Pior, jamais os direitos humanos se puseram ou 

se porão como um limite moral da expansão dos mercados. 

 

3.2. TEORIA MATERIALISTA DO DIREITO 

 

Como já vimos acima, os marxistas são hoje a maior fonte de críticas concretas 

a respeito dos direitos humanos, por isso, uma análise de alguns de seus pesadores 

se faz necessária. Inicialmente, devemos começar pela fonte, analisando os principais 

textos de Karl Marx. Entretanto, devemos advertir que tal análise não é, de forma 

alguma, simples, seja pela dimensão da obra de Marx, seja pelo fato do autor não ter 

vivido nos tempos dos direitos humanos como nós os definimos no capítulo 1, seja 

ocupa posição muito secundária nas pesquisas teóricas de 

Marx  com a legitimidade histórica, as situações específicas, 

os modos de apropriação, as classes sociais de determinadas épocas (ENGELS e 

KAUTSKY, 2012, p. 34). 

 

3.2.1. O direito como um projeto de emancipação 

 

A maior crítica de Marx a respeito dos direitos humanos está em seu livro Sobre 

a Questão Judaica (2010). Neste livro, Marx critica as teorias referentes a tentativa de 

emancipação política dos judeus na Prússia, sintetizadas em dois estudos de autoria 

de outro pensador também hegeliano, Bruno Bauer, o qual teve sua obra utilizada por 

Marx para criar sua própria análise dos direitos liberais  também conhecidos hoje 

como direitos humanos de primeira geração. 

 

Marx torna central em seu texto algo obvio, mas que outros antes dele falharam 

em perceber, o fato de que os direitos humanos têm sido constituídos dentro do 

Estado e buscam em si e para si a legitimidade do Estado. Ele reconhece também 

que a linguagem política dos direitos naturais tinha uma afinidade eletiva, ou uma 
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relação ainda mais profunda, com o nascimento e expansão das relações sociais 

capitalistas, e Marx finalmente reconhece que a redução dos direitos à sua estrutura 

estatal é enganosa, pois caminha em uma direção oposta à da emancipação humana. 

 

Ao analisar a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, Marx constata 

que a realização dos assim chamados direitos naturais somente faz sentido quando 

operacionalizada dentro do Estado. Para Marx, não reconhecer essa relação 

essencial é um erro, pois, para ele essa era uma característica fundamental dos 

direitos. Sendo assim, a crítica dos direitos do homem em Marx é a crítica da 

emancipação através do Estado. 

 

Para Marx existe uma direta contradição entre as garantias prescritas pelos 

diretos humanos e a ineficáci

prática, a efetivação de tais direitos. Juridicamente, estão 

assegurados pelo sistema normativo, portanto, é possível serem legitimamente 

requeridos perante o judiciário. Aí está o cerne da questão, somente mediante 

procedimentos inerentes ao sistema normativo se pode buscar a efetivação de tais 

direitos  não de outra forma. Logo, é através da instrumentalidade jurídica que se 

implementa a separação entre os direitos humanos e a realidade, na qual se nega 

esses direitos. Com isso, é possível entender o que Edelman quis dizer com: 

 

O direito de greve é um direito burguês. Entendamos: não digo que a 
greve é burguesa, o que seria um absurdo, mas que o direito de greve 
é um direito burguês. O que quer dizer, muito precisamente, que a 
greve só atinge a legalidade em certas condições, e essas condições 
são as mesmas que permitem a reprodução do capital. (EDELMAN, 
2016., p. 48) 
 

3.2.2. O direito e a alienação 

 

Portanto, a essência da crítica marxista de todas as formas de análise dos 

direitos humanos (a de Samuel Moyn incluída) é que a realidade, o sensível, somente 

é apreendido sob a forma do objeto ou da contemplação, mas não como atividade 

humana, como prática (práxis). Ou seja, a crítica marxista dos direitos humanos nada 

mais é do que um ramo d

de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, a natureza citerior de seu 
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(MARX e ENGELS, 2007, p. 533). Os marxistas também reconhecem 

que não é meramente incidental que a quase totalidade dos juristas que se dedicam 

ao estudo dos direitos somente refletem sobre eles no plano puramente abstrato e 

não os contrastando com a realidade prática, pois o caráter geral de uma obra é 

determinado pelo ponto de vista de seu autor, o qual é definido pela sua época, e 

 não existem agentes sociais que possam 

efetivamente restringir, e muito menos  jurídica (MÉSZÁROS, 

2006, p. 147). 

 

A que se deveria então esse processo de alienação? Por que os juristas 

buscam entender os direitos humanos de forma invertida, primeiro a abstração depois 

a realidade, não o contrário? Para Marx isso ocorre devido ao fato de que os direitos 

são compreendidos pelos homens, os quais pertencem a redes de inter-relações entre 

a base material de uma sociedade e suas formas de consciência: 

 

Nas minhas pesquisas cheguei à conclusão de que as relações 
jurídicas, assim como as formas de Estado  não podem ser 
compreendidas por si mesmas, nem pela dita evolução geral do 
espírito humano, inserindo-se, pelo contrário nas condições materiais 
de existência de que Hegel, à semelhança dos ingleses e franceses 
do século XVIII, compreende o conjunto pela designação de 
'sociedade civil'; por seu lado, a anatomia da sociedade civil deve ser 
procurada na economia política (...) A conclusão geral a que cheguei 
e que, uma vez admitida, serviu de fio condutor dos meus estudos, 
pode formular-se resumidamente assim: na produção social da sua 
existência, os homens estabelecem relações determinadas, 
necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção 
que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das 
forças produtivas materiais. O conjunto destas relações de produção 
constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre 
a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual 
correspondem determinadas formas de consciência social. 

 

Ou seja, os juristas assim pensam, pois, as relações de produção os fazem 

assim pensar. As relações de produção fazem com que o jurista aliene o próprio 

entendimento sobre o direito, sendo a alienação [Entfremdung] aqui entendida como 

o movimento de projeção no qual alguém cria uma realidade que se torna estranha e 

externalizada. 

 

Para Marx os homens constroem a sua subjetividade primária mediante as 

relações sociais humanas, sendo que o trabalho aparece como uma objetivação 
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primária do ser. A condição genérica do homem é expressa através do trabalho 

vida produtiva, 

entretanto, é a vida genérica. É a vida criando vida. No tipo de uma atividade vital está 

todo o caráter de uma espécie, o ser genérico do homem. A vida revela-se 

simplesmente como meio de vida (Manuscritos Econômico-Filosóficos, 2005, p. 116). 

Entretanto, na condição particular, estritamente inserida no sistema capitalista  

permeado pela divisão do trabalho, pela troca e pela propriedade privada  é que o 

trabalho assalariado passa a ser o fundamento de toda alienação. Ao invés do trabalho 

ser um formador de subjetividades a partir da objetivação, este se transforma 

exatamente no inverso, alienando o homem, privando-o de suas faculdades naturais, 

mutilando-o e escravizando-o. Tudo é coisificado, até mesmo o indivíduo, o qual passa 

a ser concebido como objeto, mais especificamente, como mercadoria, logo, 

valorização do mundo das coisas aumenta a desv

(MARX, 2005, p. 111). 

 

Agora é relevante ressaltar que a transição do sistema de relações feudais para 

o sistema de relações capitalistas conduz a uma nova forma de exploração, qual seja, 

o contrato, o qual - através do direito - estrutura fixidez que assegura ao capitalista 

us , mas 

apenas dentro dos estrito interesse e necessidade do capitalista. Sendo assim, o 

homem primeiro foi coisificado para em seguida ser dominado. O contrato é, na 

essência, o trabalho assalariado, conforme demonstra Meszáros: 

 

Assim, a alienação humana foi realizada por meio da transformação 
de todas as coisas. (...) A reificação de uma pessoa e, portanto, a 

 em lugar da 
velha forma feudal, politicamente estabelecida e regulada de servidão 

 pôde avançar com base numa sociedade civil  caracterizada pelo 
servidão 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 39) 
 

Em Marx, a troca e a divisão do trabalho são as mais poderosas formas de 

alienação da atividade humana  tendo essa influência sob todas as outas. São pelas 

relações de produção que o homem se torna alienado de forma relativa ao seu próprio 

trabalho e, consequentemente, se alienando em relação a outro homem e assim a 

toda a sociedade, ou seja, perdendo o controle sobre a sua produção o aliena como 

ser humano e o coisifica. Tendo em vista que esse é um processo que o homem faz 
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consigo mesmo, constitui-se, então, em uma forma de auto-alienação, apesar da 

alienação agir de forma inconsciente na natureza humana, mediante as relações 

produtivas, como argumenta Marx: 

 

Como resultado da divisão do trabalho, por um lado, e da acumulação 
do capital, por outro, o trabalhador torna-se mesmo mais inteiramente 
dependente do trabalho e de um tipo de trabalho particular, 
demasiadamente unilateral, automático. Por esse motivo, assim como 
ele se vê diminuído espiritualmente e fisicamente a condição de uma 
máquina e se transforma em ser humano, em simples atividade 
abstrata e em abdômen, também se torna progressão mais 
dependente de todas as oscilações no preço corrente, no emprego do 
capital e nos caprichos do rico. (MARX, 2005, p. 68) 

 

É mediante a exploração do trabalho assalariado que a produção capitalista 

reproduz o desenvolvimento das riquezas da sociedade, as quais vão se acumulando 

com o tempo, mais e mais, nas mãos de uma pequena elite denominada burguesia, a 

qual detém os meios privados de produção e o domínio de todas as formas de se 

pensar e agir no mundo, ou seja, o pensamento hegemônico (PORTELLI, 1977, p. 

65). 

 

Ao mesmo tempo, empobrece-se a classe explorada, os trabalhadores. Esse 

empobrecimento que é tanto interior quanto exterior, materializa-se não apenas na 

alienação está intrinsicamente ligada na relação entre o operário e seu produto de 

trabalho e na forma com que se realiza a produção, isso ocorre, pois, o objeto 

produzido pelo seu trabalho passa a se opor a ele como um ser estranho, uma força 

alheia, como se ela existisse independente do trabalhador  é o que Marx denomina 

de objetivação do trabalho. Aí está a tragédia identificada por Marx, quanto mais o 

trabalhador vier a produzir, menos ele poderá possuir, isso é o que caracteriza a 

apropriação do trabalho como alienação. 

 

No sistema de produção capitalista, o trabalho é estranho e alienado a partir 

das contradições entre capital e trabalho. O capital e o trabalho assalariado são 

antagônicos, porém, ao mesmo tempo são existencialmente interdependentes, logo: 

É contraditória a situação do capital que não pode subsistir como 
capital, senão pelo aumento crescente da miséria do operário; e não 
é menos contraditória a situação do operário, a não ser pelo aumento 
do capital. (CALVÉZ, 1962, p. 363). 
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Marx vai além e demonstra que a história do trabalho é, na verdade, a própria 

história da alienação, sendo que, a alienação humana não é constituída enquanto 

mediante uma força externa de algum ente da natureza, mas como resultado de um 

específico tipo de desenvolvimento histórico, o qual somente pode ser modificado pela 

intervenção humana consciente na superação do processo de auto-alienação do 

trabalho  ou seja, pela práxis. 

 

operário perde-se como homem e torna-se coisa, no ato econômico da 

(CALVÉZ, 1962, p. 359); em segundo mediante a incapacidade de controlar 

os frutos do seu trabalho, fazendo com que tais frutos se tornem alheios e dominantes 

em relação a si; em seguida pela perda de sua própria identidade, tornando-se 

máquina e se alienando; por fim, com a perda da humanidade como civilização, 

tornando-se o homem alienado em relação a sociedade e a outros homens, pois 

proposição de que a natureza da espécie do homem está alienada significa que um 

homem está alienado do outro, significa que todos eles estão alienados da essência 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 16). 

 

O que Marx fez foi apresentar uma auto-relativização do conhecimento, o que 

representa um ataque direto às teses, comuns aos racionalismos, de uma suposta 

existência de conhecimentos inatos ou apriorísticos  é o que, por exemplo, defende 

a ideologia dominante a respeito dos direitos humanos. A auto-relativização do 

conhecimento apresentada por Marx é fundamentada no pressuposto de que todas 

as formas de conhecimento são subordinadas a fatores externos advindos da 

realidade, a qual muda com os tempos e, por isso, as próprias formas de pensar o 

terial transposto e 

(MARX e ENGELS, p. 15). 

 

 

 

3.2.3. O direito e as relações de produção 
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Dessa forma, entre todos os fatores que definem as formas de se pensar o 

mundo, qual seria o mais relevante? Para Marx são exatamente as relações de 

produção o fator determinante. Antes de esclarecermos o que são relações de 

produção em Marx, devemos esclarecer um conceito prévio, o de forças produtivas. 

Forças produtivas são as formas para a estruturação das relações sociais concretas 

no nível produtivo, são as forças devolvidas para controlar ou transformar a natureza 

com o objetivo de desenvolver bens materiais. Sendo que, a mais importante força 

produtiva é o próprio ser humano - seu corpo, sua pesquisa, seu raciocínio etc. 

Entretanto, somente as forças produtivas não representam o todo social. O maquinário 

não realiza um processo de autorreprodução, nem as matérias-primas brotam 

espontaneamente da natureza. Somente pela ação concreta do trabalho dos seres 

humanos é que as forças produtivas funcionam  ou seja, é a única forma com que as 

forças produtivas produzem. Ao longo da história, houve muitas formas de se 

estruturar o trabalho, em alguns momentos as classes dominantes usaram a força 

bruta, obrigando mediante a violência imediata as massas a trabalharem, esse foi o 

escravagismo, o qual estruturou determinadas relações entres escravos e senhores 

com a finalidade de erguer uma estrutura de utilização das forças produtivas. Para tais 

relações se dá o nome de relações de produção. 

 

Na sociedade capitalista, as relações de produção são dirigidas pela burguesia, 

a qual, sendo detentora dos meios de produção, compra o único bem dos proletários 

que não possuem meios de produção, o trabalho. Hoje, então, o núcleo da sociedade 

é a relação de produção capitalista, a qual consiste na relação de exploração do 

trabalho entre burguesia e o proletariado. Dessa forma, tudo na sociedade passa a 

ser uma forma de reprodução dessa relação de produção, como observa Marx: 

 

Com o próprio funcionamento, o processo capitalista de produção 
reproduz, portanto, a separação entre a força de trabalho e as 
condições de trabalho, perpetuando, assim, as condições de 
exploração do trabalhador. Compele sempre o trabalhador a vender 
sua força de trabalho para viver, e capacita sempre o capitalista a 
comprá-la, para enriquecer-se. Não é mais o acaso que leva o 
trabalhador e o capitalista a se encontrarem no mercado, como 
vendedor e comprador. É o próprio processo que, continuamente, 
lança o primeiro como vendedor de sua força de trabalho no mercado 
e transforma seu produto em meio que o segundo utiliza para comprá-
lo. Na realidade, o trabalhador pertence ao capital antes de vender-se 
ao capitalista. Sua servidão econômica se concretiza e se dissimula, 
ao mesmo tempo, pela venda periódica de si mesmo, pela sua troca 
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de patrões e pelas oscilações o preço do trabalho no mercado (MARX, 
2008, p. 672). 

 

Assim sendo, a circulação mercantil é o núcleo de todas as relações no 

capitalismo. As coisas não valem o que são, não são valoradas pela sua utilidade, 

mas são valoradas pelo seu valor de troca. Tudo se mede pelo dinheiro, nada tem um 

valor intrínseco, pois as coisas somente valem o que se lhe paga. Tal visão permeia 

tudo, inclusive a dignidade humana, por isso existe tanta resistência no Brasil, por 

exemplo, a programas assistenciais como o bolsa família. O discurso reacionário que 

vale R$ 170,00 (cento e setenta reais) por mês d  

 

Dessa forma, o trabalho humano passa a ser reduzido a mera condição de um 

bem30 e os trabalhadores, desprovidos dos meios de produção e do conhecimento 

reflexivo sobre sua própria atividade, passam a se tornar máquinas. Os burgueses 

que, com o tempo adquirem mais capital e conhecimento, devolvem parte aos 

proletários, sendo que, a diferença entre o adquirido e entregue de volta aos 

proletários denomina-se mais-valia. 

 

Assim sendo, diferentemente do que ocorria no feudalismo e no escravagismo, 

não é mediante o uso da força bruta imediata que os trabalhadores se submetem ao 

capital, mas devido a impossibilidade de dominarem os meios de produção que eles 

acabam obrigados a se venderem, deixando com que os burgueses acumulem a mais-

valia. 

 

3.2.4. Forma jurídica e forma mercantil 

 

Com isso, qual seria o papel do direito? Novamente, para entendermos o papel 

do direito no capitalismo precisamos partir da circulação mercantil, a qual nos indicará 

que das sociedades em que domina o modo de produção capitalista 

 individual como 

sua forma elementar. Nossa investigação começa, portanto, com a análise da 

                                            
30 Goods
século 19 (Caso: 208 U.S. 274, Loewe v. Lawlor (No. 388), Argued: December 4, 5, 1907, Decided: 
February 3, 1908) 
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 (MARX, 2008, p. 45). A esse fenômeno do capitalismo que transforma 

tudo em mercadoria, dá-se o nome de forma mercantil. Dessa maneira, se a forma 

mercantil permeia todas as relações sociais, como já explanado, o direito, por 

consequência, tem der ser a expressão dessa forma, pois o direito também é uma 

forma de relação social. 

 

Como mencionado anteriormente, Marx pouco se dedicou ao fenômeno 

jurídico. Engels, de forma indireta, o fez ao analisar com Kautsky a ideologia jurídica 

(O socialismo jurídico, 2012). Mas foi somente com o advento da Revolução Outubro 

que os marxistas tiveram que se deparar com a questão do fenômeno jurídico. 

 

Por isso, o primeiro jurista marxista a abordar o fenômeno jurídico do ponto de 

vista estritamente cientifico do marxismo foi o vice-comissário do Povo para a Justiça 

da União Soviética, Evgeny Pachukanis. O trabalho mais relevante de Pachukanis foi 

seu livro A Teoria Geral do Direito e Marxismo (1989). Em seu trabalho, Pachukanis 

analisa com profundidade a relação entre a forma jurídica e a forma mercantil: 

 

Marx mostra simultaneamente a condição fundamental, enraizada na 
estrutura econômica da própria sociedade, da existência da forma 
jurídica, ou seja, a unificação dos diferentes rendimentos do trabalho 
segundo o princípio da troca de equivalentes. Ele descobre assim o 
profundo vínculo interno que existe entre a forma jurídica e a forma 
mercantil. Uma sociedade que é coagida, pelo estado de suas forças 
produtivas, a manter uma relação de equivalência entre o dispêndio 
de trabalho e a remuneração sob uma forma que lembra, mesmo de 
longe, a troca de valores-mercadorias, será coagida igualmente a 
manter a forma jurídica (PACHUKANIS, 1989, p. 29) 

 

Pachukanis explica que a relação entre mercadorias é a relação fundamenta 

na equivalência de valores. Uma vez que, de uma forma ou de outra, toda mercadoria 

representa trabalho humano em abstrato em quantidades diferentes, quanto mais 

trabalho depositado na mercadoria maior será o seu valor. No entanto, é necessário 

que as mercadorias possam ser representadas por termos equivalentes, a fim de que 

seja possível realizar a troca. Daí a necessidade da existência de instituições como o 

dinheiro universalmente reconhecido, valorado e tutelado por uma instituição 

independente , o Estado. 

O dinheiro necessita da garantia oferecida pelo aparelho de coerção 
estatal, ou seja, ele deve ser controlado e regulado pelo Estado. Mas 
ele não é criado pelo Estado; surge da estrutura e da dinâmica do 
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processo de valorização do capital mediado pela troca mercantil. Isso 
coloca limites definidos para a política monetária estatal. (HIRSCH, 
2010, p. 46) 

 

Já o direito tem a função de regular como os agentes devem se comportar em 

um mundo regido pela mercadoria. Logo, o direito expressa a substância da relação 

mercantil. Inclusive, Pachukanis critica aqueles que dizem ser o direito uma forma de 

expressão de todas as relações sociais, esclarecendo que o direito é, na verdade, a 

forma de relações de produção e de troca (PACHUKANIS, 1989, p. 20). 

 

Portanto, o direito tem a função precípua de organizar a troca de mercadorias 

e somente pode fazê-lo se der aos detentores das mercadorias o status de pessoas. 

Essa é a essência da relação jurídica, cuja forma é o contrato. Assim como existe a 

forma mercantil, a qual corresponde às mercadorias, existe também, a forma pessoa, 

a qual corresponde aos indivíduos que realizam a troca mercantil. A principal 

característica da forma pessoa é a vontade, a qual tem dupla função: primeiro, dar 

legitimidade à troca, segundo, suprir a falta de vontade das mercadorias. Mas que não 

nos confundamos. As trocas são feitas pelas próprias mercadorias, pois vivemos no 

os personagens 

econômicos encarnados pelas pessoas nada mais são que as personificações das 

relações econômicas, como portadores das quais elas se defrontam (MARX, 2008, 

p. 80). Assim sendo, a vontade pertence a mercadoria, sendo essa a de se trocar por 

outra mercadoria de igual valor. 

 

O que distingue sobretudo o possuidor de mercadoria desta última é 
que para ela cada outro corpo de mercadoria conta apenas como 
forma de manifestação de seu próprio valor. Igualitária e cínica por 
natureza, a mercadoria está sempre disposta a troca não só a alma, 
como também o corpo, com qualquer outra mercadoria, mesmo 
quando esta seja tão desagradável como Maritornes. (MARX, 2008, p. 
80) 

 

Podemos dizer então que a forma jurídica corresponde a forma mercantil, 

porém, tal constatação tem implicações. A mais importante implicação é que o direito 

é um fenômeno capitalista, sendo assim, as instituições que vieram antes como o 

, 

em outros termos, que a capacidade geral de ser titular de direitos se separa das 
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. O que deve ficar claro é que não existe a neutralidade 

dos instrumentos jurídicos, ou seja, tanto a forma quanto o conteúdo do direito são 

capitalistas. 

 

A crítica apresentada é a substância da crítica marxista do direito. Os direitos 

não são postos para proteger os seres humanos, mas para proteger a circulação e a 

produção de mercadorias. Obviamente, normas acessórias, as quais aparentemente 

não se relacionam com a livre circulação, podem existir, como, por exemplo, a 

criminalização do adultério. Porém, tais normas nunca antagonizam a exploração 

capitalista.  

 

Até mesmo normas que aparentam antagonismo, como é o caso das leis 

trabalhistas ou das leis que regulam o direito de greve, não são, propriamente, 

anticapitalistas, pois visam regular algo inevitável como é a greve, e indiretamente 

retiram do trabalhador o seu direito, pois ao se normatizar a greve, quando [esta] se 

torna extracontratual, torna-se, por consequência, ilícita ou ilegal  (EDELMAN, 2016., 

p. 38). 

 

Mesmo que houvesse uma norma frontalmente antagônica aos interesses da 

burguesia, como a estatização da propriedade privada dos meios de produção, ainda 

não se poderia falar de um direito proletário, pois é errado analisar-se o direito 

exclusivamente do ponto de vista de seu conteúdo questão da forma 

jurídica como tal deve apenas examinar o conteúdo 

material da regulamentação jurídica nas diferentes épocas históricas, mas dar 

também uma explicação materialista sobre a regulamentação jurídica como forma 

histórica determin (PACHUKANIS, 1989, p. 21). 

 

Claramente, existem visões diferentes entre os marxistas, como é o caso do 

antigo comissário do Povo para a Justiça da União Soviética - Petr Stucka -, o qual 

acreditava que o direito é um 

correspondente aos interesses da classe dominante e tutelado pela força organizada 

 (STUCKA, 1988, p. 16). Porém, a análise da história dos países 

socialistas do século XX nos demonstra que a mudança meramente de conteúdo do 
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direito não faz com que se tenha um direito, propriamente dizendo, proletário, pois as 

relações de produção permaneceram. 

 

direito que são, não existem  como seu nome nos 

leva a acreditar. Isso explica a total ineficácia dos direitos humanos em cumprir com 

suas promessas de salvação, conforme vimos no capítulo 2. Por isso, nos cabe 

analisar agora a relação dos direitos humanos com o capitalismo, porém, usando 

como conceito de direitos humanos o apresentado no capítulo 1. Entretanto, nos cabe 

advertir que não é possível avançar muito profundamente no tema, tendo em vista que 

muito pouco existe sobre ele e se poderia acabar produzindo uma tese autêntica, a 

qual não é objeto do presente trabalho. Sendo assim, dentro do que já foi produzido, 

analisemos. 

 

3.3. UMA TEORIA MATERIALISTA DOS DIREITOS HUMANOS? 

 

organizar a existência material da sociedade, sendo que, uma dessas instituições é o 

direito. O capitalismo tem mantido a mesma forma de exploração há séculos, se 

apropriando da mais valia etc., com isso, a forma jurídica se mantém a mesma. Porém, 

em que pese o cerne da exploração manter-se o mesmo, o capitalismo tem passado 

por diversas fases, as quais mudam significativamente estruturas da sociedade, com 

isso, dá-se novos contornos ao próprio direito e ao Estado. 

 

Podemos dizer que que o capitalismo vive hoje a sua fase neoliberal, a qual 

começou na mesma época que os direitos humanos, a década de 1970. Essa nova 

ocorreu devido a modificação das relações capitalistas decorrentes da 

internacionalização galopante do capital, o qual passou a dominar 

predominantemente mediante massivos investimentos diretos, especialmente entre 

centros capitalistas, e massificando a rede internacional de empresas. A pressão para 
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a desregulamentação dos mercados deu um impulso decisivo para que tal 

desenvolvimento ocorresse. 

 

Com isso, faz-se necessário relacionar o neoliberalismo com a chamada 

(POULANTZAS, 1975), a qual representa a seção do capital 

intrinsicamente ligado ao internacionalismo, se orientando em função da expansão 

intencional do capital, porém, tendo uma forte base produtiva dentro do seu país de 

origem. A burguesia interna se difere da burguesia compradora, a qual era típica de 

fases imperialistas do século XIX e anteriores, por não ser representante dos 

exclusivos interesses das metrópoles31, mas ser também ligada a interesses 

nacionais. A burguesia interna se destaca por ser fortemente orientada por contextos 

globais de acumulação e de valorização, por isso, detém interesse na implementação 

de políticas neoliberais tanto no contexto nacional, como no internacional. 

 

Essa escalada na internacionalização do capital representa também a 

 

fronteiras de seus países e interagindo internacionalmente (ROBINSON, 2001). Esse 

fenômeno implica em uma universalização de valores culturais, formas de expressão 

e de comportamento das metrópoles e sendo fortemente apoiado por quadros 

dirigentes - políticos e empresariais - cooptados dos países da periferia e da 

semiperiferia (AHMAD, 2003). 

 

Por isso, podemos dizer que houve uma reformulação das relações de classe, 

pois o capital internacional e interno se tornaram dominantes no poder de cada 

Estado. Devido a isso, os Estados buscaram reformular suas estratégias de 

, 

que marcaram o imperialismo até a década de 1970, tenham ficado em segundo 

plano. Apesar de autores como Panitch e Gindin indicarem que as rivalidades somente 

assumiram novos contornos (PANITCH e GINDIN, 2005). 

 

Dessa forma, a reestruturação neoliberal, com o galopante avanço do capital 

internacional e a dissolução de contextos de reprodução regulados a nível nacional 

                                            
31 Tal conceito foi criado na China para explicar a burguesia que, apesar de ser chinesa, representava 
os exclusivos interesses do Japão (TSETUNG, 1926). 
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em cada Estado, acabou por gerar uma internacionalização do direito, o qual passa a 

agora a ter um papel tão relevante no processo de dominação quanto as armas. Como 

expansão , mas que não se 

(KÖSSLER, 2003). 

 

Poucas sãos as teorias que abordam o imperialismo por um olhar materialista. 

Sendo que, as teorias clássicas como as de Lenin, Kaustky e Hilferding consistem, 

basicamente, em ter considerado o imperialismo apenas como uma fase do 

capitalismo, sendo tal fase marcada pelo monopolismo estatal, altamente 

intervencionista e organizado, com suas típicas estruturas de classe do século XIX. 

no entanto, tratar das estruturas econômicas e políticas fundamentais do 

imperialismo32. O grande problema de tais visões é que, com isso, se oculta que as 

estruturas imperialistas existem desde os primórdios do capitalismo  vide a própria 

colonização. 

 

Sendo assim, devemos refletir sobre o imperialismo sem generalizar situações 

históricas específicas, mesmo que consideremos exclusivamente as conjunturas do 

imperialismo dos últimos anos. Façamos então uma análise materialista do 

imperialismo, observando as suas possíveis formas de expansão do capital, tomando 

como bases os trabalhos de Harvey, Hirsch e Ahmad. 

 

As duas possíveis formas de expansão do capital são a expansão interna e a 

externa, as quais são, na verdade, interligadas e interdependentes, não existindo um 

modelo puro. A primeira funciona mediante a transformação técnica dos processos 

produtivos, bem como mediante a inclusão de grupos sociais antes não capitalistas, 

como a economia agrária ou a doméstica, gerando uma valorização do capital, 

(HIRSCH, 2010, p. 212) 

(HARVEY, 2004). Porém, para que haja a ocupação interna, é necessário que o capital 

faça algumas concessões como o Estado social, o consumo de massa etc., o que, às 

vezes, pode entrar em conflito com interesses dominantes na sociedade33. A chamada 

                                            
32 Para uma análise crítica ver (KÖSSLER, 2003). 
33 É o que ocorreu no Brasil durante o governo Lula, no qual setores reacionários da economia se 
opuseram fortemente ao avanço do poder de consumo das massas. 
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dos Estado Unidos pode ser entendida como um dos melhores exemplos 

de ocupação interna. 

 

Já a expansão externa ocorre basicamente através da internacionalização do 

capital mediante o recrutamento de forças produtivas e importação de matérias-primas 

mais baratas. Em regra, busca expandir mercados existentes, favorecendo a 

transformação técnica dos processos produtivos. Desde o início do neoliberalismo a 

expansão externa tem sido o carro chefe, pois necessita de muito menos concessões 

do capital e gera uma maior lucratividade. Inclusive, a expansão externa pode ocorrer 

de duas formas: formal e informal. 

 

A expansão formal se dá mediante a submissão militar convencional, mediante 

o controle do território e a negação à existência de um Estado. Apesar de ter sido 

muito mais comum durante a época do colonialismo, a expansão formal ainda ocorre, 

como é o caso do povo palestino me de Apartheid, de acordo 

com a definição do próprio Jimmy Carter

por isso se tornou o povo mártir por excelência (LOSURDO, 2009).  

 

No caminho contrário, a expansão informal se caracteriza pela submissão de 

expansão do capital, ou seja, protegendo a propriedade privada, garantido o livre fluxo 

de mercadorias da a 

periferia, não por razões históricas, mas também para completar a internacionalização 

(AHMAD, 2003, p. 45). 

 

As expansões externas podem ocorrer de diversas formas, desde golpes de 

Estado jurídicos  como o que ocorreu no Brasil em 2016 (BERCOVICI, 2016)  até 

(HARVEY, 2004). Como o próprio Hirsch definiu 

lismo é entendido como uma forma de expansão externa que se apoia na 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), passam, cada vez mais, a substituir o Estado na 

submissão dos países da periferia e semiperiferia. Tais instituições, sob o manto da 

neutralidade, tem a função precípua de defender os interesses do capital. Com isso 
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em mente, devemos nos perguntar: qual é a linguagem universal de tais instituições? 

É exatamente o objeto do presente estudo, os direitos humanos. 

 

Propomos, então, que deixemos de analisar os direitos humanos 

exclusivamente do ponto de vista de seu conteúdo questão 

da forma jurídica como tal  é central. Ou seja, não façamos como a maioria 

dos juristas, os quais apenas examinam o conteúdo material da regulamentação 

jurídica , mas passemos a dar uma explicação materialista 

sobre a regulamentação jurídica dos direitos humanos como forma histórica 

determinada (PACHUKANIS, 1989, p. 21). 

 

um 

conjunto de normas políticas globais provendo o credo de movimentos sociais 

xpressão de uma forma social determinada que assumem 

as relações de domínio e de poder nas condições capitalistas específicas do 

neoliberalismo. 

 

Como vimos anteriormente, os direitos humanos fracassaram no seu projeto 

mundial de emancipação humana, assim, como fracassaram os institutos jurídicos em 

âmbito nacional. Na verdade, os direitos humanos têm sido a causa de muito mais 

sofrimento, legitimando barbáries como a guerra do Iraque e da Síria, do que 

libertação. Entretanto, se analisarmos a eficácia dos direitos humanos no que se refere 

a liberação de mercados, veremos que eles de fato triunfaram. Isso não se deve 

apenas às intervenções militares em países que oferecem algum tipo de resistência 

ao capital americano e europeu, como foi o caso do Iraque e da Líbia. Mas também 

pelos processos pacíficos de deslegitimação de líderes nacionais que pensem 

diferente do que prega o livre mercado, como é o que ocorre com Fidel Castro - caso 

contrário porque os ativistas de direitos humanos se empenhariam tanto em se apor 

a ele e quase nada falarem sobre os ditadores da Arábia Saudita, a qual tem um 

mercado altamente liberalizado e uma sociedade brutalmente reprimida? 

 

Dessa forma, não nos parece absurdo dizer que os direitos humanos são uma 

forma das relações de troca mercantil em nível internacional, isto é, das relações 

sociais por intermédio das quais se busca a submissão mundial aos interesses do 
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capital. Entretanto, lamentavelmente, não é possível avançar mais nessa temática, 

pois a partir disso estaríamos desenvolvendo uma tese autêntica de uma teoria 

materialista dos direitos humanos, mas fomos capazes de demonstrar que tal teoria é 

possível e que aponta para uma verdade que mesmo os ativistas dos direitos humanos 

parecem em parte reconhecer: os direitos humanos fazem muito mais sentido em um 

comércio liberal livre fluxo de bens

(PETERSMANN, 2002, p. 621-622). 
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CONCLUSÃO 

 

Luis Jimenez de Asúa definiu o período do pensamento jurídico soviético 

 (ASÚA, 

1947, p. 53). Entretanto, esse breve período de lucidez não impediu que a URSS 

voltasse a se ludibriar com ideologias burguesas como a do poder transformador do 

direito , ou pior, a ideologia que, de tão reacionária, sequer pode ser considerada 

burguesa, a ideologia da punição, a qual abriu espaço para o nascimento de Gulags, 

entre outras tragédias soviéticas. 

 

Já no que se refere a luta anticolonial, o mundo já teve seus momentos de 

lucidez, é certo, mas hoje volta a acreditar na subjugação como uma forma de solução 

de problemas que devem ser imediatamente enfrentados  como o corte genial 

feminino, racismo, etc.  e que fazem vítimas aos milhões, quiçá bilhões. Porém, como 

vimos neste trabalho os direitos humanos não conseguiram amenizar o sofrimento 

dessas vítimas, no mais, os lançaram em uma barbárie mais profunda ainda. 

 

Em seu livro 18 de Brumário de Luis Bonaparte, Marx comenta uma análise de 

Hegel, o qual diz que todos os grandes eventos e personagens da história acontecem 

duas vezes. Porém, Marx acrescenta que Hegel esqueceu de observar que tais 

a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa (MARX e 

ENGELS, 2011, p. 47) e cita alguns exemplos. Hoje podemos acrescentar mais um 

exemplo a esse rol, qual seja, primeiro, a missão civilizadora do ocidente  cercada 

de suas boas intenções, conforme as crenças da época  aconteceu como tragédia, 

agora o imperialismo dos direitos humanos surge como a farsa legitimadora da política 

das canhoneiras. 
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