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Implementação dos Direitos Humanos no século XXI
Dalmo de Abreu Dallari*

1 Direitos Humanos: o desafio da implementação
O tema que será aqui desenvolvido, “as 

dificuldades para a implementação dos direitos 
humanos no século vinte e um”, é extremamente 
amplo, pois as dificuldades são múltiplas e muitas 
vezes são acobertadas ou disfarçadas para que não 
sejam denunciadas e combatidas. Há uma variação 
enorme de dificuldades em decorrência de múltiplos 
fatores, inclusive das peculiaridades do direito que 
se quer efetivar, havendo especial resistência para 
implementação dos direitos sociais. Visando fazer uma 
síntese e dar objetividade ao enfoque, serão suscitadas 
algumas questões, considerando aspectos teóricos 
mas também tomando por base o que decorre da 
experiência. Como ponto de partida é necessário e 
oportuno assinalar que um dos principais obstáculos 
ainda está na incompreensão do real significado dos 
direitos humanos, o que decorre, em grande parte, da 
ignorância: há uma compreensão errada, distorcida, 
incompleta, do que são direitos humanos. 

Verifica-se isso inclusive entre defensores dos 
direitos humanos, que às vezes sentem-se encurralados 
porque recebem uma crítica e não sabem como 
responder.

O que eu posso falar quando me cobram a 
questão dos que se consideram vítimas, alegando 
que sofrem algum prejuízo para que sejam 
efetivados os direitos humanos dos outros? Já ouvi 
que é injusto e contra os direitos humanos usar uma 
parte dos tributos pagos pelo empregador, que 
paga a escola privada de seu filho, para manutenção 
da escola pública frequentada pelo filho de seu 
empregado, a quem ele diz pagar um bom salário 
[...].

E concluem: “Eu não tenho resposta para dar 
quando me fazem esse questionamento.” Para os 

que revelam essa dúvida, há uma distância entre 
as manifestações em favor dos direitos humanos e 
os reflexos de natureza prática, que muitas vezes, 
segundo eles, podem acarretar injustiças e revelam-se 
inconvenientes para a convivência pacífica. O exemplo 
aqui referido, colhido em situações concretas, deixa 
evidente que há, de fato, uma incompreensão, uma 
consideração distorcida do que significam os direitos 
humanos para o conjunto da sociedade, para a 
consecução de uma convivência pacífica e justa.

2 Natureza associativa e  
“egoísmo essencial” do ser humano 

A existência de oposição à própria noção de 
direitos humanos e de obstáculos de várias espécies, 
criados e desenvolvidos voluntariamente por pessoas, 
grupos e organizações sociais é fato mais do que 
evidente, que é frequentemente exposto, e não 
raro defendido, em pronunciamentos políticos e 
até na argumentação de alguns juristas, contando 
com o apoio de influentes órgãos da imprensa. E é 
importante ponderar que muitas dessas manifestações 
não resultam, propriamente, de incompreensão por 
despreparo ou por dúvida, pois muitos dos críticos 
da defesa e implementação dos direitos humanos 
são pessoas que têm formação de nível superior e, 
além disso, são muito bem informadas, mas que, 
conscientemente, são contrárias à implementação dos 
direitos humanos, por uma série de razões de cunho 
individual ou social. 

Cabe aqui por em evidência o que tem sido 
identificado por muitos estudiosos do ser humano e 
das relações sociais como “egoísmo essencial”. Essa 
expressão foi criada no século dezessete e foi acolhida 
e desenvolvida por alguns influentes filósofos e 
doutrinadores do século dezoito, que afirmaram ser 
o egoísmo uma das características essenciais do ser 
humano, que pode ser estimulada ou neutralizada 
pela conscientização e pelo estímulo de fatores sociais. 
O grande filósofo grego Aristóteles assinalou, em obra 
publicada no século IV antes de Cristo, a natureza 
associativa do ser humano, definindo o homem como 
“animal político”, no sentido de que tem necessidade 
essencial da vida associativa. Desde então, essa 
constatação tem estado sempre presente em trabalhos 
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teóricos, mas também, em termos práticos, nas teorias 
políticas, nas propostas para o aperfeiçoamento da 
organização política e social. É preciso ter sempre em 
conta que o ser humano tem absoluta necessidade da 
convivência, para atendimento de suas necessidades 
espirituais, afetivas, intelectuais e materiais.

Na linha das colocações de Aristóteles, foi 
publicada em 1762 a obra “O Contrato Social”, de Jean-
Jaques Rousseau, na qual se afirma que o homem é 
essencialmente bom e que a liberdade é um direito 
natural de todos, que foi retirado de muitos pelas 
ambições e pela força dos mais fortes. E propõe a 
formação de um acordo de todos, o contrato social, 
para uma convivência justa. E assim resume sua 
proposta: 

Encontrar uma forma de associação que 
defenda e proteja de toda a força comum a pessoa 
e os bens de cada associado, e pela qual cada um, 
unindo-se a todos, não obedeça senão a si mesmo e 
permaneça tão livre como anteriormente [...].

Entretanto, na mesma época operavam-se 
grandes transformações nas condições de vida e 
convivência, inclusive em consequência das grandes 
navegações que proporcionavam o enriquecimento 
dos que se beneficiavam, direta ou indiretamente, 
das riquezas que delas decorriam. E o que ocorreu a 
partir daí foi a formação de uma nova categoria social, 
liderada por homens que sem terem tradição familiar 
de superioridade social, sem pertencerem à nobreza, 
obtiveram meios para a conquista de posição política 
e social de primeiro nível, fazendo assim prevalecerem 
os seus interesses. A partir de então, o poder político, 
o comando da sociedade foi compartilhado por 
remanescentes da antiga nobreza, do clero e dos 
novos senhores, que acumulando riqueza faziam dela 
um instrumento de poder. 

 A partir da observação dessa nova realidade 
e pela evidência de que os novos poderosos davam 
absoluta prioridade aos seus próprios interesses, 
alguns prestigiosos pensadores desenvolveram teorias 
afirmando a existência de um egoísmo essencial, 
que seria também inerente à condição humana 
e que em muitos casos, segundo eles, determina 
o comportamento na convivência. Sobre essa 
característica do ser humano, que alguns sustentam 
ser determinante para uma parte da humanidade, 
é interessante e oportuno relembrar aqui a síntese 
dos argumentos desenvolvidos pelos que teorizaram 
sobre isso. Dois pensadores, Stirner e Niezstche, 

desenvolveram a ideia de uma moral do egoísmo, 
tendo este último sintetizado seu pensamento num 
ensaio intitulado “Antropologia”, nos seguintes termos: 

O egoísmo é parte essencial da alma 
aristocrática. Por egoísmo entendo a fé 
inquebrantável em que os outros seres devem 
sujeitar-se e sacrificar-se pelo que somos [...]. 

É importante registrar que essas colocações 
surgiram quando as mudanças políticas de nível 
local e internacional já começavam a favorecer os 
que não sendo membros da nobreza começavam 
a ter condições favoráveis para a formação de um 
patrimônio e obtenção de renda, como ocupantes 
de vastas extensões de terra. Ao lado disso, surgiam 
também novas condições para a formação de uma 
elite urbana economicamente forte. Era a burguesia, 
que, não tendo títulos de nobreza, passava a ter na 
prioridade por seus interesses pessoais e pela busca 
de crescimento econômico, sem qualquer respeito 
pela dignidade e pelos direitos dos outros, uma 
espécie de justificativa natural que se sobrepunha 
à ética. E isso foi refletido na Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão aprovada pela Assembleia 
francesa, que foi um avanço em termos de afirmação 
de direitos fundamentais, mas que ficou bem longe do 
reconhecimento da igualdade essencial de todos os 
seres humanos e de uma proposta de universalização 
dos Direitos Humanos . 

3 Os Direitos Humanos no século XXI: 
avanços consideráveis rumo à universalização

a) Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 
aprovada na França em 1789: consagração de privilégios

Para que se tenha uma ideia objetiva e 
abrangente da questão dos direitos humanos na 
realidade atual, é bom e oportuno relembrar, ainda 
que sucintamente, o surgimento de uma declaração de 
direitos como o primeiro passo no sentido da afirmação 
dos Direitos Humanos em perspectiva universal. Essa 
rememoração retrospectiva será de grande valia para 
que, considerando fatores do tempo e do espaço, 
possa ser percebida e identificada a diversidade das 
resistências e como elas têm-se colocado.

Em termos concretos e precisos, o reconheci-
mento e a proclamação dos Direitos Humanos em 
perspectiva universal, abrangendo todos os seres hu-
manos, sem qualquer espécie de discriminação, tem 
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início com a aprovação da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pela Organização das Nações Uni-
das em 1948. Mas o primeiro documento denominado 
Declaração de Direitos que teve repercussão interna-
cional é o que foi aprovado na França em 1789, no qua-
dro da Revolução Francesa. Esta, pelos seus objetivos e 
pelos valores e normas que consagrou, foi uma revolu-
ção realizada para eliminar discriminações tradicionais, 
que favoreciam a nobreza e o clero, e dar a supremacia 
política e social àquela nova categoria, depois identifi-
cada como “a burguesia”. Alguns aspectos da Declara-
ção de Direitos aprovada pela Assembleia implantada 
pelos revolucionários franceses no século dezoito dei-
xam bem evidentes as limitações da nova ordem esta-
belecida quanto aos direitos fundamentais, refletindo 
as concepções então predominantes e privilegiando 
os interesses da burguesia que passava a ser a classe 
social dominante. 

Observe-se, desde logo, que o documento foi 
denominado “Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão”, estabelecendo-se aí uma discriminação 
que excluía as mulheres, embora estas, por algumas 
líderes e por manifestações públicas, já reivindicassem 
a igualdade de direitos. Um fato da história, muito 
expressivo mas quase desconhecido, que é oportuno 
lembrar aqui porque deixa bem evidente o ambiente de 
discriminação e intolerância, é que uma jovem francesa 
daquele período, talentosa escritora e defensora dos 
direitos das mulheres, dos idosos e das camadas mais 
pobres da população, Olímpia de Gouges, indignada 
com a discriminação, escreveu e publicou, em 1791, 
uma “Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã”. 
Por esse atrevimento ela foi processada perante o 
tribunal revolucionário como “inimiga do povo”, tendo 
sido condenada à morte e guilhotinada em 1793. Tanto 
a personagem quanto o documento por ela produzido 
foram escondidos nos subterrâneos da história e só 
vieram a público no final do século vinte.

A leitura da Declaração francesa de 1789 deixa 
evidente o objetivo de afirmar e garantir a supremacia 
das camadas superiores da população, estando-se 
longe de uma proclamação de direitos que pudesse 
ser denominada universal, tanto pelas pessoas 
beneficiadas quanto pelos direitos proclamados e 
protegidos. Com efeito, os membros da Assembleia 
que produziu aquela Declaração eram representantes 
da nobreza tradicional, do clero, que gozava de muitos 
privilégios e da nova classe de proprietários de terras, 
a burguesia rural, incluindo também mercadores de 

escravos, iniciando-se discretamente a formação de 
uma burguesia urbana. Esse novo segmento social, 
a burguesia, que teve representação na Assembleia 
ao lado da nobreza e do clero, foi identificado como 
“terceiro estado” em obra então publicada pelo abade 
Sieyés, denominação que teve inclusive uso oficial. 

Por esse conjunto de fatores, quando trata 
do direito à liberdade o que aparece na Declaração 
francesa de 1789 é a exaltação da liberdade individual, 
não havendo qualquer referência à liberdade de 
associação, como também à liberdade de ensino, 
que era dominado por instituições católicas. A par 
disso, é importante lembrar que, na prática, havia 
sérias restrições às reuniões de trabalhadores e de 
mulheres, tendo havido mesmo ações policiais para 
impedir essas reuniões. Um elemento objetivo que 
deixa bem evidente a ambiguidade da Declaração 
é que os mesmos integrantes da Assembleia que 
participaram de sua elaboração e aprovação, em 1789, 
em 14 de junho de 1791 aprovaram a Lei Le Chapelier, 
assim denominada porque esse era o nome de seu 
proponente, lei que proibia associações, sindicatos 
e greves, atingindo especialmente os trabalhadores 
e as mulheres que participavam de manifestações 
reivindicatórias. 

Outro ponto de fundamental importância para 
que se veja claramente o alcance limitado daquela 
Declaração de Direitos, mas também a forte influência 
dos novos detentores do poder econômico, com reflexo 
imediato nos padrões jurídicos, é que no art. 17 é feita 
expressamente a proclamação de que “a propriedade 
é inviolável e sagrada”, sendo esse o único direito ao 
qual foi dado esse qualificativo. Na realidade, todos os 
que redigiram e aprovaram aquele documento eram 
proprietários — muitos, só recentemente haviam 
adquirido essa condição — e estavam defendendo seus 
próprios interesses, não havendo qualquer dispositivo 
prevendo o acesso à propriedade ou dispondo que 
esta fosse utilizada de modo a atender os interesses 
do proprietário mas respeitando os interesses de toda 
a sociedade. Mas durante muito tempo, praticamente 
até o século vinte, aquela Declaração foi citada como 
garantia de liberdade, contra o absolutismo, e também 
como padrão de justiça social, por ser uma afirmação 
dos direitos fundamentais do homem.
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b) A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: 
conquista da humanidade rumo à universalização.

A Declaração francesa de 1789 foi consagrada 
como padrão a ser observado para a instauração de 
uma ordem política e social justa, na qual os direitos do 
homem seriam respeitados, estabelecendo limitações 
para o poder político e assegurando a existência de 
uma ordem social justa. Essas concepções, embora 
com as limitações acima ressaltadas, tiveram grande 
autoridade e foram predominantes até o século vinte, 
quando os avanços tecnológicos e outros fatores 
levaram ao surgimento de movimentos sociais de 
reivindicação dos direitos fundamentais em benefício 
de todos, e não como privilégios de classes sociais 
superiores, que, dispondo de poder econômico, tinham 
o comando político e assim asseguravam o respeito de 
seus direitos individuais, entre os quais tinha grande 
ênfase o direito de propriedade, com os benefícios e as 
vantagens que ele pode proporcionar.

As disputas pelo poder político, intimamente 
ligado ao poder econômico, tanto no âmbito interno 
dos Estados quanto no plano internacional, foram 
ganhando dimensão e intensidade, atingindo um 
ponto de extrema violência no século vinte, quando 
grandes potências políticas e econômicas, disputando 
a predominância, desencadearam guerras vitimando 
milhões de seres humanos indefesos que viviam nos 
países e nas cidades que, por sua expressão política 
e econômica, eram objetos das disputas. Assim 
ocorreram duas guerras, que, pela amplitude das 
regiões envolvidas, foram qualificadas como guerras 
mundiais. A primeira teve início em 1914 e findou 
em 1918, tendo causado destruições e mortes de 
grande amplitude, em várias partes do mundo. A 
segunda foi muito mais violenta, em decorrência do 
aperfeiçoamento na produção de armamentos, tendo 
causado mais destruições e mais mortes do que a 
primeira e atingindo praticamente o mundo inteiro. 

Terminada a segunda guerra mundial, líderes 
pacifistas de várias nacionalidades alertaram para o 
fato de que as guerras tinham-se tornado cada vez 
mais destruidoras, em prejuízo de toda a humanidade, 
não havendo vencedores e vencidos, pois todos os 
povos haviam sofrido tremendamente com as disputas 
desencadeadas pelas ambições dos mais poderosos. 
E iniciaram um trabalho visando à criação de um 
organismo de controle das relações internacionais 
e de um sistema normativo de amplitude mundial, 
que fosse a base para a solução pacífica dos conflitos, 

promovesse a cooperação internacional e fixasse 
regras de convivência obrigatórias para toda a 
humanidade, tendo a pessoa humana como o primeiro 
dos valores e proclamando direitos fundamentais 
que seriam iguais para todos os seres humanos e de 
obediência obrigatória para todos os governos. E 
assim foi criada, em 1945, a Organização das Nações 
Unidas – ONU, instalando sua sede em Nova Iorque e 
tendo, no início, 51 Estados-membros, mas deixando 
aberta a possibilidade de novas adesões, tendo hoje 
193 Estados-membros, abrangendo, praticamente, 
o mundo todo, atuando por muitos meios para a 
correção das injustiças no interior dos Estados.

Sob inspiração desses princípios e objetivos, a 
Organização das Nações Unidas aprovou, em 10 de 
Dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, na qual se faz a proclamação dos direitos 
fundamentais dos seres humanos. Um aparente 
pormenor, que deve ser ressaltado por sua importante 
significação para registro do avanço das novas 
concepções, é a denominação desse documento. 
Alegando o precedente histórico, a delegação francesa 
propunha que se denominasse “Declaração dos 
Direitos do Homem”, alegando ainda que a expressão 
“homem” era consagrada na linguagem corrente para 
as referências ao conjunto dos seres humanos, homens 
e mulheres. 

Mas houve forte resistência, merecendo 
especial referência a posição adotada por Eleanor 
Roosevelt, viúva do ex-Presidente dos Estados Unidos 
Fanklin Roosevelt, que integrava a delegação dos 
Estados Unidos. Com muita firmeza, ela relembrou 
a forte discriminação contra as mulheres, que se 
manteve mesmo depois de aprovada a Declaração 
dos Direitos do Homem. E sua argumentação foi 
amplamente vencedora, sendo importante assinalar 
que a denominação oficial do documento aprovado 
pela Organização das Nações Unidas é “Declaração 
Universal dos Direitos Humanos”. 

A Declaração tem um preâmbulo, contendo 
vários considerandos, o primeiro dos quais tem a 
seguinte redação:

Considerando que o reconhecimento da 
dignidade humana a todos os membros da família 
humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis 
constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da 
paz no mundo [...].

 E o texto da Declaração, que contém 30 artigos, 
tem início com esta proclamação do art. 1°:
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Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e 
de consciência, devem agir uns para com os outros 
em espírito de fraternidade [...]. 

É interessante e oportuno observar que muitos 
Estados já existentes em 1948 negaram-se a aderir à 
Organização das Nações Unidas, alegando que ela, 
pelos que a propuseram e pelos direitos que desde o 
início foram mencionados como seus fundamentos, 
era o reflexo de valores ocidentais e não universais, 
ou, ainda, eram pretextos de alguns Estados ocidentais 
que aparentavam preocupação humanista mas que, 
na realidade, pretendiam impor padrões a todos 
os demais Estados do mundo. Esse foi um primeiro 
obstáculo à universalização, gradativamente superado. 

c) Os “Pactos Internacionais de Direitos Humanos” 
aprovados pela ONU em 1966: instrumentos para 

efetivação dos Direitos Humanos

Poucos anos depois da aprovação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos já se tinha verificado 
que muitos dos Estados que haviam aderido a esse 
documento não lhe davam aplicação, sob vários 
pretextos. Em primeiro lugar alegava-se que o 
documento aprovado era apenas uma Declaração de 
Direitos, não tendo a natureza jurídica de um tratado 
e por isso não sendo de cumprimento obrigatório. A 
par disso, alegava-se que a generalidade e abstração 
dos dispositivos tornavam difícil, ou mesmo discutível, 
sua aplicação, tomando isso como pretexto para não 
efetuar a implementação dos direitos em situações 
concretas nas quais a ofensa aos direitos fundamentais 
era evidente e continuada.

Buscando superar essas resistências, foi proposta 
a elaboração de um Pacto Internacional de Direitos 
Humanos, que contivesse os direitos e as obrigações 
constantes da Declaração, mas em linguagem mais 
objetiva e pormenorizada e, além disso, com a natureza 
jurídica de um tratado, sendo, portanto, de aplicação 
obrigatória para os Estados signatários que, além de 
assinar o documento, dando o quorum mínimo para 
sua aprovação, homologassem posteriormente sua 
adesão, formalizando o compromisso de aplicação. 

Iniciou-se, então, a discussão sobre esse Pacto 
amplo, mas desde logo surgiu uma séria divergência, 
pois muitos Estados diziam concordar com a 
obrigatoriedade jurídica dos preceitos relativos aos 
Direitos Civis e Políticos, recusando-se, entretanto, a 
aceitar como obrigatórios os que eram definidos como 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Entre outros 
argumentos para justificar essa resistência alegava-
se que estes direitos iriam criar pesados ônus para os 
Estados, além de interferir na ordem jurídica e social 
tradicional dos Estados.

Não se tendo chegado a um acordo foi feito 
um desdobramento, criando-se dois Pactos, um para 
os Direitos Civis e Políticos e outro, completamente 
independente, para os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. Foram elaborados os respectivos projetos 
e, afinal, submetidos aos Estados-membros da ONU, 
que lhe deram aprovação em 1966. Foi, então, aberta a 
possibilidade de adesão e no ano de 1976 foi obtido o 
número mínimo de adesões para a entrada em vigor de 
ambos os Pactos, identificados como Pactos de Direitos 
Humanos. Entretanto, permaneceu aberta aos Estados-
membros a possibilidade de retardar a aplicação 
obrigatória dos Pactos, estabelecendo-se que esta só 
ocorreria após a homologação formal da adessão. O 
Brasil assinou ambos os Pactos, em 1976, mas a adesão 
formal ficou na dependência de aprovação pelo 
Congresso Nacional e isso só ocorreu em 1992.

Segundo os últimos dados divulgados, o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos teve rápida 
adesão pela quase totalidade dos Estados-membros 
da ONU. Entretanto, quanto ao Pacto dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais continuou a haver 
muita resistência. Assim, até o ano de 2013, o número 
de Estados aderentes, que assinaram o documento, 
subiu para 160, mas sete desses Estados não ratificaram 
ainda a adesão, estando entre estes os Estados Unidos, 
onde ainda é muito forte a oposição a esse Pacto. Mas, 
quanto aos avanços dos Direitos Humanos, pode-se 
concluir que tem havido um progresso considerável 
no rumo à universalização, tanto no sentido da adesão 
quanto relativamente a medidas internas buscando a 
efetivação, ainda que gradativa. 

4 Resistências à implementação dos Direitos 
Humanos: diversidade, oscilações e contradições

Pelo que já foi exposto, verifica-se que a 
resistência à universalização dos Direitos Humanos já 
foi evidenciada no século dezoito e, no século vinte, 
ela se revela na ocorrência de uma ambiguidade 
com relação à implementação dos Direitos Humanos 
então formalmente proclamados e protegidos, que 
foi denunciada como defesa de privilégios contrários 
aos Direitos Humanos. Em sentido oposto, haverá 
manifestações em defesa dos Direitos Humanos e 
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reivindicando sua universalização, as quais chegaram a 
ser tratadas como movimentos subversivos contrários 
aos direitos fundamentais e por isso sujeitos a punições 
por vias legais. 

Essa ambiguidade é registrada com objetividade 
numa coletânea de artigos de juristas franceses 
denominada “Les Droits de l’Homme: Universalité et 
Renouveau” (Paris, ed. L’Harmatan, 1990), na qual são 
analisados, com riqueza de informações e objetividade, 
aspectos fundamentais relacionados com a busca de 
universalização dos Direitos Humanos. Na introdução 
da obra seus autores, os eminentes juristas Guy 
Brabant e Gérard Marcou fazem uma colocação básica, 
ressaltando aspectos particulares dos movimentos em 
que era referida a universalização e, em sentido oposto, 
peculiaridades de sérias restrições à aplicação das 
normas então vigentes de Direitos Humanos, que eram 
consideradas discriminadoras e base de injustiças. 

Quanto aos movimentos e às tomadas de posição 
com relação aos Direitos Humanos, registra-se que 
ocorreram, primeiramente, movimentos que não se 
opunham à Declaração dos Direitos mas reivindicavam 
a eliminação das desigualdades e discriminações, o que 
já ocorreu no próprio século dezoito, como já foi acima 
registrado. Mas com a intensa ampliação das atividades 
econômicas e a concentração de grande número de 
trabalhadores vão aparecer questionamentos teóricos 
e mobilizações sociais. Surge, então, a crítica marxista, 
que foi registrada na obra teórica há pouco referida, 
ressaltando justamente as ambiguidades. Eis o que 
observam os eminentes juristas:

O universalismo da Declaração não a deixou 
ao abrigo de críticas, pelo contrário. Muito cedo, 
a dinâmica do princípio da igualdade levou ao 
nascimento da reivindicação de igualdade real, à 
qual a Convenção (nome adotado pela Assembleia 
dita representativa do povo, instalada durante a 
Revolução Francesa) procurou responder. Mais 
tarde, seu silêncio sobre o direito de associação 
foi criticado à luz da Lei Le Chapelier. Em termos 
fundamentais, a crítica marxista (à Declaração dos 
Direitos do Homem) foi desenvolvida sob dois 
aspectos: 1) os direitos do homem não são outra 
coisa que os direitos do indivíduo, “voltado para o 
seu próprio interesse”, numa sociedade burguesa 
na qual o único vínculo que une os indivíduos é a 
necessidade de assegurar a conservação de seus 
bens e de suas pessoas; 2) os direitos são ilusórios 
para todos aqueles cujas condições materiais de 
existência privam dos meios de os exercer e seu 
universalismo não é mais do que a máscara da 
dominação de classe [...].

E concluem os preclaros analistas: 

Essa crítica, sobretudo sua segunda 
expressão, conduziu o movimento socialista, depois 
o comunista, a rejeitar, com a ordem social injusta 
do capitalismo, a concepção dos direitos do homem 
que a ela estava associada e que havia acompanhado 
seu desenvolvimento [...] (ob. cit., p. 15). 

Outro dado histórico, que deve ser aqui registrado 
por ser mais um aspecto das ambiguidades com 
relação aos Direitos Humanos e sua Universalização, é 
uma radical inversão das posições em decorrência de 
mudanças fundamentais quanto à avaliação político-
social dos Direitos Humanos. Terminada a segunda 
guerra mundial, em 1939, instalou-se uma disputa de 
âmbito internacional que foi denominada “guerra fria”, 
pois por meios pacíficos, sem confrontos armados, 
duas potências mundiais disputavam a hegemonia. De 
um lado os Estados Unidos, defendendo os padrões 
do capitalismo burguês e de outro a União Soviética, 
liderando a pretensão de supremacia dos padrões do 
comunismo. 

Com a intensificação das disputas surgiu o 
temor de uma nova guerra mundial e foi então 
que a Igreja Católica, a partir de iniciativas do Papa 
João XXIII, iniciou um intenso trabalho em favor dos 
Direitos Humanos. Em 1961 foi por ele convocado 
o Concílio Vaticano II, realizado no ano de 1962, 
dando grande ênfase à exigência de respeito pela 
dignidade da pessoa humana, sem qualquer espécie 
de discriminação, em perspectiva universal. Um dado 
muito importante é que no Concílio foi expressamente 
ressaltada a existência de graves injustiças sociais, com 
grande número de pessoas vivendo em condições 
sub-humanas, absolutamente injustas, assim como a 
ocorrência de intensas disputas, em âmbito nacional e 
internacional, pela riqueza material e pelo predomínio 
econômico. Na sequência do Concílio, em 1963, o 
Papa João XXIII publicou a Encíclica “Pacem in Terris”, 
que tem fundamentação expressa coincidente com 
os primeiros ítens do preâmbulo da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Nessa Encíclica o 
Papa denuncia as grandes injustiças existentes em 
muitas partes do mundo, dizendo que a paz no mundo 
só será conquistada se forem eliminadas a injustiças 
existentes em âmbito nacional, por imposição dos 
poderosos econômicos, e em âmbito internacional, 
pelos que pretendem usar de seu poderio econômico 
para aumentar sua riqueza. E conclui que “a Paz entre 
os povos exige: a verdade, como fundamento, a justiça 
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como norma, o amor como motor e a liberdade como 
clima”. 

Na sequência dessas colocações foi criada 
no Vaticano a “Comissão Justiça e Paz”, que depois 
teve desdobramentos com a criação de comissões 
semelhantes de âmbito nacional. No Brasil essa 
mobilização pelos Direitos Humanos ganhou especial 
ênfase a partir de 1972, com a criação da “Comissão 
Justiça e Paz” de São Paulo, pelo Papa João Paulo 
II, atendendo a pedido do Cardeal Arcebispo Dom 
Paulo Evaristo Arns. A ideia básica, que levou à 
criação das Comissões Justiça e Paz, foi a correção 
das injustiças sociais existentes no mundo, com a 
negação dos direitos fundamentais a grande número 
de pessoas e aos segmentos sociais tratados como 
inferiores, mantidos em situação de extrema pobreza 
e dependência.

A proposta básica dessa mobilização é, 
justamente, a denúncia das injustiças e a realização 
de um trabalho constante visando a universalização 
dos Direitos Humanos. É interessante assinalar que 
essas considerações já se encontram na obra de 
Hugo Grócio, notável humanista holandês do século 
dezessete, que fala na justiça como pressuposto da paz, 
o que foi reiterado com grande ênfase, com amplos 
efeitos práticos, pelo Concílio Vaticano II. Há um belo 
pronunciamento do Papa João XXIII em que ele diz, 
textualmente: “Justiça é o novo nome da Paz”. E desde 
então, em muitos países, vem sendo desenvolvido um 
trabalho no sentido da correção das injustiças, para 
que seja assegurado a todos, universalmente, o gozo 
efetivo dos Direitos Humanos.

Cabe aqui, ainda, o registro de uma 
particularidade que é bem demonstrativa da 
ambiguidade dos obstáculos opostos à universalização 
dos Direitos Humanos. Por influência da ONU e, 
sem dúvida, pelo estímulo decorrente do Concílio 
Vaticano II e da Encíclica “Pax in Terris”, com a criação 
de Comissões “Justiça e Paz” ganhou grande força e 
dinamismo a mobilização nacional e internacional 
visando à universalização dos Direitos Humanos. 
Buscando algum fundamento para se opor a essa 
mobilização, as lideranças das classes sociais mais 
ricas, beneficiárias de privilégios políticos e sociais, 
passaram a utilizar e difundir a alegação de que a 
defesa dos Direitos Humanos e os movimentos por sua 
universalização fariam parte da pregação comunista e 
deveriam ser fortemente reprimidos por constituírem 
ameaças aos direitos fundamentais, especialmente aos 

direitos à liberdade e à propriedade, o direito “sagrado” 
de propriedade, como foi qualificado na Revolução 
Francesa. 

Apesar dos avanços conseguidos e não se 
utilizando mais a identificação da defesa dos Direitos 
Humanos como parte do movimento comunista, 
existem ainda muitas resistências, sendo oportuno 
observar que mesmo entre os católicos das classes mais 
ricas existem opositores aos Direitos Humanos, que 
dão mais importância aos seus interesses econômicos 
do que aos pronunciamentos da cúpula da Igreja.

Uma argumentação que tem sido usada com 
frequência ultimamente é a alegação de que a 
implantação dos Direitos Humanos, sobretudo dos 
Direitos Sociais, trará grandes prejuízos à sociedade 
e imporá sacrifícios tanto às camadas mais ricas 
da população quanto às mais pobres. Entre outros 
argumentos, afirma-se que para viabilizar essa 
implementação todos, ricos e pobres, terão que pagar 
mais tributos. Isso, segundo se argumenta, implica, 
para as camadas mais ricas da população a imposição 
de uma injustiça, confiscando uma parte dos ganhos 
regularmente obtidos por eles para fazer sua aplicação 
em benefício de outros. E para amedrontar as camadas 
mais pobres alega-se que também os que vivem de 
seu trabalho serão penalizados, porque além de ser 
inevitável a redução dos salários, em decorrência 
dos novos encargos das empresas os trabalhadores 
também terão que contribuir para os investimentos 
visando a implantação dos direitos sociais. E, mais 
grave ainda, os trabalhadores vão correr o risco do 
desemprego, porque os empregadores da indústria, 
do comércio, dos serviços ou do agronegócio terão 
menos recursos e farão poucos investimentos, com o 
risco, inclusive, da redução do número de empregos e 
do nível salarial. 

5 Implementação dos Direitos Humanos, 
contribuição humanista em benefício da 

dignidade humana
Por tudo o que foi exposto, verifica-se que a 

busca de efetivação dos Direitos Humanos tem sido 
uma difícil caminhada, com muitas objeções, muitas 
vezes opostas por pessoas e grupos que, por diversas 
razões, têm posição social e política proeminente 
e que se valem disso para influenciar os meios de 
divulgação, assim como para interferir em decisões da 
organização pública para obstar a proteção aos direitos 
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fundamentais e para impedir, ou, pelo menos, reduzir 
a destinação de recursos visando a implementação dos 
Direitos Humanos, especialmente dos direitos sociais.

Em primeiro lugar, é oportuno observar que a 
destinação de recursos para atendimento dos direitos 
sociais não implicará, inevitavelmente, a necessidade 
de aumento da arrecadação. Com efeito, é público 
e notório que uma parte dos gastos públicos atuais 
não se orienta pelas necessidades sociais, mas para 
o atendimento de conveniências de pessoas e 
grupos. Assim, a racionalização dos gastos públicos, 
com prioridade para as reais necessidades e os reais 
benefícios da sociedade já proporcionará meios 
substanciais para a implantação dos Direitos Sociais.

Quanto à alegação de que a efetivação dos 
Direitos Humanos, especialmente dos Direitos 
Sociais, exigindo a aplicação de recursos obtidos dos 
contribuintes, é injusta por significar um confisco de 
dinheiro regularmente obtido pelos mais ricos não 
tem a mínima consistência. A garantia do direito de 
propriedade, com a possibilidade de obtenção de 
ganhos não será afetada e está dentro das normas já 
consagradas na Constituição, sendo oportuno lembrar 
que é princípio constitucional a função social da 
propriedade. Assim, esse direito é constitucionalmente 
garantido, mas tal garantia não tem por finalidade 
satisfazer as ambições pessoais dos proprietários, 
mas prevendo que, a par dos interesses pessoais, 
toda propriedade seja utilizada de forma a contribuir 
para satisfação das necessidades sociais, numa ordem 
social em que todos tenham a possibilidade de uma 
vida digna com o atendimento de suas necessidades 
essenciais.

Quanto ao risco de empobrecimento, inclusive 
com o fechamento de empresas e a diminuição dos 
empregos, porque os empresários devem contribuir 
para a implementação dos Direitos Sociais também é 
irrelevante, pois as contribuições serão de pequeno 
valor, considerando os benefícios e os ganhos que 
a propriedade pode proporcionar aos seus titulares. 
Por tudo isso, fica evidente a inconsistência do 
argumento de que os pobres serão penalizados, direta 
ou indiretamente, com a implementação dos Direitos 
Sociais. Na realidade eles serão beneficiados, tendo 
a possibilidade de viver com dignidade e de atender  
suas necessidades essenciais. 

Em conclusão, o que se pode afirmar, com base 
nas mudanças positivas que já ocorreram em muitas 
partes do mundo, pela inclusão dos preceitos de 
Direitos Humanos nas Constituições, é que tem havido 
um real avanço na busca de universalização dos Direitos 
Humanos. Para que sejam consolidados esses avanços 
e para que se acelere essa caminhada é necessária 
uma atuação determinada, corajosa e firme de todos 
os que, individualmente ou no exercício de atribuições 
no âmbito público ou privado, possam, de alguma 
forma, contribuir para o despertar das consciências e a 
destinação dos meios e recursos disponíveis, para que 
sejam efetivados os Direitos Humanos já consagrados 
em instrumentos jurídicos de grande relevância, como 
as Constituições, os tratados e as convenções de 
âmbito nacional ou internacional. 

Essa participação será uma contribuição 
humanista da máxima relevância para que a 
convivência justa seja a garantia da Paz.
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