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DINARTE LOPES

Sou Bacharel e Mestre em Filosofia pela Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), onde fui professor no Departamento de 

Fundamentos Sócio-filosóficos da Educação (Centro de Educação). 

Ainda em Recife, atuei como consultor de projetos do SEBRAE. 

Atualmente, sou professor na Universidade Potiguar – UnP.

Meus interesses de estudo e pesquisa giram em torno da aná-

lise da pós-modernidade a partir de um triplo enfoque: filosófico, 

histórico e ético.

Neste momento, desenvolvo pesquisa sobre as interpretações 

de Kierkegaard e Nietzsche acerca da filosofia grega como hori-

zonte comum de suas críticas à metafísica e sua repercussão no de-

bate ético atual.

Minha principal diretriz como professor é a seguinte: não se 

pode conhecer coisa alguma (nada, absolutamente!) a não ser pela 

reflexão e pelo debate.

Espero que este livro reflita esta convicção, uma das poucas 

que ainda possuo. C
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ÉTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Quantas vezes você já ouviu falar de ética? Acreditamos que 

inúmeras, não é mesmo? E em direitos humanos? Bem, imagina-

mos que você também já ouviu bastante a respeito desse assunto. 

Mas existe uma certa diferença entre o conhecimento intuitivo que 

adquirimos a respeito de um determinado assunto e o conheci-

mento conceitual.

O conhecimento intuitivo é aquele que adquirimos nas conver-

sas, ao assistirmos algum programa de televisão, etc. O conhecimen-

to conceitual é aquele que adquirimos em materiais especializados, 

elaborados especificamente para explicar determinado assunto.

Pois bem, a partir de agora, você terá a oportunidade de co-

nhecer mais de perto o tema da ética e dos direitos humanos. O 

que é ética? Como definir os direitos humanos? Quais as relações 

entre ambos? São assuntos meramente  teóricos ou é possível exer-

citá-los também na prática? Essas e muitas outras perguntas serão 

abordadas nesta disciplina.

Ao final dos capítulos, você será capaz de não apenas definir 

a ética ou os direitos humanos, mas – o que é mais importante – 

refletir sobre que ações podem ser realmente chamadas de ações 

éticas e que práticas contribuem para a efetivação e a defesa dos 

direitos humanos.

Assim, mais do que uma coleção de conhecimentos estan-

ques, esperamos fornecer as ferramentas para que você mesmo 

possa pensar e chegar às suas próprias conclusões a respeito do 

tema desta disciplina.
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1 IDENTIFICAÇÃO

Direitos Humanos. Direitos Constitucionais. Cidadania. Direitos e 
garantias fundamentais do cidadão. Ética, estética e interface com 
os direitos humanos. O sujeito como agente, ator e autor.

2 EMENTA

Apresentar os principais conceitos éticos segundo os autores 
clássicos, as principais definições de cidadania e suas relações com 
o tema dos direitos humanos; ressaltar como esses temas afetam 
nossas relações sociais em nível local e mundial; esclarecer a evolução 
histórica dos direitos humanos.

3 OBJETIVOS

 �  Compreender os conceitos éticos mais importantes; 

 �   Assimilar os principais direitos e deveres de cidadania no 
mundo social contemporâneo;

 �  Identificar alguns dos direitos humanos mais importantes; 

 �   Resolver situações de conflito pelo entendimento ético e 
respeitando o direito às diferenças;

 �   Fazer uso da ética de modo a fundamentar decisões em nível 
prático; 

 �   Ser capaz de lidar com as diferenças entre indivíduos e culturas 
utilizando-se do instrumental ético.  

4 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS



Valorizar o papel da reflexão como fundamento da ação, entendendo que as 
pessoas são diferentes e que diferença não significa desigualdade.

5 VALORES E ATITUDES

UNIDADE I

 � Ética e Moral: ética, estética e interface com os direitos humanos;

 �  Direitos Humanos: estudo do conceito, fundamentos, evolução e 
significado dos direitos humanos;

 � Cidadania: o sujeito como agente, ator e autor;

 � Introdução ao Direito: direitos e garantias fundamentais do cidadão.

UNIDADE II

 � Natureza humana e direitos humanos;

 � Experiência cultural e direitos humanos;

 � Direitos humanos e globalização;

 � Democracia e educação: novas perspectivas para os direitos humanos.

6 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

 �  Utilização de material didático impresso (livro-texto);

 �  Interação por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (UnP Virtual);

 �   Utilização de material complementar (sugestão de filmes, livros, sites, 
músicas ou outro meio que mais se adéque à realidade do aluno).

7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 �   Pontualidade e assiduidade na entrega das atividades (propostas no 
material didático impresso (livro-texto) e/ou Ambiente Virtual de 
Aprendizagem) solicitadas pelo Tutor;

 �  Realização das avaliações presenciais obrigatórias.

8 ATIVIDADES DISCENTES



A avaliação ocorrerá em todos os momentos do processo ensino-aprendizagem 
considerando:

 �  Leitura do material didático impresso (livro-texto);

 �  Interação com tutor pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (UnP Virtual);

 �   Realização de atividades propostas no material didático impresso (livro-
texto) e/ou pelo tutor no Ambiente Virtual de Aprendizagem;

 �   Aprofundamento de temas em pesquisa extra material didático impresso 
(livro-texto).

9 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

SINGER, Peter. Ética Prática, 3ª ed. Lisboa: Martins Fontes, 2002.

VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
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2ª ed. São Paulo. Companhia das Letras, 2008. 
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1.1 Contextualizando 

Neste primeiro capítulo, você entrará em contato com as primeiras noções 

teóricas a respeito da ética e da moral. Na verdade, todos nós já possuímos 

ética e moral que se manifestam na forma como agimos. Mas, se todos já 

temos uma ética bem como uma moral, por que razão devemos ainda estudar 

este assunto? A resposta é que embora muitos já tenham bem definidos os 

seus preceitos de conduta e se comportem de acordo com eles, poucos, muito 

poucos na verdade, refletem sobre esses preceitos. 

Então refletir sobre o assunto é importante para nos ajudar a colocar em 

questão se os nossos valores são ou não adequados a nossas vidas. Em suma, 

o fato de que todos já termos nossos modos próprios de agir e pensar não 

significa que eles sejam os mais adequados ou os mais corretos. E só a reflexão 

crítica e pessoal de cada um é que poderá ajudar a eleger os melhores valores. 

Assim, neste primeiro momento você aprenderá a distinguir ética e moral, 

duas palavras que geralmente são empregadas como sinônimos ou com sentidos 

muito próximos, mas que guardam diferenças significativas entre si. Aprender 

sobre essas diferenças será muito útil na nossa tarefa de refletir sobre os 

nossos valores individuais e os valores de nossa sociedade. Afinal, quem nunca 

se perguntou sobre a pertinência de suas próprias ações? Quem nunca, em 

um momento de tomada de decisão, se perguntou se os valores a que estava 

acostumado a conduzir suas ações eram de fato adequados àquele momento? 

Quem nunca se perguntou se os valores de sua família são realmente adequados à 

sua própria vida? Quem nunca, em algum momento, percebeu que determinado 

valor aceito na sociedade em que vive era inadequado para a sua vida particular? 

Pois bem, se você já passou por alguma dessas situações, seja bem-vindo.

ÉTICA E MORAL: 
ÉTICA, ESTÉTICA E INTERFACE 
COM OS DIREITOS HUMANOS

CAPÍTULO 1
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Esperamos que nas próximas páginas você encontre o estímulo necessário 

a uma reflexão que o conduza a uma vida em que as decisões éticas e morais 

possam ser tomadas de maneira livre e autônoma e que essas ações possam ser 

avaliadas pelo melhor juiz de suas ações: você. 

Ao final deste capítulo, esperamos que você seja capaz de:

 � Conceituar a palavra ética

 � Conceituar a palavra moral

 � Distinguir as principais diferenças entre ética e moral

1.2 Conhecendo a teoria

1.2.1 Ética e moral: existe diferença? 

Conforme já afirmamos, as palavras ética e moral são, geralmente, 

tomadas como sinônimos. Quando alguém intencionalmente comete uma ação 

que prejudica outras pessoas, costuma-se dizer que agiu de forma “antiética” 

ou que não tem “princípios morais”. Aqui, ética e moral são tomadas 

indistintamente para denotar ações que vão contra os valores considerados 

corretos ou justos pelos demais membros da sociedade. Entretanto, já 

adiantamos que essas duas palavras não têm o mesmo sentido. Então, quais 

são as principais diferenças entre as duas? O que diferencia ética e moral?

A palavra ética deriva do grego ethos e significa costume, modo de agir 

(VAZ, 1999). A moral, por sua vez, deriva do latim moris e também significa 

odo de se comportar, costumes. Ou seja, moris é a tradução direta de ethos. 

Mas se etimologicamente as duas palavras, ética e moral, têm a mesma origem, 

no vocabulário especializado elas apresentam diferenças bem definidas. Quais 

são então essas diferenças?

Uma primeira pista é fornecida por Adolfo Sanches Vàzquez, quando 

afirma de maneira bastante resumida que a ética é teórica e a moral é prática 

(VÁZQUEZ, 2006). Vamos ver o que isso significa. Em qualquer um dos casos, 

quando empregamos as palavras ética e moral, estamos nos referindo a uma 

única realidade da experiência humana: a ação.

Todos os seres humanos agem. Em diversas circunstâncias da vida, em 

qualquer tempo, em qualquer lugar, todos nós agimos. Mesmo quando 
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decidimos não agir, ou seja, quando nos omitimos, isso também é ação.  

Acontece que, como seres sociais, isto é, como membros de uma coletividade 

que é maior do que nós, estamos sempre sujeitos ao julgamento dos outros. 

Da mesma maneira, sempre julgamos os demais membros de nossa sociedade.

Assim, a ação, enquanto parte integrante do nosso modo de ser, é sempre 

objeto de avaliação por parte dos outros, assim como nós inevitavelmente 

também julgamos as ações alheias.  Pense bem. Como não emitir julgamento 

sobre um indivíduo que, notoriamente embriagado,  entra em seu veículo 

acompanhado de suas crianças, dá partida no motor e segue dirigindo seu 

automóvel em meio ao trânsito da cidade? Como não emitir julgamento sobre 

o empregador que constantemente explora e humilha seus empregados? Por 

outro lado, como não emitir julgamentos sobre uma pessoa que se mantém 

honesta mesmo quando as circunstâncias adversas de sua  vida (pobreza, fome, 

etc.) servem de estímulo para a desonestidade? Enfim, as ações humanas são 

sempre passíveis de julgamento moral por parte de outros indivíduos, quer 

este julgamento seja positivo, quer seja negativo.

Voltando à definição de Vázquez, vamos apresentar um exemplo 

para facilitar a compreensão. Quando alguém se pergunta se pode ingerir 

bebidas alcoólicas mesmo sabendo que em breve vai dirigir, ou quando se 

pergunta como deve tratar este ou aquele funcionário de sua empresa, 

ou ainda, se deve ou não, em momento de necessidade extrema, furtar 

dinheiro de alguém, mesmo que este dinheiro não fosse fazer falta à 

pessoa furtada, em todos esses casos estamos diante de questões morais. 

Isso porque temos diante de nós questões sobre o que fazer em uma 

situação real e concreta na qual estamos particularmente envolvidos. 

Trata-se de situações em que é o próprio indivíduo que deve responder, 

pois é ele mesmo quem está envolvido, e a resposta à questão também 

gerará reflexos reais e concretos em sua vida.

Se, por outro lado, deixa-se de perguntar se devemos fazer isso ou aquilo 

(dirigir sob efeito do álcool, explorar funcionários, manter-se honesto mesmo 

nas dificuldades) e passa-se a perguntar sobre as razões para agir desta ou 

daquela maneira, chegamos a outro nível de questionamento. Desta vez nos 

encontramos no nível de reflexão ética. Neste nível, mais teórico que o nível 

anterior, pergunta-se por que é errado dirigir embriagado, por que não se 

deve explorar os trabalhadores, por que manter a honestidade? Ou seja, trata-

se de justificar a ação moral.
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Trata-se de descobrir o fundamento daquilo que julgamos certo ou errado. 

O que é o bem? A honestidade? Estes valores são universais ou relativos? Quer 

dizer, valem em qualquer época e lugar ou apenas aqui e agora, podendo deixar 

de valer daqui a algumas décadas ou em lugares distantes?  Estas questões, de 

caráter mais teórico do que prático, são questões éticas, porque não se dirigem 

a uma situação concreta particular, mas a diversas situações possíveis. E o modo 

como respondemos estas questões também não terá impacto imediato em uma 

situação concreta de nossas vidas, mas servirão apenas como princípios, como 

diretrizes gerais de nossas condutas em casos concretos.

Talvez agora esteja mais claro para você 
a primeira definição de ética e moral que 
apresentamos de Vázquez, segundo a qual a 
ética é teórica e a moral é prática. Perceba que 
a ética trata de questões gerais, que, embora 
possuam relação com as nossas ações, não se 
materializam em atitudes concretas.  Já a moral 
trata de ações concretas, ocorridas aqui e agora 
e nas quais estamos diretamente envolvidos. 

SAIBA QUE

Assim, podemos avançar um pouco mais e formular um segundo critério 

de diferença entre a ética e a moral. Este segundo critério diz respeito ao grau 

de generalidade dessas duas esferas da ação humana. Se na vida prática um 

indivíduo enfrenta um determinado problema e quer saber como agir, deve 

tomar a decisão por si mesmo. Não pode esperar que alguém tome a decisão 

por ele. É claro que pode até pedir um conselho a um amigo, a um parente 

ou qualquer pessoa em quem confie. Mas a decisão é sempre sua, afinal é 

o indivíduo quem será responsabilizado pelas consequências de sua decisão. 

Neste caso, estamos diante de um problema prático-moral. Trata-se de tomar 

uma decisão em uma situação específica em nossa vida concreta. 

Já no plano ético, estamos diante de problemas mais gerais, mais amplos. 

O que é o bem? Qual o valor da verdade? Existem valores universais? Perceba 

que estas questões, todas elas éticas, embora influenciem as nossas ações, não 

têm repercussão imediata em decisões específicas. Estas questões servem muito 

mais para esclarecer certos conceitos de natureza moral (o bem, a verdade,  a 

justiça) do que para nos orientar em casos concretos.



Ética, cidadania e direitos humanos

Capítulo 1

21

Você percebe agora por que dissemos que o nosso segundo critério de 

distinção entre ética e moral é o grau de generalidade existente entre ambas? 

Os problemas éticos têm a marca da generalidade, enquanto os problemas 

morais têm a marca da especificidade.

Entretanto, devemos estar bastante atentos. Pois apesar de diferentes, 

ética e moral não se excluem. Pelo contrário. Apesar de se caracterizar por uma 

reflexão mais geral, as respostas dadas aos problemas de natureza ética (teóricos) 

influenciam as decisões morais (práticas). Por exemplo. Se você se questiona o 

que é a verdade, qual o seu valor, e se ela é universal está refletindo no plano 

ético. Ou seja, no plano teórico e generalista. Suponha que após longa reflexão 

e pesquisa, descubra que a verdade é um valor moral absoluto, incondicional e 

universal. Esta solução ainda é uma solução ética. Mas ela pode ter repercussões 

morais, que dizer, em ações práticas da vida cotidiana.

Mais um exemplo: seu chefe o convida até a sua sala para uma reunião 

particular. Lá, ele faz uma pergunta. Se você responder a verdade, colocará 

em risco o emprego de seu melhor colega de trabalho. Se mentir, sabe que seu 

chefe nunca tomará conhecimento da mentira e, ainda, poupará o emprego 

de seu colega. O que fazer? Bem, esta é, sem dúvida, uma situação concreta 

e específica, ou seja, moral. Mas se, no plano ético, você respondeu que a 

verdade é um valor moral absoluto, incondicional e universal, então, no plano 

moral, deverá contar a verdade, embora isso custe o emprego de seu colega.

Estes exemplos são úteis para fazer você perceber que, embora diferentes, 

ética e moral se relacionam e se influenciam. Além disso, chama-nos a atenção para 

um terceiro critério de distinção: a moral é ação, a ética é a ciência sobre esta ação.

Como ciência, a ética tem a mesma finalidade de qualquer outra disciplina 

científica que é explicar, elucidar determinado fenômeno (no caso, a moral), 

elaborando conceitos que ajudem na compreensão do objeto estudado. Assim, 

por exemplo, a física ao estudar diferentes aspectos da matéria elabora uma 

série de conceitos capazes de tornar mais compreensível o seu objeto.

É por isso que estudamos na escola conceitos como os de massa, energia, 

etc. são conceitos da física (a ciência), que nos ajudam a compreender o seu 

objeto (a matéria). Da mesma forma, a ética (a ciência) ao estudar seu objeto (a 

moral) elabora uma série de conceitos que nos ajudam a compreendê-lo. Alguns 

desses conceitos são o bem, o justo, a liberdade, a responsabilidade, etc. 
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Questões aparentemente simples como “o homem é livre?” têm 

repercussões éticas e morais bastante profundas, pois se respondermos que 

o homem é absolutamente livre, então devemos também admitir que ele é 

absolutamente responsável por suas ações. Quer dizer, não há atenuante para 

sua responsabilidade sobre ações que ele cometerá.

Se o homem é parcialmente livre, então é também responsável 

apenas parcialmente por suas ações. Se não é livre de forma alguma, mas 

absolutamente condicionado por fatores que não domina (fatores biológicos, 

fatores sociais, fatores psicológicos inconscientes) então não é responsável 

por suas ações de forma alguma, pois ele não tem liberdade para escolher. 

Assim, a título de exemplo, este conceito de liberdade é importante para 

esclarecer a moralidade. Mas a elaboração do conceito é tarefa da ética 

considerada como ciência.

É claro que não se trata apenas de responder a questão conforme nossa 

vontade. Saber se o homem é livre ou não depende de uma investigação 

que se utilize de diversos dados de outras ciências, tais como a sociologia, a 

psicologia, a antropologia, etc. Exatamente da mesma maneira como a física 

também se utiliza de conceitos da matemática.  Assim, a ética não é e não 

pode ser dogmática. A ética não prescreve o que devemos fazer. Cabe-lhe 

apenas compreender o fenômeno moral.

CONCEITOCONCEITO

Poderíamos sintetizar uma definição de ética com 
uma citação: “A ética é a teoria ou ciência do 
comportamento moral dos homens em sociedade. 
Ou seja, é ciência de uma forma específica de 
comportamento humano” (VÁZQUEZ, 2006, p.23).

Provisoriamente, poderíamos sintetizar as diferenças entre ética e moral 

a partir dos seguintes critérios:

 � A ética é teórica, enquanto a moral é prática;

 �  A ética é geral, enquanto a moral é específica e trata de problemas concretos;

 �  A ética é uma ciência, cujo objeto é a moral. A moral é uma forma de 

comportamento humano, cuja compreensão é tarefa da ética.
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Agora que você está mais familiarizado com as diferenças entre ética e 

moral, vamos prosseguir tentando refletir um pouco mais detidamente sobre 

as particularidades deste tipo específico de comportamento humano estudado 

pela ética: a moral.

1.2.2 O conceito de moral

A moral, como já vimos, é aquele conjunto de regras que possuem como 

finalidade regular as ações e relações entre os indivíduos de um mesmo grupo 

social. Assim, olhando de um ponto de vista bastante amplo, a sociedade 

brasileira possui uma moral que lhe é própria e que se distingue, por exemplo, 

da moral japonesa. Entretanto, se adotamos perspectivas menos amplas e 

analisamos certas regiões isoladamente, percebemos que o Nordeste brasileiro 

se diferencia significativamente do Sul. Ainda dentro de um mesmo estado da 

federação percebemos diversas morais como a moral das classes altas, a moral 

da classe média, a moral da classe pobre.

Podemos perceber ainda diferentes tipos de moral, conforme o tipo de 

religiosidade adotada por cada família. Enfim, cada um transita por uma variedade de 

morais, conforme o país em que vive, a região específica em que reside, a classe social 

que ocupa, o tipo de trabalho que exerce, a família à qual pertence, a religião que 

adota, etc. Transitamos, portanto, entre diversos códigos de conduta (CHAUÍ, 2005).

Pense na seguinte circunstância: você chega pela primeira vez 
na casa de um humilde trabalhador rural de uma pequena 
cidade de interior. Provavelmente as primeiras coisas que o 
anfitrião perguntará são onde você mora, se é parente de 
alguém da cidade, a que família pertence, etc.?  Outra situação: 
você chega pela primeira vez à casa de um alto executivo 
de uma grande empresa de uma capital. Provavelmente 
ele vai perguntar em que universidade estudou, qual a sua 

profissão, em que empresa trabalha, etc.? Perceba que, no primeiro caso, baseado 
numa moralidade campesina, seu anfitrião que saber quais são os seus laços com 
a região em que ele próprio vive. Já no segundo caso, baseado numa moralidade 
mais capitalista, seu anfitrião quer saber quais são as suas relações com o sistema 
econômico no qual ele próprio está inserido o no qual prospera. Você mesmo 
pode refletir sobre essa circunstância. Pense em quantos códigos morais permeiam 
a sua vida. A moral familiar, a moral de sua religiosidade, a moral da região em 
que vive... A quantas formas de moralidade diferentes você está ligado?

REFLEXÃO
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Mas o que isso significa? Que vivemos todos em uma imensa barbárie em 

que cada um tem seu modo de agir e que cada um pode fazer aquilo que melhor 

lhe parecer, sem considerar a liberdade e o valor dos outros? Não. Na verdade, 

não é isso que vemos. Ao contrário, vemos certa adaptação mútua dessas 

morais, que vigoram simultaneamente no interior de uma mesma sociedade, 

de forma que elas passam a coexistir de maneira mais ou menos pacífica, ainda 

que, em alguns casos, possamos nos espantar com atitudes de outras pessoas 

que agem de modo diferente que nós (CHAUÍ, 2005). Pois bem, por que isso 

acontece? Por que convivemos com essa variedade de códigos morais mesmo 

dentro de uma mesma sociedade? É sobre isso que conversaremos agora.

O caráter mutável da moral 

Não existe apenas uma moral. Existem diversas. E a razão para isso se 

encontra na própria definição do conceito, ou seja, a moral considerada como 

conjunto de normas, cuja função é regular as relações entre os indivíduos 

de uma mesma sociedade. Os indivíduos não criam códigos de conduta 

aleatoriamente ao seu bel prazer. Ao contrário, eles seguem esses códigos que 

já existem mesmo antes de seu nascimento e que só se modificam às custas de 

transformações muito lentas, muitas vezes tão lentas que sequer podem ser 

observadas no curto intervalo de uma vida.

A moral é para a sociedade em suas necessidades comuns e exigências 

concretas, não para os indivíduos e seu benefício particular. Vázquez (2006) 

capta muito bem este aspecto social da moral ao afirmar que “a necessidade 

de ajustar o comportamento de cada membro aos interesses da coletividade 

leva a que se considere como bom ou proveitoso tudo aquilo que contribui para 

reforçar a união ou a atividade comum e, ao contrário, que se veja como mau 

ou perigoso o oposto; ou seja, o que contribui para minar ou debilitar a união”.

CONCEITOCONCEITO

A moral é um conjunto de normas, aceitas 
livre e conscientemente, que regulam o 
comportamento individual e social dos homens. 
(VÁZQUEZ, 2006, p. 63).
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Compreende-se, então, que a moral deve ser entendida levando-se em 

conta as suas raízes sociais concretas ao invés de fundamentos abstratos que 

estão fora da sociedade. Segundo Vázquez (2006), existem três fundamentos 

abstratos que são frequentemente utilizados por diversas teorias morais 

(teorias éticas, portanto). São eles:

 � Deus como origem da moral

 Aqui as normas seriam emanadas de uma fonte sobre-humana (e, 

portanto, exterior ao homem). Nesta forma de compreender a moral, 

ignora-se o caráter social das regras morais.  

 � A natureza como origem da moral

 Neste caso, a fonte da moral seria a nossa constituição biológica. Por esta 

perspectiva, nossos impulsos naturais, nossos instintos seriam capazes de 

nos informar o que é certo ou errado. Também aqui se ignora o caráter 

social da moral.

 � O Homem (com H maiúsculo)

 Aqui, trata-se de encontrar a fonte da moral no Homem não como 

indivíduo, nem como espécie, mas como conceito. Primeiro, define-se o 

que é o homem, encontra-se o que se acredita ser sua essência universal, 

e, em seguida, deduz-se o que é bom ou mau para este Homem. Mas a 

definição do que é o Homem sem levar em conta a sociedade em que 

vive cai no mesmo erro que as duas concepções anteriores. 

As três tentativas de fundamentar os fenômenos moral falham por 

serem abstratas. Na verdade, cada sociedade tem sua forma de compreender 

e se relacionar com Deus (veja as diferenças notórias entre as três maiores 

religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo); cada sociedade 

tem sua forma de compreender e se relacionar com a natureza; e cada 

sociedade tem sua forma de compreender e se relacionar com o que acredita 

ser o seu ideal de Homem. Assim o fundamento dos estudos sobre a moral 

deve ser a própria sociedade.
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Detivemo-nos um pouco nesta discussão sobre a primazia da 

sociedade concreta para entender a moral, porque ela é bastante útil para 

compreendermos a mutabilidade da moral, que é o tema de que estamos 

tratando neste momento. Vejamos agora algumas razões que podem explicar 

a mudança e a variedade da moral.

 O caráter histórico da moral 

Vamos tentar sintetizar muito brevemente alguns dos principais 

períodos históricos de nossa civilização, tentando fazer uma correspondência 

entre os momentos históricos e as morais que lhes são correspondentes. 

Esquematicamente, os períodos históricos e as suas respectivas morais que 

analisaremos são as seguintes:

 �  A moral primitiva (que está ligada a formações sociais de matriz tribal 

ou familiar);

 �  A moral do senhor e escravo (ligada ao acúmulo de bens por parte de 

uma minoria, que passa a se utilizar da escravidão para manter suas 

riquezas);

 � A moral feudal (ligada ao período histórico do Feudalismo);

 � A moral industrial; 

 � A moral pós-industrial.

 

A moral primitiva

Se a moral, como já dissemos, encontra seu fundamento na sociedade, 

devemos inferir que as mudanças históricas que afetam a sociedade, também 

afetam a moral. Só para falar brevemente, podemos perceber que, no 

momento histórico em que ainda não havia a propriedade e a divisão social do 

trabalho, e que as comunidades humanas se restringiam ao domínio das tribos, 

os valores morais são mais uniformes (isto é, valem para a grande maioria dos 

membros de uma mesma coletividade tribal).

Esses valores incluem a obrigação de trabalhar, lutar contra inimigos, 

alimentar os filhos da tribo, etc. Inversamente, a preguiça e a covardia aparecem 

como vícios condenáveis porque são destrutivos da ordem social. Neste tipo de 

moralidade o indivíduo praticamente se aniquila diante das necessidades da 

coletividade. Torna-se inconcebível, nesta fase histórica, que alguém reclame 

sua realização pessoal, porque a prioridade é da realização dos bens coletivos.



Ética, cidadania e direitos humanos

Capítulo 1

27

Obra de Jean-Batist Debret

Figura 1 - Índios Atravessando um Riacho (O Caçador de Escravos)

Um exemplo de comunidades praticantes da moral primitiva são os índios 

brasileiros no período da colonização europeia. Nessas comunidades, não 

havia a propriedade da terra e os bens produzidos pertenciam à coletividade. 

Assim, os indivíduos não se destacam significativamente uns dos outros. Em 

consequência, toda moral se volta para a preservação dos valores da aldeia.  

A moral do senhor e do escravo

Com o passar do tempo, as sociedades primitivas deram lugar a outra 

forma de sociedade, caracterizada por um aumento na produtividade 

do trabalho, consequência da criação de gado e do desenvolvimento da 

agricultura, bem como da utilização dos prisioneiros de guerra como escravos.

Esse aumento da produtividade gerou um excedente na produção de 

bens que poderiam ser estocados já que não eram necessários à satisfação das 

necessidades básicas da comunidade. A produção desses excedentes criou as 

condições necessárias ao surgimento da desigualdade entre os homens, pois 

os chefes de família que cultivavam as terras apropriavam-se dos bens que 

antes eram repartidos conforme as necessidades de cada família.

Surge então a divisão da sociedade em classes. Nesta etapa de 

desenvolvimento histórico, surge uma nova moral, que valoriza o ócio e 

despreza o trabalho físico como atividade indigna. Isso é reflexo da nova divisão 

social, baseada no antagonismo entre proprietários e escravos. Antes, todos 

trabalhavam para produzir bens necessários à sobrevivência de todos. Nesta nova 

fase, os escravos trabalham para manter o conforto das classes aristocráticas.
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Obra de Jean-Batist Debret

Figura 2 - Escravos manuseando um engenho de cana-de-açúcar.

A moral feudal

A fase a seguir pode ser identificada como Feudalismo. Nesta etapa histórica 

desaparece a relação senhor - escravo e aparece um novo binômio: de um lado, 

o senhor feudal, de outro, os servos. Nesta nova estrutura social, o senhor não é 

mais dono dos trabalhadores e sim dono da terra. Os trabalhadores têm o direito 

de cultivar a terra, desde que deixem parte de sua produção com o senhor feudal.

Neste novo regime, o servo não é 

considerado como coisa (assim como o escravo 

costumava ser). Diferentemente, está intimamente 

ligado a terra, de modo que o senhor que compra 

a uma extensão de terra, acaba levando consigo 

os servos que nasceram naquele terreno. Nesta 

nova estruturação social aparece também uma 

nova moral. Há uma moral aristocrática, uma 

moral religiosa (que correspondia aos valores da 

igreja, que também era detentora de terras), uma 

moral universitária, etc.  Mais espantoso nesse 

período é o fato de que a moral aristocrática, 

considerada nobre, fosse capaz de cometer as 

maiores atrocidades. Os nobres, julgando-se 

naturalmente superiores do ponto de vista moral, 

permitiam-se os mais escandalosos abusos contra 

a classe dos servos camponeses.

Obra de Jean-Batist Debret

Figura 3 - Trabalhador preparando a terra do 

Senhor Feudal.
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Para se ter uma ideia das contradições da 
moral aristocrática feudal, basta pensar que na 
idade média era muito comum o “direito de 
pernada”, que permitia ao senhor o desfrute 
da noiva antes do marido, no mesmo dia das 
núpcias, sempre que um casamento se realizasse 
entre seus servos. Este costume, que para nós 
é repudiável, era comum justamente entre 
a nobreza que se considerava moralmente 
superior à classe dos servos.

CURIOSIDADE

 A moral industrial (capitalismo clássico)

Muito lentamente ao modo de produção feudal sucedeu o modo de 

produção industrial. A transição se deu com o aparecimento de trabalhadores 

dispostos a alugar a sua mão de obra pela jornada de um dia nas oficinas 

localizadas nos centros urbanos que começavam a surgir. Com o avanço 

tecnológico, que permitiu a construção de ferramentas capazes de aumentar 

a produção, mais trabalhadores de aluguel se tornaram necessários.

Com o advento da indústria e suas grandes máquinas, verdadeiros 

exércitos de trabalhadores eram arregimentados para trabalharem nas 

fábricas. A esta altura, a mentalidade do “aluguel” ou da “venda” da força de 

trabalho pelo valor referente a um dia de trabalho já estava consolidada e era 

mediante essa forma de pagamento que os funcionários eram contratados.

Acontece que, para funcionar bem, esse sistema tinha que pagar pela 

jornada um valor inferior ao que o trabalho era capaz de produzir (menos-

valia). Em outras palavras, trabalhador era contratado por um valor diário, 

mas tinha que produzir mais do que o valor que recebia (mais-valia). Do 

contrário não seria possível a geração dos lucros para os donos das fábricas. 

Por exemplo, se um trabalhador era capaz de produzir o equivalente a R$ 

50,00, o dono da empresa pagava-lhe, digamos R$ 20,00 ou R$ 25,00, e 

ficava com a diferença.
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  Figura 4 - Tipo de máquina a vapor

Este novo modo de trabalhar e de produzir gerou também uma moral 

particular. Trata-se de uma moral individualista, baseada em interesses 

econômicos, pois o sistema só funciona bem se os funcionários forem tratados 

como ferramentas que devem maximizar os lucros da empresa.

É muito conhecido o fato de que homens, mulheres e até mesmo crianças 

enfrentavam jornadas de trabalho que chegavam a dezesseis horas.  É uma moral 

da competição, uma espécie de “salve-se quem puder” em que se cristaliza a 

visão de que as pessoas têm mais valor à medida que têm mais dinheiro, e que 

os pobres não têm dinheiro porque são preguiçosos, ignorantes, etc.

A moral pós-industrial 

Nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, a imagem do 

capitalismo já não corresponde ao cenário que acabamos de descrever. Na 

verdade os trabalhadores já possuem uma série de direitos assegurados que, 

na época industrial, não podiam sequer ser imaginados. Esses direitos incluem 

coisas básicas como aposentadoria, jornada de trabalho limitada a oito horas, 

direito a pagamento de hora extra, indenização por rescisão contratual, etc.

Além disso, existem hoje outros setores da economia tão importantes 

quanto o setor industrial como, por exemplo, os setores de serviços, pesquisa, 

produção de conhecimento e tecnologia da informação. Entretanto, ainda 

somos herdeiros da moral industrial. Acontece apenas que os instrumentos de 

exploração se tornaram mais sofisticados, mais sutis. Fala-se hoje em motivação, 
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remuneração estratégica. Mas elas ainda são formas de fazer o funcionário 

“render” no trabalho o máximo que puder. Por outro lado, o individualismo e 

o consumo são altamente valorizados.

  Nd4284

Figura 5 - Grande centro empresarial.

Atualmente, os ambientalistas são mais ou 
menos unânimes em atribuir o aquecimento 
global à emissão de CO2 na atmosfera. Não 
parece contraditório que os carros, justamente 
os maiores emissores de gases poluentes, 
incluindo o CO2, causadores do efeito estufa, 
são ao mesmo tempo um dos maiores desejos 
de consumo da população em geral e sinal 
de status e distinção entre as pessoas? As 
montadoras a cada ano comemoram recordes 
de vendas. Não seria esse desejo, que ignora 
seu próprio potencial destrutivo, fruto de uma 
moral imediatista, consumista e superficial? 
Pense nisso.

REFLEXÃO
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Quem de nós não gostaria de trocar de carro todos os anos? Quem de nós 

não percebe o tratamento diferenciado que nos é dispensado quando aparecemos 

portando ou consumindo coisas caras? Talvez pouco de nós, não é mesmo? Pois 

bem, esta forma de atribuir valor às pessoas é sem dúvida um sintoma muito 

peculiar de nossa época. Afinal, o que restaria de nossa sociedade se não fosse o 

desejo sempre renovado de consumir bens supérfluos? Não restaria nada, pois é 

nisso que se baseia o nosso modo de produzir. Isso não significa que o capitalismo 

deva ser rejeitado como um sistema econômico intrinsecamente perverso. Mas 

cabe observar que cada época histórica carrega consigo valores que lhes são 

próprios. A supervalorização das posses materiais é o que há de mais marcante 

em nossa moral. Mas isso não é desculpa para que deixemos de criticá-la.

  Monica Arellano-Ongpin

Figura 6 - O consumo na moralidade pós-industrial é supervalorizado

As formas de moralidade que acabam de ser 
apresentadas não obedecem a uma cronologia 
rígida. Por exemplo, a moral primitiva, ligada a 
uma economia primitiva pode dar a impressão 
de ser uma moral superada. Mas muitas tribos 
na América do sul ainda vivem sob os valores 
dessa forma de moral. Da mesma forma, a 
moral feudal também pode ser encontrada 

nos dias atuais, pois está ligada a formas de produção que ainda 
não se extinguiram. Um exemplo disso são as grandes extensões de 
terra cultivadas por trabalhadores que vivem sob a proteção dos 
proprietários, que assumem o mesmo papel que o senhor feudal.

SAIBA QUE
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O caráter social da moral 

Obviamente, do que dissemos a respeito do caráter histórico da moral 

você já pode inferir algumas relações importantes entre moral e sociedade. 

Sempre que um conjunto de condições materiais muda, as sociedades mudam 

para se adaptar a essas mudanças históricas. E a moral também opera suas 

mudanças a fim de se adaptar a nova estrutura social. Então, no próprio 

conceito de mudança histórica já estão implícitas as transformações sociais 

que modificarão a moral. Mas isso, como já dissemos, é o óbvio. 

Vamos tentar analisar agora outras três características que definem a relação 

entre moral e sociedade. Todas três têm em comum o fato de que apontam para 

o argumento já apresentado no início deste capítulo de que a reflexão ética deve 

buscar as origens da moral nos indivíduos concretos e em suas relações sociais.

A subordinação do indivíduo à sociedade 

Todos os indivíduos de uma mesma coletividade, ao agirem moralmente, 

submetem-se a regras, normas e valores que não inventou, mas que já existiam na 

sociedade em que nasceu. Essas normas, valores, etc. correspondem aos tipos de 

relações sociais vigentes. E essas relações também não são obras individuais, mas 

coletivas. Assim, cabe ao indivíduo apenas conhecer e seguir o código moral da 

sociedade em que vive. É claro que ele pode até entender que uma ou outra norma 

representa obstáculo a algum de seus interesses pessoais. Mas jamais conseguirá 

mudar qualquer preceito moral, por menor que seja, com base neste argumento.

Só mudanças sociais profundas são capazes de impulsionar mudanças 

morais significativas. Na verdade, os indivíduos não apenas obedecem as normas 

morais, mas até se indignam quando presenciam outras pessoas descuidarem das 

regras que eles mesmos observam. Este é um primeiro aspecto social da moral.

 A neutralidade moral do indivíduo isolado 

Apesar de ser ação de indivíduos, a moral sempre se refere aos outros, ao 

grupo social. Se uma ação é incapaz de atingir a outras pessoas, ela não pode ser 

considerada nem boa nem má, pelo menos do ponto de vista moral. As ações de um 

homem isolado numa ilha longínqua são moralmente neutras. Não são boas nem 

más. Isso porque não atingem a ninguém. Somente a ele. Inversamente, quanto 

mais pessoas podem ser atingidas por nossas ações, maior é o nosso alcance moral.
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Considere os três casos seguintes. Um 
indivíduo morando isolado numa ilha e cujas 
ações, naturalmente, não atingem ninguém. 
Um agricultor que vive em uma pequena 
localidade rural e cujas ações têm efeito 
principalmente sobre a sua família e alguns 
poucos vizinhos locais. Finalmente, um piloto 
de elite de um esquadrão aéreo de uma nação 
rica e desenvolvida. Este piloto pode, apenas 
manipulando alguns comandos e botões da 
aeronave, destruir uma cidade inteira. Graças à 
tecnologia, os efeitos de sua ação, como piloto, 
são muito amplos. Qual dos três indivíduos 
possui a ação de maior amplitude moral?

REFLEXÃO

As ações morais sempre têm consequências para os outros, por isso são 

objeto de aprovação ou desaprovação por parte das pessoas. Esta é mais outra 

evidência do caráter social da moral.

A moral como instrumento de manutenção da ordem social

Já dissemos que a moral tem por finalidade regular as ações entre os 

homens. Mas com que objetivo? O de perpetuar a estrutura social vigente. Sem 

instrumentos que direcionem as ações dos homens, qualquer sociedade seria 

impossível. Há inclusive outros instrumentos mais eficazes, como o direito (que 

estudaremos no capítulo 4), que conta com códigos escritos nos textos das leis 

e com o aparato repressor do Estado para fazer cumprir as leis. Mas mesmo 

contando com a eficácia do direito, nenhuma sociedade pode prescindir da 

moral, pois esta é sempre assumida pelos indivíduos de forma espontânea, 

enquanto que as normas jurídicas são obedecidas pela coerção.

Desse modo, poderíamos dizer que qualquer sociedade apresenta 

alguma forma de moral, mesmo que diferente ou até incompatível com a 

nossa. A moral é, por assim dizer, o cimento que une os indivíduos em torno de 

valores comuns. Sempre que uma ação é capaz de reafirmar essa ligação entre 

os indivíduos e, consequentemente, preservar a unidade social, esta ação é 

valorizada moralmente. Inversamente, sempre que uma ação tem o potencial 
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de ameaçar a união dos indivíduos, bem como a ordem e a unidade social, esta 

mesma ação é desvalorizada e condenada moralmente.

A partir dessas primeiras noções acerca dos conceitos de ética e moral, 

não pretendemos “ensinar” preceitos morais a serem seguidos. Qualquer 

indivíduo adulto, familiarizado minimamente com os valores da comunidade 

em que vive, sabe que normas morais seguir. O objetivo deste capítulo é, acima 

de tudo, ajudar a refletir sobre a natureza desse fenômeno humano que é o 

comportamento moral.

1.3 Aplicando a teoria na prática

Você aprendeu alguns traços distintivos entre ética e moral. Também 

aprendeu que, vivendo em sociedade, todos nós estamos sujeitos a avaliações 

morais por parte dos outros e que toda moral se define por sua relação com a 

sociedade. Assim, para ilustrar esse aspecto social da moralidade, tantas vezes 

destacado neste capítulo, vamos à seguinte situação: imagine uma pessoa 

sentada num banco de praça, digamos um jovem estudante que ali parou 

para contemplar as árvores e os pássaros. O jovem permaneceu imóvel do 

momento em que sentou até o momento em que partiu.

O propósito deste exercício é chamar a nossa atenção para o caráter 

social da moral. Vamos pensar então em dois cenários possíveis:

a)  O jovem está sentado, imóvel. As pessoas simplesmente passam e sequer 

percebem o jovem.

b)  O jovem está sentado, imóvel. Uma senhora idosa tropeça e cai bem 

diante dele. Mesmo assim, ele apenas observa a velha que, com muita 

dificuldade, levanta-se lentamente.

Responda a seguinte pergunta levando em consideração os dois cenários. 

A imobilidade do jovem é moralmente boa ou má? É importante que você 

justifique a sua resposta.

Para respondermos bem à questão, é necessário refletir um pouco mais 

detalhadamente acerca dos dois cenários propostos. É isso que faremos a seguir.
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Cenário 1: 

Resposta: neste primeiro cenário, a inação do jovem é moralmente 

neutra. Ele apenas está parado e sua imobilidade altera em nada o quadro 

observado na praça.

Justificativa: justamente por não atingir ninguém, o fato de estar sentado 

e imóvel não pode ser considerado bom nem mau. É indiferente simplesmente. 

Apesar de estar entre pessoas, a sua postura não tem nenhuma interação social 

com os demais. Isso reforça a tese de que só há moral em sociedade.

Cenário 2:

Resposta: ao assistir a queda de uma senhora e permanecer imóvel, 

mesmo quando poderia tê-la ajudado, a ação do jovem, ou melhor, a sua 

inação, pode ser considerada moralmente má.

Justificativa: neste segundo cenário, percebem-se duas coisas. Primeiro, 

o jovem não agiu. Mas, como dissemos logo no início do capítulo, mesmo 

quando não se age, isso já é ação. Segundo: o fato permanecer imóvel tem 

uma repercussão social, já que afeta outras pessoas, neste caso, a senhora que 

caiu e precisava de ajuda.

É interessante perceber que em ambos os casos o conteúdo da ação 

moral é exatamente o mesmo (ficar sentado imóvel no banco da praça). Mas 

é justamente a interação desta ação com o meio social que vai proporcionar  

uma interpretação moral sobre o caso.

1.4 Para saber mais

JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins 

Fontes, 2004.

Uma excelente fonte, reconhecida internacionalmente, que pode aumentar os 

seus conhecimentos sobre as relações entre moral e história é o livro do alemão 

Werner Jaeger. Paidéia é o título de um livro que trata da história da formação 

clássica dos gregos. Nele, você encontrará detalhadas análises das relações entre as 

virtudes morais da época e as estruturas sociais que as originaram.
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NOVAES, Adauto (Org). Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

Este livro se caracteriza por uma linguagem acessível e ao mesmo tempo 

profunda. Organizado por Adauto Novaes, traz ensaios de renomados 

professores das melhores universidades do país. Destacam-se a variedade de 

perspectivas a partir das quais a ética é abordada (política, economia, filosofia, 

psicanálise, etc.), bem como a relação explícita com aspectos concretos de 

nossa época (desenvolvimento tecnológico, comunicação de massa, ameaças 

de guerras, desigualdade social).

1.5 Relembrando

Neste capítulo, você apreendeu sobre os seguintes assuntos:

 �  As diferenças entre ética e moral - você viu que enquanto a ética assume 

a forma de uma teoria acerca do comportamento humano, a moral é 

uma forma específica de comportamento. Assim, a ética é a ciência que 

busca explicar a moral. Ambas estão intimamente relacionadas, embora 

sejam diferentes.

 �  A moral evolui de acordo com mudanças históricas, geralmente baseadas 

em mudanças nas relações de trabalho e de produção. Assim, existe uma 

moral primitiva, uma moral das sociedades escravistas, uma moral feudal, 

uma moral capitalista e assim por diante.

 �  A moral é uma resposta a necessidades sociais especiais. Por isso, mudanças 

nas estruturas sociais também geram mudanças na moralidade corrente. 

Os indivíduos isoladamente são incapazes de criar normas morais. Ao 

contrário, devem submeter-se a regras que já existem no contexto social 

em que vivem.

1.6 Testando os seus conhecimentos

Com base na seção 1.2 (Conhecendo a teoria), procure responder a 

seguinte questão: um funcionário de uma determinada empresa precisará 

faltar ao trabalho na próxima sexta-feira, pois participará de uma entrevista 

para um outro emprego com maior salário e melhores oportunidades de 
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crescimento. Diante dessa circunstância, não sabe se conta a verdade para o 

seu chefe ou se inventa outra história a fim de justificar a sua ausência. Neste 

caso, de acordo com Vazquez, estamos diante de um problema ético ou moral? 

Justifique sua resposta também de acordo com Vazquez. 

Onde encontrar

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2005.

VAZ, Henrique C. de Lima. Escritos de Filosofia V: introdução à Ética. São 

Paulo: Loyola, 1999. 

VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
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2.1 Contextualizando

No capítulo anterior, você aprendeu sobre as diferenças entre ética e 

moral. Você deve estar lembrado da ênfase que foi dada as diferenças culturais 

existentes nas diversas sociedades e sobre como essas diferenças acabam 

gerando uma variedade muito grande de estilos de vida e normas de conduta 

específicas para cada tipo de sociedade.

Neste capítulo, você verá que a afirmação dos direitos humanos partirá 

exatamente do reconhecimento dessas diferenças culturais, mas também 

do reconhecimento de diferenças de natureza étnica, religiosa, de gênero, 

diferenças sociodemográficas, etc. Entretanto, a autêntica afirmação e o 

autêntico reconhecimento dos direitos humanos passa pela consciência ainda 

mais fundamental de que, apesar de todas essas diferenças que existem e 

devem ser respeitadas, todos os seres humanos são iguais em dignidade.

Esperamos que você se familiarize com o tema dos direitos humanos, em 

primeiro lugar, desmistificando algumas concepções errôneas que, infelizmente, 

algumas pessoas ainda possuem a respeito do assunto. Você certamente já ouviu 

frases como “direitos humanos para humanos direitos”,  ou “no Brasil os direitos 

humanos só protegem bandidos”, ou ainda “se os agentes de promoção dos direitos 

humanos fossem vítimas de crimes bárbaros ou tivessem algum ente querido 

atingido por esses crimes, pensariam duas vezes antes de defender os bandidos com 

essa desculpa de direitos humanos”. Enfim, criou-se essa ideia de que os direitos 

humanos são uma espécie de justiça deturpada. Nada mais longe da verdade.

Neste capítulo, você verá que os direitos humanos representam a 

tentativa de garantir a todos, sem exceção, os direitos que lhes são próprios. 

DIREITOS HUMANOS: ESTUDO DO 
CONCEITO, FUNDAMENTOS, EVOLUÇÃO 
E SIGNIFICADO DOS DIREITOS HUMANOS

CAPÍTULO 2
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Representa o reconhecimento de que todos temos certos direitos fundamentais 

que devem ser garantidos. Assim, a afirmação dos direitos humanos é, acima 

de tudo, o reconhecimento de que todos somos iguais e a rejeição de qualquer 

forma de discriminação.

Esperamos que a leitura deste capítulo ajude-o não apenas a conhecer 

mais sobre o assunto, mas que também contribua para que você se torne, com 

simples ações, mais um agente de promoção da igualdade.

Ao final desse capítulo, esperamos que você seja capaz de:

 � conceituar direitos humanos;

 �  descrever os principais documentos de promoção dos direitos humanos.

2.2 Conhecendo a teoria

2.2.1 Significado do conceito de direitos humanos

A expressão direitos humanos é uma forma sucinta que usamos para 

designar um conjunto de direitos básicos inerentes a todos os indivíduos 

humanos. Engloba, portanto, uma série de direitos fundamentais                                                                                                                                

da pessoa humana.  Chamamos esses direitos de fundamentais porque 

ninguém consegue viver sem usufruir deles. Por isso, é fundamental que esses 

direitos sejam garantidos, pois sem eles ninguém pode participar plenamente 

da vida social ou exercer uma existência digna (FOLMAN e ANONNI, 2007).

Assim, uma formulação preliminar do conceito seria a seguinte: os 

direitos humanos “correspondem a necessidades que são iguais para todos os 

seres humanos e que devem ser atendidas para que a pessoa possa viver com a 

dignidade que deve ser assegurada a todas as pessoas” (DALLARI, 2008, p.13). 

A partir desse conceito, a vida se enquadra como um direito fundamental, pois, 

sem ela, obviamente, a pessoa não pode existir. Mas existem outros direitos 

fundamentais que não estão ligados a uma existência puramente biológica, 

mas que contribuem para a realização de uma vida digna.

É dessa variedade de direitos que trataremos logo mais adiante. Por 

enquanto, é importante percebermos que esses direitos são considerados como 
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inerentes a qualquer pessoa. Isso porque o pressuposto básico que orienta a 

defesa dos direitos humanos é o de que todos os seres humanos são iguais. 

Você pode até se perguntar: “mas como assim? Não vivemos uma época em 

que se propaga toda uma exaltação das diferenças entre os indivíduos e que 

esses mesmos indivíduos devem ser respeitados em suas diferenças? Como 

dizer agora que todos são iguais?” Para compreendermos melhor, é necessário 

fazer uma distinção entre as palavras indivíduo e pessoa.

De fato, todos nós temos as nossas particularidades. Nascemos em lugares 

diferentes, com costumes diferentes; nascemos em famílias específicas com 

suas próprias formas de agir; cada um tem sua forma própria de exercer (ou 

não exercer) a sua religiosidade; temos também uma série de diferenças físicas 

que nos tornam diferentes uns dos outros; além disso, o ambiente geográfico 

que nos cerca ajuda a moldar as nossas personalidades (pense nas diferenças 

existentes entre populações que vivem em áreas litorâneas e as que vivem em 

áreas rurais).

Enfim, não é preciso pensar por muito tempo para percebermos inúmeras 

diferenças entre os seres humanos. Acontece que essas diferenças nos formam 

como indivíduos. A este título, somos únicos, inigualáveis, pois, por definição, 

nenhum indivíduo pode ser igual a outro. Já como pessoas, somos todos 

iguais, pois temos o mesmo valor. Ninguém pode valer mais que outra pessoa. 

E também não pode valer menos. Dizer que somos todos iguais como pessoas 

é o mesmo que dizer que temos todos, apesar de sermos indivíduos diferentes, 

o mesmo valor.

LEMBRETELEMBRETE

Para arrematar essa diferença entre indivíduo 
e pessoa, poderíamos dizer o seguinte: como 
indivíduos somos todos diferentes; como 
pessoas somos todos iguais e, por isso, temos 
o mesmo valor.

O principal requisito para o exercício dos direitos humanos é a liberdade. 

Por isso, devemos dizer que os direitos humanos são um atributo de pessoas 

livres. Sem que estejam asseguradas todas as condições para que cada um 

possa fazer suas escolhas da maneira que quiser e sem que essas escolhas sejam 

respeitadas não faz sentido falarmos em direitos fundamentais.
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A liberdade para dispor de sua vida como julgar melhor é, pois, 

essencial à garantia e manutenção dos direitos humanos. Tanto é assim que a 

famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada em 1948 pela 

Organização das Nações Unidas (que estudaremos no final deste capítulo), 

afirma logo em seu primeiro artigo que “todos os seres humanos nascem livres 

e iguais em dignidade e direitos”.

Vamos tentar ver mais de perto o que significam alguns dos direitos 

fundamentais dos seres humanos. Para tanto, selecionamos os principais 

desses direitos.

2.2.2 Principais direitos humanos 

Direito à vida 

A vida é o direito mais fundamental. Dallari (2008) chama a atenção 

para o fato de que alguém que acumulou dinheiro, posses de todos os tipos, 

prestígio, honra, cargos importantes, etc. não pode, apesar do valor desses 

bens, colocá-los acima da vida. Isso porque, quando a vida acaba, todas essas 

conquistas deixam de ter valor.

Existem diversas formas de atentado contra a vida. Quando um 

homicida comete um assassinato, ele naturalmente destrói um bem do 

qual não é autor (a vida) e que não lhe pertence. Mas há muitas outras 

formas de se atentar contra esse direito fundamental. Quando alguém ou 

um grupo mata outra pessoa, mesmo sob a justificativa de que se trata 

de um criminoso, também está cometendo um atentado contra os direitos 

humanos. Um criminoso deve ser julgado e condenado de acordo com as 

leis do país em que se encontra. Mesmo tendo cometido um crime, ele 

ainda é detentor de seus direitos fundamentais.

No Brasil, por exemplo, a pena de morte é proibida, pois a Constituição 

Brasileira se alinha ao princípio de inviolabilidade do direito à vida. As guerras 

em geral também podem ser consideradas como crimes contra a vida, pois 

além dos militares diretamente envolvidos nos conflitos, muitos civis inocentes 

morrem ou ficam gravemente feridos em virtude do alto poderio das armas de 

guerra. Isso sem contar naqueles que têm suas vidas destruídas para sempre por 

perderem suas famílias, trabalho e moradia sem muitas chances de recuperar 

o que foi perdido.
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Um exemplo mais próximo de nós são as populações indígenas, que 

são constantemente desrespeitadas em seu direito à vida, já que em muitas 

áreas de preservação, sob o pretexto de trabalhar para o desenvolvimento 

regional e do país, muitas empresas exploradoras de recursos naturais 

invadem áreas indígenas destruindo completamente o meio ambiente, o 

trabalho e a cultura indígenas.

O pior é que isso muitas vezes acontece com a conivência de governos 

locais e mesmo de órgão federais encarregados de proteger determinadas 

áreas de reserva. Não devemos pensar apenas na vida biológica das pessoas, 

mas também na vida cultural e espiritual que, no caso dos índios, também é 

alvo de constantes ameaças.

Direito de ser pessoa 

Além do direito à vida, todos os seres humanos têm o direito de serem 

tratados com dignidade e respeito. Ninguém pode ser escravo de outro. 

Ninguém pode ser humilhado em seu trabalho ou ser forçado a uma vida da 

qual se envergonhe diante da sociedade e diante de sua própria família. A 

disseminação da miséria em nosso país nos acostumou a presenciar pessoas em 

estado de degradação social.

Em virtude dessa vergonhosa familiaridade, podemos pensar que os 

miseráveis que não têm trabalho, moradia digna ou mesmo comida (a mais 

básica de todas as coisas)  para alimentar a sua família devem estar acostumados 

com a sua condição. Mas o fato é que ninguém se acostuma com isso. Eles se 

envergonham de ser quem são. Envergonham-se de vestirem trapos, de não 

ter casa, de não ter trabalho. Envergonham-se, inclusive, perante os próprios 

filhos, que necessitam de cuidados que jamais poderão ser providenciados.

Outras formas de violação do direito de ser pessoa são os preconceitos 

sociais de todos os tipos. Esse tipo de violação ocorre quando alguém é tratado 

como inferior em virtude unicamente de suas ideias, de sua cor, religião ou 

condição social (DALLARI, 2008).

As agressões de natureza física e psicológica cometidas contra pessoas 

também se incluem nesse grupo. É necessário dar especial atenção a certos 

grupos vulneráveis à violência alheia. As mulheres (que já dispõem de lei 

especial para a sua proteção contra a violência), as crianças (que também 



Ética, cidadania e direitos humanos

Capítulo 2

44

possuem estatuto específico elaborado em sua defesa), que, por sua 

imaturidade psíquica e por sua fragilidade física, são bastante vulneráveis a 

violências físicas e psíquicas e os idosos (também protegidos por um estatuto 

específico) são exemplos de grupos que merecem cuidado especial no que se 

refere à sua proteção.

No Brasil, grupos vulneráveis dispõem de 
normas jurídicas específicas, elaboradas com 
o propósito de protegê-las. Exemplos dessas 
normas jurídicas especiais são o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (1990), o Estatuto 
do Idoso (2003) e a Lei Maria da Penha (2006), 
criada para proteger as mulheres. Em geral, 
essas normas dão atenção especial aos grupos 
em situação de vulnerabilidade, garantindo sua 
inserção na sociedade, qualificando de forma 
específica os crimes cometidos contra esses 
grupos e criando juizados especiais para julgar 
as violências contra essas pessoas.

SAIBA QUE

Direito à liberdade

A liberdade humana é uma faculdade claramente representada na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Durante a história da humanidade, 

muitos textos importantes também afirmam a liberdade. No campo religioso, 

temos a Torah (conjunto de textos fundamentais à transmissão da lei judaica), a 

Bíblia cristã e o Alcorão (o livro sagrado do Islã). No campo da literatura temos 

os grandes autores clássicos da Grécia, bem como o movimento romântico 

(Lessing, Goethe, Holderlin) na Alemanha.

Praticamente todos os filósofos (Kant, Hegel, Kierkegaard, Sartre, só 

para citar alguns dos mais famosos) também afirmaram de uma maneira ou 

de outra o homem como ser livre. Isso aponta para uma percepção universal 

de que todos somos, por nossa própria condição, livres.

O direito à liberdade não deve ser limitado. Muitos governos, temerosos 

quanto à sua permanência no poder, procuram limitar as liberdades de seus 

cidadãos. Isso pode ocorrer por diversos meios. Pela limitação da liberdade de 
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expressão (quando o governo fiscaliza e decide sobre o que pode e o que não 

pode ser dito publicamente), da liberdade de imprensa (quando um governo 

interfere naquilo que os meios de comunicação e de imprensa publicam), 

liberdade política (quando um governo impede que os cidadãos possam tomar 

conhecimento das ações políticas do Estado ou quando impedem a realização 

do exercício democrático), liberdade econômica (quando um governo impede 

que as instituições econômicas desempenhem seus papéis de forma autônoma).

Direito à igualdade de direitos e oportunidades 

Você já viu, no começo deste capítulo, que, apesar de sermos diferentes, 

temos o mesmo valor. Somos diferentes do ponto de vista individual, mas 

como pessoas somos iguais. É sobre isso que trata o direito à igualdade de 

direitos  e de oportunidades. Uma criança que nasce em uma família muito 

rica é, do ponto de vista das circunstâncias sociais, muito diferente de uma 

criança nascida em uma família muito pobre. Em, primeiro lugar, é claro que 

todos gostaríamos que essas grandes distorções sociais não existissem. Mas, 

infelizmente, elas existem.

E o primeiro passo para que elas se tornem menos contrastantes é a garantia 

de oportunidades de direitos e oportunidades para todos. Isso significa que 

a criança, mesmo tendo nascido em um ambiente pobre, deveria ter acesso a 

uma boa alimentação, boa educação, lazer, cultura, de modo a poder escolher 

livremente a sua profissão e, eventualmente, ascender socialmente. É claro que 

não é necessário que todos sejam ricos. Mas é importante que todos tenham as 

mesmas chances de se desenvolverem e competirem em condições de igualdade.

A garantia dessa igualdade de oportunidades 
refere-se não apenas à condição social das 
pessoas. Muitos seres humanos são privados das 
oportunidades de educação, cultura, trabalho, 
remuneração justa, por causa da cor de sua 
pele, por serem imigrantes ou simplesmente 
por serem mulheres. A garantia da dignidade 
depende diretamente do direito à igualdade de 
oportunidades e de direitos.

SAIBA QUE
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Direito à moradia e a terra

O direito à moradia é considerado um direito fundamental porque é na 

privacidade de seu lar e na companhia de sua família que os seres humanos 

organizam suas vidas em todos os seus aspectos, desde as atividades mais 

básicas, como preparação de alimentos, armazenamento de água, repouso, 

cuidados com as crianças até as atividades mais sofisticadas, mas igualmente 

importantes, como o cultivo de suas crenças, planejamento de metas familiares, 

convivência afetiva, etc. Por isso, a moradia é considerada uma necessidade e 

não um simples capricho.  E o acesso a moradias dignas depende de uma série 

de outros direitos, como direito ao trabalho, remuneração justa, etc.

Por outro lado, o acesso a terra também é considerado um direito 

fundamental. Isso é especialmente importante quando consideramos as populações 

que trabalham nos meios rurais e que vivem do cultivo ou dos recursos da terra. 

Essas pessoas muitas vezes moram em áreas urbanas pobres, tais como favelas, e 

trabalham em terras que não lhes pertencem. Isso os obriga a sair de suas casas ainda 

de madrugada em caminhões abarrotados de trabalhadores, tudo sem qualquer 

segurança. Como a viagem é longa, eles precisam sair de casa ainda muito cedo e 

retornam já tarde da noite. Dessa forma, descansam mal e pouco. Nessas condições, 

é obvio que a manutenção de uma vida digna se torna muito difícil.

O direito a terra, que necessitaria de um amplo projeto de reforma 

agrária, garantiria que os trabalhadores rurais pudessem morar perto do local 

de trabalho ou até mesmo trabalhar na própria área de terra onde moram.

 Ricardo Stuckert/PR

Figura 1 - Pessoas recém desabrigadas
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Direito ao trabalho em condições justas

O trabalho é considerado um direito fundamental por duas razões. A 

primeira é que, por seu intermédio, o homem pode literalmente construir todo 

o mundo social que o cerca. Pense bem. De onde vêm todos os prédios, todos 

os edifícios em que moramos, todos os eletrodomésticos que utilizamos para 

os mais variados propósitos, os automóveis que nos transportam, as roupas 

que vestimos, a cadeira em que você está sentado ou os objetos mais simples, 

como um lápis ou uma folha de papel? Tudo isso vem do trabalho humano. É 

o trabalho do homem que constrói o mundo das coisas que nos cercam.

Agora responda. O que restaria de nossa sociedade sem essa infinidade 

de bens que acabamos de citar? Não sobraria nada, não é mesmo? Restaria 

apenas a natureza em estado bruto. Pois bem, é o trabalho que possibilita 

a construção da sociedade e, consequentemente, a construção do próprio 

homem. Poderíamos dizer que sem o trabalho pelo qual o homem transforma 

a natureza nos mais variados tipos de bens, ele não passaria de um animal, pois 

só lhe restaria a natureza para viver, assim como ocorre com os outros animais.

Outra razão para considerarmos o trabalho como um direito fundamental é 

o fato de que é por meio dele que conseguimos ter acesso à moradia de qualidade, 

lazer, alimentação e tantas outras coisas essenciais a uma existência digna e 

autenticamente humana. Dessa forma, sem um trabalho digno ou em condições 

injustas, o homem só pode se sentir violentado em seus direitos e em sua dignidade.

Direito a educação 

Igualmente importante é o direito à educação. É pela educação que 

podemos ter acesso a conhecimentos que nos põem em condições de interagir 

de maneira adequada com o meio social em que vivemos. É também pela 

educação que podemos nos apropriar de saberes que nos possibilitem o 

exercício de uma profissão digna.

O mundo em que vivemos é muito complexo. Uma educação precária e 

insuficiente resulta em indivíduos incapazes de conhecer, interpretar e agir no 

mundo. Por isso, a educação é um processo contínuo e que não termina enquanto 

estivermos vivos. E dada a sua importância, deve ser assegurada para todos 

indistintamente. Apenas com essa garantia de uma educação de qualidade para 

todos é que poderemos garantir também a igualdade de oportunidade para todos.
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Direito à saúde 

O direito à saúde está ligado a uma série de direitos fundamentais já 

citados ao longo deste capítulo. A Organização Mundial de Saúde adverte que 

não basta a ausência de doenças para que possamos considerar alguém sadio. 

É necessário que se garanta não apenas o bem-estar físico, mas também o bem-

estar mental e social. Assim, como considerar sadia uma pessoa que, por ser 

muito pobre, não consegue se alimentar suficientemente para se manter forte 

e protegida contra doenças? Como considerar sadia uma pessoa que trabalha 

em uma ambiente insalubre sem qualquer tipo de proteção? Como considerar 

sadia uma pessoa que vive em condições habitacionais degradantes?

Podemos ver que a saúde é um conceito muito amplo e que a preservação deste 

direito está entrelaçada com a preservação de vários outros direitos fundamentais.

Direito à proteção dos direitos

De que adiantaria a simples exposição desses direitos sem a certeza de eles 

podem ser protegidos contra abusos e desrespeitos? Todos esses (e muitos outros) 

direitos são de fato muito importantes e representam o que há de mais precioso 

para nós seres humanos. Mas, apenas no papel, não significam nada. É preciso que 

haja instituições capazes de garantir e assegurar esses direitos.

Nesta missão, exerce um importante papel o Ministério Público, que 

compreende os promotores e os procuradores de justiça. O Ministério Público tem a 

função de vigiar para que a ordem jurídica seja respeitada, podendo ainda solicitar 

do judiciário, amparado na lei, que tome as decisões necessárias à proteção dos 

direitos da população que, sozinha, não teria como fazê-los valer.

Um papel também muito importante é o da defensoria pública, que se 

encarrega da defesa, perante a justiça, de pessoas que não têm os recursos 

necessários para contratarem um advogado.

2.2.3 A conexão entre os diversos direitos humanos

Esses nove direitos fundamentais que acabamos de apresentar 

representam apenas uma parte do total. Selecionamos apenas alguns dos mais 

conhecidos e mais recorrentes nas exposições da grande mídia e dos debates 

públicos. Se eles hoje nos aparecem como verdadeiras pérolas na história do  
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lento reconhecimento dos direitos humanos, devemos ter sempre em mente 

que nem sempre eles existiram.

Lembre-se do que você viu no capítulo 1 sobre sociedades inteiras que se 

baseavam no trabalho escravo, hoje considerado completamente imoral. Lembre-

se, por exemplo, da utilização da mão de obra escrava no desenvolvimento 

econômico do Brasil. Durante muito tempo a escravidão sequer foi questionada. 

Hoje, felizmente, ela é combatida. Assim, foi à custa de muitas dificuldades 

que esses direitos vieram muito lentamente a se consolidar, embora também 

devamos reconhecer que agora é preciso fazê-los valer.

A seguir, apresentaremos um breve histórico dos vários documentos que, ao 

longo do tempo, ajudaram na formação e na consolidação dos direitos humanos. 

Perceba como cada um dos direitos fundamentais 
apresentados tem uma estreita conexão entre si. 
Por exemplo, o direito à vida depende do direito 
à saúde; este, por sua vez, depende do direito 
a um trabalho digno, que garanta os recursos 
necessários a uma boa alimentação; o direito a um 
trabalho digno  depende do direito à igualdade 
de oportunidades; este já depende do direito à 
educação; e assim por diante. Assim, não existe 
prioridade de direitos. Eles formam uma rede 
muito bem amarrada e a violação de um direito 
acarreta na violação de muitos outros. Pense nisso.

REFLEXÃO

2.2.4 Documentos históricos de afirmação dos direitos humanos 

Apresentaremos, a seguir, alguns importantes documentos históricos 

onde se desenvolvem algumas concepções de direitos humanos. Embora 

muitos documentos, devido às próprias condições históricas da época, ainda 

não fossem capazes de abarcar os direitos fundamentais do homem em toda a 

sua completude, todos eles trazem já os embriões daquilo que se cristalizaria 

mais tarde na famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948.

Selecionamos três grandes movimentos históricos que geraram 

documentos de afirmação dos direitos humanos. São eles: a independência 
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americana, que gerou a Constituição daquele país; a Revolução Francesa, 

que gerou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789; e o 

pós- Segunda Guerra Mundial em cuja sequência se elaborou a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem de 1948.

As declarações de direitos da independência dos estados unidos

De maneira bastante breve e resumida, podemos dizer que a 

independência americana ocorreu quando os colonizadores ingleses, que 

partiram para a América do Norte, perceberam que levavam uma nova forma 

de vida no continente americano, diferente da cultura ainda arcaica que existia 

na Inglaterra.

No continente europeu ainda se observava resquícios de uma sociedade 

baseada em privilégios e rigidamente dividida em classes com direitos próprios 

e exclusivos. Foi contra essa forma de organização social que os colonizadores 

ingleses se insurgiram, quando decidiram criar uma nação independente.

Segundo Comparato (2010), houve três grandes fatores socioculturais 

que impulsionaram o movimento pela Revolução Americana. 

 �  Recusa dos valores europeus: os colonizadores não reproduziram em solo 

americano a sociedade rigidamente delimitada por grupos sociais definidos, 

que se orientavam por valores próprios e por um direito próprio. Ao contrário, 

a Nova Inglaterra (que após a independência passaria a se chamar Estados 

Unidos) era composta por cidadãos livres e iguais perante a lei. A única 

forma de diferenciação interna entre os indivíduos era por meio do acúmulo 

de riquezas materiais. Mas esse acúmulo não era suficiente para alçar um 

homem de posses a uma classe superior ou privilegiada em relação às demais.

 Esse repúdio à organização social aristocrática inglesa foi tão marcante 

que o pensador político Alexis Tocqueville, após visitar as colônias, 

desenvolveu a sua famosa tese de que o restante da humanidade logo 

se democratizaria em um futuro próximo. Essa igualdade jurídica entre 

os homens não significava, obviamente, igualdade permanente na posse 

de bens, o que, aliás, era amplamente rejeitado. Ao contrário, era a 

igualdade jurídica que permitia que todos pudessem concorrer livremente 

e em igualdade de condições em busca de seu enriquecimento.
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Alexis Tocqueville (1805–1859) foi um intelectual 
aristocrata francês que, ainda jovem, se 
impressionou com os princípios democráticos que 
vigoravam nas colônias ingleses no continente 
americano. Escreveu a obra Sobre a Democracia 
na América.

BIOGRAFIA

 �  A liberdade como o mais alto valor: outra característica cultural da sociedade 

americana nascente era a defesa das liberdades individuais. As duas maiores 

colônias em solo americano eram a dos peregrinos do Mayflower e a 

dos puritanos da Baía de Massachusetts. Ambos eram dissidentes cristãos 

(calvinistas), que se afastaram do anglicanismo oficial da Inglaterra. Em seu 

solo natal, esses cristãos sofriam severas repressões à sua liberdade de culto. 

Por isso, nas colônias americanas, a preservação e a garantia das liberdades 

individuais foi uma tônica constante na mentalidade geral.

 �  A soberania popular: uma última característica política dos colonizadores 

foi a adoção do princípio do government by consent (governo consentido). 

Esse princípio estabelece que o governo é um serviço para o povo e 

os governantes devem tomar decisões que atendam às necessidades 

da sociedade. Ainda segundo o mesmo princípio, um governo que 

flagrantemente desrespeite o compromisso de promover o bem social, 

pode ser alterado ou destituído por vontade dos cidadãos.

Apesar de abrigar princípios igualitários desde 
a sua formação, não se pode esquecer que o Sul 
dos Estados Unidos adotou o escravismo como 
prática corrente. Esta contradição constitui o 
que Comparatto chamou de “pecado original 
do novo Estado”.  

CURIOSIDADE
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Não vamos nos deter nos detalhes históricos que culminaram na deflagração 

da independência. Maiores detalhes podem ser conhecidos na seção PARA 

SABER MAIS. Mais importante para o nosso interesse neste capítulo é conhecer 

os princípios que levaram à independência, pois é desses princípios que brotam 

as importantes contribuições para a afirmação dos direitos humanos.

A declaração da independência

A declaração da independência é o primeiro documento na história 

política moderna a afirmar os princípios democráticos. É aí que reside sua 

importância, pois foi o primeiro documento político a reconhecer a existência 

de direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente da 

diferenças de sexo, cor, cultura, religião, etc.

Eis um trecho significativo da declaração que, como você mesmo 

perceberá, já prenuncia algumas ideias da Revolução Francesa e da Declaração 

dos Direitos Humanos de 1948:

“Consideramos as seguintes verdades como auto-evidentes, a saber, 
que todos os homens são criaturas iguais, dotadas pelo seu Criador 
de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a 
busca da felicidade.

É para assegurar esses direitos que os governantes são instituídos entre 
os homens, sendo seus justos poderes derivados do consentimento 
dos governados”. (Declaração da Independência Americana)

Além da Declaração da independência, outras declarações de estados americanos 

foram elaboradas e ficaram célebres. É o caso da Declaração de Direitos da Virgínia, que 

trata da preservação das liberdades individuais, da liberdade de culto, da importância 

de se restringirem os poderes dos governantes, etc. eis o primeiro parágrafo, redigido 

em um tom muito próximo ao do da Declaração da Independência:

“Todos os seres humanos são, pela sua natureza, igualmente livres e 
independentes, e possuem certos direitos inatos, dos quais, ao entrarem 
no estado de sociedade, não podem, por nenhum tipo de pacto, privar 
ou despojar sua posteridade; nomeadamente, a fruição da vida e da 
liberdade, com os meios de adquirir e possuir a propriedade de bens, 
bem como de procurar obter a felicidade e a segurança”.
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Figura 2 - Assembleia que elaborou a Declaração da Independência dos 

Estados Unidos

A Confederação dos Estados Unidos da América surge, assim, sob a 

conclamação de liberdade de opinião, de culto e, principalmente, de igualdade 

de todos perante a lei, o que a torna o primeiro exemplo político de evocação 

democrática entre as nações.

As declarações de direitos da revolução francesa

Antes de falarmos desse documento importantíssimo na concepção e 

disseminação dos valores fundamentais ligados à defesa dos direitos humanos, 

vamos ver um pouco da história desse movimento que, historicamente, ficou 

conhecido como Revolução Francesa.

A palavra “revolução” tem sua origem no uso da linguagem astronômica. 

Serve para designar os movimentos dos astros que gravitam em órbitas e que, por 

isso, sempre seguem o mesmo curso. Ao final do cumprimento de um curso inteiro, 

o astro retorna ao lugar de origem para reiniciar novamente toda a sua trajetória.

Politicamente, adotou-se o uso do termo com significado similar. 

Revolução passou a designar um movimento político e social, que fosse capaz 

de levar um povo, uma nação, ao ponto de origem de sua vida coletiva. 

Quando se julgava que um sistema político estava degenerado ou corrompido, 

evocava-se a palavra revolução no sentido de fazer voltar a sociedade ao ponto 

anterior àquele que de degenerou.

Mas no caso da França, a palavra assumiu um sentido bem diferente. 

Ao invés de significar um retorno às tradições, revolução passou a significar 
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uma ruptura com tudo o que era arcaico e desgastado pelo tempo e seguir 

em direção a um novo futuro. Significava, assim, uma superação de antigos 

valores em direção a um modelo de vida novo.

Nas palavras de Comparatto, “o termo passou a ser usado para uma 

revolução completa das estruturas sócio-políticas, a instauração não apenas de 

um governo ou de um regime político, mas de toda uma sociedade, no conjunto 

das relações de poder que compõem a sua estrutura” (COMPARATO, 2010, p. 141).

 

O anseio de romper com o mundo antigo e 
fundar uma sociedade inteiramente nova era 
tamanho que os revolucionários chegaram a 
destruir vários monumentos históricos e obras 
de arte de valor inestimável em todo o território 
do reino. Com isso, eles queriam dizer que essas 
obras representavam justamente os valores que 
deveriam ser substituídos pela revolução. 

CURIOSIDADE

Mas o desejo de operar uma revolução desse porte não nasce ao acaso. 

Por isso, vamos listar algumas das causas mais evidentes da Revolução Francesa 

para que você compreenda porque ela foi tão urgente e é tão importante 

para o tema dos Direitos Humanos.

 �  O poder despótico - A partir do início do século XVII, o poder político 

encontrava-se bastante centralizado nas mãos do rei, que passou a 

ser o único soberano. Ele podia fazer praticamente tudo que quisesse 

sem que nenhum outro poder limitados o impedisse. Questões de 

constitucionalidade da sua ação eram simplesmente negligenciadas. Por 

simples decreto real, ele podia levar um homem à prisão sem processo 

e sem julgamento. A imprensa também sofria fortes pressões quanto à 

liberdade de publicar conteúdos que desagradassem ao Rei.

 �  O caráter irracional do governo – O governo Frances desse período 

pré-revolução era capaz de gastar grandes somas de dinheiro e outros 

recursos em guerras, enquanto o povo padecia de fome. Além disso, 

não havia um sistema tributário coerente, de modo que os valores das 

cobranças dos impostos eram estipulados com base na vontade arbitrária 
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dos coletores. Também não se fazia distinção clara entre a renda do Rei 

e a renda do Estado.

Figura 3 - A Liberdade Guiando o Povo – Tela de Eugène Delacroix.

Diante dessas circunstâncias, não é difícil imaginar o descontentamento 

geral com o governo francês e seu sistema político. Os revolucionários que 

levaram adiante a derrubada do Antigo Regime tinham em mente não apenas 

acabar o governo corrompido que vigorava. Eles pretendiam ainda instaurar 

os valores da Liberdade, Igualdade e Fraternidade entre os homens.

Motivados pela situação social degradante e inspirados pelas obras de 

intelectuais como Rousseau, Voltaire e Montesquieu, segundo os quais todos 

os homens, por sua própria natureza, já nasciam com certo número de direitos 

fundamentais (Villey, 2007), os revolucionários queriam que esses valores 

tivessem uma abrangência universal e não apenas na França. E foi com esse 

espírito que, uma vez operada a Revolução, preparou-se a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.

Figuras 4, 5 e 6 - Da esquerda para a direita: Rousseau, Voltaire e Montesquieu.
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Vejamos, abaixo, alguns trechos da declaração, tentando perceber o que 

ela traz de valioso para a afirmação dos Direitos Humanos. 

 

Artigo 1. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em 
direitos [...].

Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação 
dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Tais direitos são 
a liberdade, a propriedade a segurança e a resistência à opressão.

Artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não 
prejudique a outrem [...].

Artigo 5. A lei não pode proibir senão as ações prejudiciais à 
sociedade.

Artigo 6.  A lei é expressão da vontade geral [...].

Artigo 10. Ninguém deve ser inquietado por suas opiniões, mesmo 
que religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem 
pública estabelecida pela lei.

Artigo 15. A sociedade tem o direito de pedir, a todo agente público, 
que preste contas de sua administração.

Artigo 16.  Toda sociedade, na qual a garantia dos direitos não é 
assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem 
constituição.

Provavelmente você deve ter percebido que já no primeiro artigo 

aparece a afirmação da igualdade absoluta da pessoa humana, bem como 

a sua liberdade incondicional. Lembre-se que esses valores já foram tratados 

neste capítulo. Mas agora podemos vê-los expressos em um documento real.

Podemos perceber ainda que, apesar de ser ressaltada a igualdade da 

pessoa, as diferenças individuais, também são respeitadas como no Artigo 10, 

por exemplo. A importância de se garantir os direitos dos homens, também já 

ressaltada neste capítulo, aparece nitidamente no Artigo 16. 
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Finalmente, algo bastante interessante a ser notado é o caráter universal 

da declaração. Apesar de ser um documento elaborado no contexto de um 

problema político francês, o texto tem um alcance universal, pois fala dos 

homens em geral, o que já expressa a concepção de igualdade entre os homens. 

A declaração universal dos direitos humanos

Em 1948, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas conseguiu 

aprovar o projeto de Declaração Universal dos Direitos Humanos perante 

a Assembleia Geral. Este documento representa o ponto culminante no 

reconhecimento da igualdade entre os povos e os indivíduos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida no contexto 

do final da Segunda Guerra Mundial, quando os crimes e atrocidades  

cometidos contra as vítimas da guerra começaram a vir a público. Redigida em 

1948, a declaração representou a elevação dos ideais da Revolução Francesa 

(Liberdade, Igualdade e Fraternidade) a um nível de validade universal. 

Nas palavras de Comparatto

A Declaração Universal de 1948 representou a culminância de um 
processo ético que, iniciado com a Declaração da independência 
dos Estados Unidos e a Declaração da dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, da Revolução Francesa, levou ao reconhecimento 
da igualdade essencial de todo ser humano em sua dignidade de 
pessoa, isto é, como fonte de todos os valores, independentemente 
das diferenças de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. 
(COMPARATO, 2010, p.240)

Apresentaremos, resumidamente, alguns pontos importantes desse 

documento.
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Artigo 1. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

Artigo 2. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos 
e liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie. Seja de raça, cor sexo língua, religião, opinião 
ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento ou qualquer outra condição. 

Artigo 3. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal.

Artigo 4.  Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão 
e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.

Artigo 6. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecido como pessoa perante a lei. 

Artigo 11. Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito 
de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido 
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe 
tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 

Artigo 19.  Todo homem tem direito à liberdade de opinião e 
expressão [...].

Artigo 23. Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de 
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção 
conta o desemprego. 

Artigo 26. Todo homem tem direito à educação. A educação deve 
ser gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais.

Observando o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

você certamente será capaz de perceber a sua vinculação aos valores da 

Revolução Francesa. Observe, por exemplo, logo no primeiro artigo, que os 

valores da Igualdade, Liberdade e Fraternidade estão claramente expressos 

no texto.
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Como já salientamos, a a�rmação desses direitos representa uma grande 
conquista da humanidade. Mas um passo importante a ser dado é a criação de 
mecanismos de Estado capazes de garantir a efetivação desses direitos, que só 
têm valor se forem de fato respeitados.

Atualmente, o grande desa�o que todos nós enfrentamos é o de 
garantir a efetivação desses direitos na prática, nas situações concretas, 
muitas vezes marcadas pelas injustiças e pela violação dos Direitos Humanos. 
Infelizmente, muitas pessoas deixam de compreender o signi�cado desses 
direitos, acreditando se tratar de artifícios utilizados para proteger criminosos 
e mal-feitores.

Entretanto, o que ocorre é que todos, mesmo aqueles que cometem 
crimes, devem ter os seus direitos assegurados. Todos podem trabalhar para 
ajudar a garantir a realização desses direitos. Essa é uma tarefa de fraternidade 
e de cidadania que, aliás, é o tema do nosso próximo capítulo.

2.3 Aplicando a teoria na prática

Todos sabemos que a escravidão foi um vergonhoso capítulo de nossa 
história. Foi num Domingo, dia 13 de Maio de 1888, que a Princesa Isabel 
assinou o documento contendo o texto da famosa Lei Áurea, que extinguia o 
regime escravista de nosso país. Até que isso acontecesse, milhões de escravos 
foram trazidos do continente africano para o Brasil, onde eram obrigados a 
trabalhar forçadamente, sem quaisquer direitos, pois eram considerados como 
coisas, como objetos pertencentes aos seus senhores que detinham o direito 
de dispor deles da forma que quisessem, podendo, inclusive, matá-los.

No Brasil, a abolição da escravatura só ocorreu quase um século depois 
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, redigida no contexto da 
Revolução Francesa em 1789.

O pressuposto fundamental de qualquer sistema escravista é o de que 
há duas classes de homens. Os que nasceram livres e os que nasceram para 
servir. Essa distinção, por outro lado, se baseia nas diferenças existentes entre 
os indivíduos de grupos diferentes. Assim, essa diferença pode ser justi�cada 
pela cor da pele, pela etnia, etc.
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Qualquer escravismo se baseia na falsa concepção de que se os indivíduos 

são diferentes, deve haver então diferenças de valor entre as pessoas (lembre-

se da distinção entre indivíduo e pessoa, feita no início deste capítulo). Ora, 

se umas pessoas valem mais do que outras é natural que algumas possam ser 

exploradas em benefício das que são mais valiosas na sociedade.

Vamos tentar analisar mais de perto sobre este tema. No caso da 

escravidão no Brasil, reflita sobre a seguinte questão: em que medida o sistema 

escravista viola o primeiro artigo da Declaração?

Bem, se o pressuposto de qualquer escravismo é o de que há distinções 

entre as pessoas, sendo que algumas valem mais do que outras, e o primeiro 

artigo da Declaração dos Direitos do Homem expressa que “Os homens nascem 

e permanecem livres e iguais em direitos”, podemos dizer que a visão escravista 

e a Declaração partem de pontos completamente opostos e inconciliáveis. Ou 

seja, só se pode admitir o escravismo quando se nega a igualdade entre os 

homens e a sua liberdade incondicional.

E é justamente isso que a Declaração pretende assegurar. Assim, 

respondendo em que medida o regime de escravidão viola o primeiro artigo 

da Declaração dos Direitos do Homem, podemos dizer que a violação é total e 

absoluta, pois é contra os próprios princípios fundamentais que a organizam.

2.4 Para saber mais

COMPARATO, Fábio Konder, A afirmação histórica dos direitos humanos. São 

Paulo: Saraiva, 2010.

Esta obra foi utilizada como base teórica para este capítulo. Entretanto, 

decidimos indicá-la como sugestão de aprofundamento, pois além dos 

documentos históricos de afirmação dos direitos humanos apresentados aqui, 

o livro apresenta ainda outros documentos importantes, que valem à pena ser 

conhecidos. Neste livro, o autor apresenta uma rica e detalhada história dos 

principais documentos que prepararam as bases da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos.

BURNS, Edward Macnall. História da Civilização Ocidental. Porto Alegre: 

Editora Globo, 1974.
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Livro clássico de história universal, onde você pode aprender em detalhes 

alguns dos eventos históricos retratados neste capítulo, tais como a Revolução 

Francesa e a Revolução Americana.

2.5 Relembrando 

Neste capítulo, você aprendeu:

 � Qual o sentido do conceito de direitos humanos

 Os direitos humanos foram apresentados como uma série de direitos 

fundamentais a que todos os indivíduos devem ter acesso. Esses direitos 

não derivam de nenhuma condição especial, mas do simples fato de 

sermos todos humanos.

 � Quais são os principais direitos do homem

 Os principais direitos humanos foram divididos em nove: Direito à Proteção 

dos Direitos, Direito à Saúde, Direito à Educação, Direito ao Trabalho em 

Condições Justas, Direito à Moradia e a Terra, Direito à Igualdade de Direitos 

e Oportunidades, Direito à Liberdade,  Direito de Ser Pessoa e Direito à 

Vida. Neste capítulo, aprendemos ainda que a divisão desses direitos é 

meramente didática e que, na realidade, todos estão ligados entre si.

 �  Os princípios inovadores da Declaração da Independência dos Estados Unidos

 Os princípios democráticos vigentes nas colônias inglesas em solo americano 

se mostraram muito à frente dos princípios políticos adotados na Inglaterra e 

mesmo na Europa como um todo. Este aspecto foi o que mais impressionou 

o jovem Tocqueville, que escreveu uma obra sobre o assunto.

 �  Quais os principais pontos da Declaração dos Direitos do Homem surgida 

no contexto da Revolução Francesa

 Fiel aos ideais de Igualdade, Liberdade e Fraternidade, a Declaração dos 

Direitos do Homem defende os direitos dos homens considerando-os 

desde um ponto de vista universal, em que as particularidades culturais, 

religiosas, étnicas, etc. não são tomadas como fontes de privilégios para 

se fazer prevalecer os direitos de uns sobre outros.
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 �  Quais os Principais pontos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

surgida no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial

 Em geral, este documento reforça os princípios da Revolução Francesa, 

mas eles ganham abrangência mais ampla ao serem promulgados por 

uma organização reconhecida internacionalmente e integrada por 

países membros de diversas partes do mundo.

2.6 Testando os seus conhecimentos

Vamos testar seus conhecimentos a partir de dois conceitos importantes 

estudados neste capítulo e analisados na seção APLICANDO A TEORIA NA 

PRÁTICA. Trata-se dos conceitos de igualdade e liberdade. Por que uma 

sociedade de homens iguais deve ser também uma sociedade de homens livres? 

Uma boa forma de responder à questão é refazendo a leitura da primeira 

característica sociocultural dos colonizadores ingleses na América do Norte.

Onde encontrar

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Editora 

Moderna, 2008.

FOLMANN, Melissa; ANONNI, Danielle. Direitos Humanos. São Paulo: Juruá, 2007. 

VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. São Paulo: Martins Fontes 2007.
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3.1 Contextualizando

A palavra cidadania entrou para o vocabulário contemporâneo 

espalhando-se rapidamente nas áreas da política, da ética, da educação, do 

direito, tornando-se um termo corriqueiro, inclusive, entre o senso comum. 

Entretanto, o que a palavra ganhou em extensão, perdeu em significado, 

pois se utiliza o conceito em sentidos tão diversos que muitas vezes é difícil 

defini-la com precisão.

Este capítulo tratará deste desafio: definir a palavra cidadania de 

maneira um pouco mais precisa do que aquela a que estamos habituados. O 

que é afinal a cidadania? É agir de maneira correta? É agir de tal forma que 

as nossas ações não prejudiquem os outros? Bem, neste caso, a cidadania seria 

um dever. Ou seria exigirmos dos governos que cumpram com suas obrigações 

com a saúde, educação, moradia, infraestrutura, etc.? Neste caso, seria então 

um direito? Ou seria um misto dos dois, uma síntese de direitos e deveres?

No decorrer deste capítulo você verá que se trata de algo bem mais amplo 

que isso. Trata-se de uma condição específica dos seres humanos que vivem 

de maneira socialmente organizada. Esta condição possui uma história e, em 

cada período da história da cidadania, aparecem direitos e deveres específicos 

para os assim chamados cidadãos.

Assim, ser cidadão hoje não é o mesmo que ser cidadão na Idade Média 

europeia, ou na Grécia ou Roma antigas. É justamente sobre essas diferenças 

históricas que você aprenderá neste capítulo, de maneira que possamos 

chegar a um conceito mais preciso e que corresponda ao que hoje se entende 

por cidadania.

CIDADANIA: 
O SUJEITO COMO AGENTE, ATOR E AUTOR

CAPÍTULO 3
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Ao mesmo tempo, existem muitas relações com este tema e os temas dos dois 

capítulos anteriores. E como você já aprendeu sobre Ética (capítulo 1) e Direitos 

Humanos (capítulo 2) certamente estará em condições de perceber com clareza 

que relações são essas. Provavelmente você modificará de alguma forma a sua 

maneira de entender o conceito de cidadania. Pelo menos, é isso que esperamos.

Ao final deste capítulo, esperamos que você seja capaz de:

 � Conceituar cidadania;

 � Relacionar cidadania e ética;

 � Relacionar cidadania e direitos humanos.

3.2 Conhecendo a teoria

Cidadania. Como você pode logo perceber, esta palavra remete-nos à 

condição de membro de uma cidade. Isso significa que cidadão é qualquer um 

que habite uma cidade? Obviamente, esta definição é muito vaga e imprecisa. 

Isso porque negligencia aspectos importantes da cidadania, tais como aspectos 

políticos, jurídicos, históricos, geográficos. etc. Por exemplo, que direitos e 

deveres possuem os cidadãos (aspecto jurídico)? Esses direitos são os mesmos em 

qualquer lugar (aspectos políticos)? Qual a diferença entre ser cidadão em uma 

grande metrópole e ser cidadão em uma pequena cidade do interior (aspecto 

geográfico)? As relações entre as cidades e os cidadãos são hoje exatamente 

iguais àquelas existentes nas civilizações antigas como Grécia e Roma (aspecto 

histórico)?

A partir desses questionamentos simples, podemos constatar que o 

conceito da cidadania como condição daqueles que vivem na cidade consiste 

numa definição insuficiente. O que nos falta então? O que mais é necessário 

para uma definição satisfatória? Três coisas: Primeiro, precisamos definir com 

mais precisão o que entendemos pela palavra cidade. Segundo, é necessário 

saber quais os direitos e deveres inerentes aos cidadãos. Finalmente, qual a 

evolução desses direitos e deveres na história.

Ao final destes questionamentos, esperamos alcançar um conceito de 

cidadania mais preciso e mais próximo do que é hoje utilizado.
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3.2.1 As cidades antigas  

A cidade grega

O surgimento das cidades gregas tem origem no crescimento das comunidades 

de aldeias que foram cedendo lugar a unidades populacionais cada vez maiores 

(BURNS, 1974). Desta forma, surgiu a necessidade de instituírem-se unidades políticas 

maiores, capazes de organizar a população sempre crescente. A essas organizações 

políticas maiores os historiadores chamam cidade-estado. Na Grécia, as maiores e 

mais conhecidas cidades-estado foram: Atenas, Tebas, Mégara, Mitilene e Cálcis.

Essas cidades eram geralmente construídas nas partes altas de morros e 

montanhas com o objetivo de evitar a invasão por parte de povos estrangeiros. 

Essas cidades construídas nos altos eram chamadas de acrópoles. Esparta e 

Atenas são provavelmente as duas cidades mais conhecidas da Grécia e esta 

última é geralmente conhecida por sua estrutura política que já demonstrava 

uma democracia bastante desenvolvida. 

Figura 1 - Vista da acrópole de Atenas

É justamente essa forma democrática de governo que nos interessa para 

compreendermos o conceito de cidadania. Todos os cidadãos, isto é, todos aqueles 

habitantes da cidade que fossem homens livres, tinham o direito de participarem de 

discussões públicas que envolvessem assuntos de interesse geral. Esse envolvimento 

dos indivíduos com os assuntos públicos era tão marcante na cultura grega, que levou 

Aristóteles à sua famosa afirmação: o homem é um animal político. Essa afirmação 

hoje parece banal, sem muito significado e com pouco alcance. Mas ela revela um 

sentido de profundo enraizamento do homem com a cidade. Vejamos melhor.
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Podemos definir uma espécie animal de várias formas. Podemos dizer 

que o homem é um animal racional, que os elefantes são mamíferos, que 

os leões são carnívoros e assim por diante. Mas o que significa dizer que o 

homem é um animal racional? Significa que possui uma faculdade natural (a 

razão) que já nasceu com ele. Dessa forma, somos racionais não por esforço 

próprio ou por nossa vontade, mas porque a nossa natureza assim determina.

Que significa dizer que os elefantes são mamíferos? Significa que a 

própria natureza os fez dessa forma, dependentes do leite da mãe para se 

alimentarem enquanto filhotes e nenhum deles pode escolher ser outra coisa 

senão mamífero. Que significa dizer que os leões são carnívoros? Significa que 

por natureza esses animais devem se alimentar de carne e que eles não têm 

possibilidade de escolher outra dieta, consumindo, por exemplo, raízes. Ou 

seja, em todos esses casos, a natureza os fez assim.

Voltemos agora à afirmação de Aristóteles. Que significa dizer que o 

homem é um animal político? Ora, com isso o filósofo quer dizer exatamente 

o mesmo que dissemos nos exemplos anteriores. Significa que, por natureza, 

o homem é político; que, como animal, sua determinação natural é a de ser 

político. Em outras palavras: a cidade (polis) é anterior ao homem e, por isso, 

ninguém pode escolher não ser político. A cidade é, portanto, uma instituição 

natural e todos nós, ao nascermos, passamos a fazer parte dela.

CONCEITOCONCEITO

Em grego, a palavra cidade se traduz pela 
palavra polis. Assim, quando Aristóteles diz que 
o homem é um animal político (de polis) está 
querendo dizer que é um animal que nasce no 
contexto das relações públicas de sua cidade 
natal. E que, por isso, tem o direito e o dever de 
se interessar por elas.

A polis ou a cidade grega é o ambiente no qual o homem nasce e se 

desenvolve como ser livre. Esta cidade é anterior ao homem, uma vez que 

já existe antes do nascimento de cada indivíduo, e, por isso, molda o nosso 

modo de ser da mesma maneira que o ambiente natural molda os animais. 

Assim, todos os direitos e deveres dos indivíduos devem estar diretamente 

relacionados aos assuntos da polis.
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A democracia grega, apesar do espantoso grau 
de desenvolvimento em relação às demais 
formas de governo da época, ainda não era 
uma democracia plena. Só eram considerados 
cidadãos os homens livres. Os escravos não 
desfrutavam dos mesmos direitos e não podiam 
participar da vida pública grega. Obviamente, 
uma democracia como esta ainda está em seus 
primeiros estágios de desenvolvimento. 

CURIOSIDADE

A cidade romana

Roma foi fundada por volta do ano 753 a.C. Há dúvidas quanto à precisão 

desta data, mas em geral ela costuma ser aceita em boa parte dos livros de 

história. Como o nosso interesse principal não é a de ordem histórica, não 

vamos entrar em grandes detalhes quanto à fundação de Roma. Por enquanto 

é suficiente dizer que seus fundadores foram povos itálicos, que, possivelmente, 

possuíam certo parentesco com os primeiros habitantes gregos.

Uma vez fundada, a cidade romana não diferiu muito da cidade grega. 

No aspecto político, entretanto, Roma se mostrou mais conservadora, pois 

demonstrou mais interesse pela autoridade e estabilidade política do que pelos 

princípios democráticos. Assim, enquanto na Grécia exaltava-se a participação 

pública nos assuntos da cidade, em Roma o governo era praticamente uma 

extensão a toda comunidade do princípio da família patriarcal. Assim, o rei 

exercia sobre os súditos um poder semelhante ao exercido pelo chefe de 

família sobre seus dependentes.
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Priscilla Silveira

Figura 2 – Fórum Romano, o epicentro do desenvolvimento de Roma

A sociedade romana, como se sabe, dividia-se em duas classes: os patrícios 

e os plebeus. Na estrutura social romana, apenas os patrícios eram considerados 

cidadãos realmente. Os plebeus não tinham cidadania e (conforme você verá 

mais detalhadamente no capítulo 4) a cada classe correspondia um direito 

diferente, o que atualmente seria inaceitável.

Assim, apesar de certas diferenças, tanto a cidade grega quanto a cidade 

romana possuíam certas características comuns. Em primeiro lugar, a cidade 

não era apenas o local físico e geográfico onde as pessoas habitavam. A cidade 

era uma estrutura política. Em segundo lugar, as vidas das pessoas estavam 

diretamente ligadas à vida política da cidade e seus direitos e deveres referiam-

se diretamente à cidade.

Hoje em dia, é até possível que alguém se esqueça do nome do candidato 

em quem votou nas últimas eleições para prefeito de sua cidade. Isso porque a 

esfera da vida privada, particular, está hoje muito dissociada da esfera pública. 

Mas na cidade antiga, a vida privada era tão próxima da vida pública que 

poderíamos até mesmo dizer que os interesses dos indivíduos eram absorvidos 

pelos interesses da cidade. Daí a celebre afirmação aristotélica. Homem, animal 

político. Quer dizer: animal que pertence à polis, à cidade.

Assim, quando pensamos na cidade antiga, podemos dizer que a 

cidadania era algo natural. Ou seja, desde que determinado indivíduo fosse 

livre e que tivesse nascido naquela cidade, poderia ser chamado de cidadão. 
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Devemos reconhecer que hoje a situação é bastante diferente. Numa 

época em que já não cabem mais as distinções de direitos entre classes, 

a cidadania vai muito além do simples pertencimento à cidade e não está 

restrita a uma ou outra classe privilegiada. A cidadania é uma condição que 

deve ser estendida a todos. Mas antes de falarmos dessa “democratização” 

da cidadania ocorrida em nossos dias, vejamos que processos históricos nos 

levaram até ela.

3.2.2 A evolução do conceito de cidadania

Já dissemos que a cidadania esboçada no mundo antigo, em especial 

Grécia e Roma, eram formas ainda rudimentares de atividade cidadã. Isso 

porque os sistemas sociais grego e romano admitiam, sem qualquer problema, 

a existência de classes com estatutos jurídicos distintos, ou seja, era possível 

que houvesse pessoas que, por fazerem parte de classes diferentes, possuíssem 

também direitos diferentes. Além disso, até mesmo o trabalho escravo era 

permitido normalmente, sendo os escravos uma classe à parte da sociedade, 

desprovida de qualquer direito.

Pois bem, ao longo da história, alguns acontecimentos prepararam 

o caminho para uma concepção mais ampla da cidadania, que aos poucos 

foi incluindo um número cada vez maior de indivíduos e grupos sociais 

diferentes. Antes de analisarmos a cidadania em sua forma atual, vejamos que 

acontecimentos foram esses que abriram o caminho de uma cidadania restrita 

(Grécia e Roma antigas) em direção a uma cidadania mais universal, capaz de 

englobar a todos os indivíduos. 

A carta magna (ano de 1215)

Você ainda deve se lembrar do período histórico conhecido como Idade 

Média, que tratamos brevemente no Capítulo 1. Naquele momento você 

aprendeu que havia uma moral distinta para cada classe social. Acontece 

que cada classe possuía não apenas uma moral específica, mas também um 

direito próprio. A Idade Média era marcada por três classes sociais básicas: a 

nobreza, o clero e o povo. A nobreza e o clero possuíam uma série de direitos 

hereditários, enquanto o povo possuía apenas o status libertatis, ou seja, a 

condição de liberdade, o que, na prática, significa apenas dizer que não eram 

confundidos com os escravos (COMPARATTO, 2010).
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Mais uma vez, não entraremos em muitos detalhes históricos. Para a 

compreensão do significado da Magna Carta para a cidadania basta dizer que 

no período de sua elaboração havia, de um lado, uma forte contenda entre o 

rei da Inglaterra, conhecido como João Sem-Terra, e o clero e, de outro, uma 

disputa envolvendo o rei e os nobres.

Havia um forte movimento na Igreja, que defendia que a autoridade 

eclesiástica deveria exercer seu poder acima de todos os setores da sociedade. 

Por outro lado, havia na prática uma supremacia do rei inclusive sobre a 

nobreza. A nobreza descontentava-se com essa supremacia que, na maioria das 

vezes, consideravam abusivas. Por outro lado, a Igreja tinha todo interesse em 

estender os seus poderes para além da esfera espiritual, alcançando também a 

supremacia e a autoridade sobre questões de ordem também materiais. 

A Magna Carta foi elaborada com o propósito de conceder aos nobres 

certa independência em relação ao rei e certa autonomia para o clero. Assim, 

vê-se que a Magna Carta beneficiava diretamente apenas o clero e a nobreza. 

Mas sua importância reside no seu significado do ponto de vista da restrição 

dos poderes do rei. O rei não possuía mais poderes ilimitados. E essa limitação 

dos poderes não provinha apenas de normas superiores com fundamento nos 

costumes ou na religião, mas dos próprios direitos inerentes aos indivíduos. 

Ou seja, os direitos dos nobres e dos clérigos existiam independentemente do 

consentimento do monarca.

Essa restrição do poder do soberano é a base da nossa democracia 

moderna, em que o governo deve apenas representar aquilo que é de interesse 

e de direito do povo.

Vejamos um pequeno resumo das principais disposições da Magna Carta. 
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A cláusula 1 reconhece as liberdades eclesiásticas, em especial, o 
direito de nomeação de bispos, abades, etc., sem necessidade de 
confirmação do rei. Essa disposição já aponta para a moderna 
separação entre Igreja e Estado. 

Nas cláusulas 16 e 23, encontra-se o moderno princípio de que 
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em 
virtude da lei. Essa disposição abre caminho para a supressão do 
estado de servilismo em que as pessoas são obrigadas a agir de acordo 
com a vontade do senhor ou do patrão e não em virtude da lei.

Nas cláusulas 17 e 40, vemos o reconhecimento de que a justiça 
não pertence ao monarca, mas que este deve, quando solicitado, 
realizar a justiça de acordo com aquilo que é de interesse geral e 
estritamente disposto no texto da lei. 

As claúsulas 20 e 21 estabelecem as bases do tribunal do júri e a 
proporcionalidade entre delitos e penas, acabando com as penas 
arbitrárias. 

A cláusula 39 desvincula da pessoa do monarca a autoridade da 
lei. A lei deve valer por si própria e os homens devem ser julgados 
unicamente em função daquilo que está juridicamente estabelecido.

Estes são os resumos de algumas das cláusulas mais importantes contidas 

na Magna Carta. Apesar de ter sido criada inicialmente com o objetivo de 

afirmar os direitos de duas classes privilegiadas (a nobreza e o clero), os seus 

efeitos puderam ser sentidos muitos séculos depois, uma vez que, como se 

pode perceber, muitos de seus princípios são fundamentais para a instauração 

de uma verdadeira cidadania.

A revolução francesa

O capítulo 2, dedicado ao tema dos direitos humanos, apresentou o 

contexto da Revolução Francesa como um ambiente favorável à instauração e 

ao reconhecimento de uma série de direitos fundamentais. Pois bem, além desse 

mérito, o ambiente político e intelectual da Revolução também teve valor por 

alargar o conceito de cidadania para além das concepções anteriores, que estavam 

muito restritas aos limites da cidade em que se vivia. Com as cartas de direitos da 

Revolução Francesa (que você viu também no capítulo 2) pretende-se que o homem 

passe a ser um cidadão do mundo. Isso significa que seus direitos continuam a ter 

existência e validade mesmo fora de sua cidade ou país de origem.
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Não nos estenderemos muito nesse ponto. O importante é ressaltar que 

a Revolução Francesa foi um movimento da burguesia descontente com a 

centralização excessiva do poder político e com os abusos desse poder.

Mesmo tendo sido um movimento encabeçado pela burguesia, seus 

efeitos certamente foram benéficos também para as massas trabalhadoras, 

que passaram a desfrutar de direitos básicos com os quais antes não poderiam 

sequer sonhar. 

A Declaração de Direitos da Revolução Francesa representou, por um 

lado, um movimento da burguesia em busca de uma maior participação no 

poder e de proteção de seus direitos, em especial, o direito à propriedade 

e, por outro lado, uma recusa aos valores feudais ainda remanescentes, tais 

como uma sociedade rigidamente dividida em classes e o poder centralizado 

e abusivo dos governantes. 

Com a Revolução Francesa se afirmam os direitos humanos de forma 

irrestrita e, ao mesmo tempo, se ampliam os direitos de cidadania dos homens, 

sem qualquer restrição quanto à sua origem nacional, social, econômica, 

política, etc. 

3.2.3 Os direitos dos cidadãos

Retomemos brevemente o nosso itinerário percorrido desde o início 

deste capítulo até aqui. Inicialmente, dissemos que a cidadania é, em sentido 

amplo, a qualidade, a condição de quem vive na cidade. Vimos ainda que esta 

definição é vaga, imprecisa e, por isso, insatisfatória. 

Remontando à Grécia e à Roma antigas, já percebemos uma noção de 

cidadania bem mais precisa em que os indivíduos eram considerados como 

parte integrante não só da cidade, mas de seus interesses públicos. Entretanto, 

esse conceito de cidadania, embora avançado, ainda está longe daquele 

que procuramos, pois as sociedades grega e romana admitiam distinções de 

direitos entre as classes, além de admitirem também o trabalho escravo como 

algo natural. 

Em seguida, vimos a Carta Magna de 1215, que procurou limitar os poderes 

políticos do rei e a Revolução Francesa que, além da limitação dos poderes 

políticos dos governantes, estabeleceu uma série de direitos fundamentais 
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comuns a todos os homens. A Revolução Francesa foi um dos movimentos 

que mais contribuíram para a formulação do conceito de cidadania tal como 

o concebemos hoje.

Mas o que muda após todas essas transformações históricas que você 

acabou de ver? Na prática, que direitos os indivíduos efetivamente possuem e 

que são frutos dessas transformações? É isso que veremos agora.

Para facilitar, decidimos dividir os direitos de cidadania em três tipos 

básicos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Vejamos o 

que eles significam.

Os direitos civis

Os direitos civis dizem respeito às formas como as pessoas podem dispor 

de si mesmas. Trata-se da liberdade de ir e vir, da liberdade de dispor de seu 

próprio corpo, do direito à segurança própria e dos familiares, etc. Hoje pode 

parecer óbvio que todos tenham direito a dispor de seus corpos e de suas 

liberdades da forma como desejarem. Mas, se pensarmos que há bem pouco 

tempo, vivendo sob regime de ditadura militar, muitas pessoas no Brasil não 

podiam frequentar certos lugares, escolher suas próprias companhias ou até 

mesmo pensar de forma autônoma sem correr o risco de serem assassinadas 

pelo próprio regime, você verá que os direitos civis, embora básicos, nem 

sempre foram respeitados.

Um bom exemplo de desrespeito aos direitos 
civis, tais como liberdade de pensamento, 
direito de livre associação e direito de ir e vir é 
o famoso episódio de ditadura militar no Brasil. 
No período em que a ditadura vigorou, até 
mesmo pensar de forma diferente dos interesses 
do Estado poderia ser algo bastante perigoso. 
É claro que, em circunstância como essa, o 
exercício da cidadania fica completamente 
comprometido.

SAIBA QUE
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Figura 3 - Repressão da polícia a manifestações populares

Mesmo hoje em dia, podem-se encontrar muito facilmente trabalhadores 

em grandes propriedades rurais prestando serviços em condições precárias, 

sem equipamentos de segurança, sem instalações adequadas para suas 

acomodações, sem alimentação digna e, frequentemente, recebendo salários 

ultrajantes. Até mesmo em grandes centros urbanos a situação se repete. 

Basta pensarmos na imensa massa de trabalhadoras domésticas que 

trabalham sem carteira assinada e recebendo menos que um salário mínimo. Como 

se não bastasse a situação de vulnerabilidade social por serem mulheres pobres, 

com pouca ou nenhuma educação escolar, sofrem a violência de serem exploradas 

pela classe média pretensamente esclarecida que lhes negam os direitos. 

Os direitos sociais

Os direitos sociais referem-se ao atendimento de certas necessidades 

humanas básicas e que só podem ser atendidas no interior do grupo social ao 

qual pertencem. Alguns exemplos são o direito à educação, à saúde, à moradia, ao 

trabalho digno, etc. Eles são chamados de direitos sociais porque dizem respeito 

não apenas aos seres humanos na condição de indivíduos (como os direitos civis), 

mas se referem a cada um na qualidade de membro de uma sociedade. 

Alguns direitos sociais são especialmente urgentes e, ao mesmo tempo, 

flagrantemente negligenciados. Veja, por exemplo, o direito à educação. 

Numa época em que o trabalho se torna cada vez mais especializado, com a 

introdução de novas tecnologias no ambiente de trabalho, com o advento do 

computador e da infinidade de softwares utilizados como ferramentas, assim 
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como máquinas e técnicas cada vez mais sofisticadas; numa época como essa, 

faz-se necessário, mais do que nunca, o investimento em educação de base e 

educação profissionalizante, de modo a inserir parcelas cada vez maiores de 

nossa sociedade neste complexo sistema produtivo. Do contrário, trabalhos 

dignos e com bons salários continuarão a ser privilégio das classes médias e ricas.

Roberto Viana/AGECOM

Figura 4 - Adultos sendo alfabetizados

Neste quesito, o principal é dar a todos as oportunidades de competirem 

de igual para igual. As diferenças econômicas entre as diferentes classes sociais 

não precisam deixar de existir. O mais importante é dar a oportunidade para que 

qualquer um possa lutar para alcançar o nível de desenvolvimento social que desejar.

Os direitos políticos

Os direitos políticos dizem respeito às escolhas que cada indivíduo tem 

direito de fazer ao dirigir os rumos de sua vida. Essas escolhas incluem o direito 

de participar de decisões que possam afetar a sua vida social, tais como o 

direito ao voto (escolha dos governantes), o direito a filiar-se a um sindicato, 

o direito de participar de movimentos sociais ou artísticos, etc. 

É a partir do exercício dos direitos políticos que cada um pode, ao seu modo 

e da maneira que achar melhor, participar dos destinos da sociedade em que 

vive. Esse exercício é fundamental para a plena realização da democracia e para 

o completo desenvolvimento da cidadania. A noção de direitos políticos retoma a 

velha concepção grega de cidadania em que todos têm o direito e até mesmo o 

dever de se interessar e de intervir nos assuntos relativos à sociedade como um todo.
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É óbvio que sem a garantia dos direitos políticos, os cidadãos teriam 

seus destinos entregues nas mãos de uma minoria que detivesse esse direito. 

É muito importante ter sempre em mente que os direitos políticos não se 

resumem apenas ao voto nas eleições públicas. Qualquer manifestação de 

opinião quanto aos destinos da comunidade, qualquer esforço no sentido de 

participar dos assuntos da sociedade, seja por meio de associações de bairro, 

assembleias comunitárias etc., enfim, qualquer forma de intervenção social 

pode ser considerada um direito político.

É muito importante que você perceba que os 
direitos civis, sociais e políticos não são inteiramente 
diferentes entre si. Na verdade, eles guardam uma 
relação bastante próxima. Por exemplo, os direitos 
políticos dependem das garantias dos direitos 
civis. Como preservar o direito de fundar uma 
associação de bairro (direito político) sem que 
se garanta o direito de agir e pensar livremente 
(direito civil)? Por outro lado, como os cidadãos 
podem se interessar por seus direitos políticos se 
lhes for negada uma educação (direito social), que 
os permita desenvolver este interesse?

REFLEXÃO

3.2.4 A cidadania hoje

Essa breve exposição dos direitos do cidadão abre caminho para que 

possamos agora, finalmente, elaborar uma definição mais objetiva, precisa e 

mais atual do conceito de cidadania. Uma definição satisfatória deve incluir 

quatro pontos básicos:

 �  Universalidade da cidadania – a cidadania deixa de ser um atributo local 

(restrito a uma cidade específica) e passa a ser um atributo universal 

(vale para qualquer ser humano em qualquer lugar). Esse aspecto 

básico da cidadania deriva, em grande parte, dos ideais do movimento 

revolucionário na França e foram consolidados definitivamente pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

 �  Respeito aos direitos dos cidadãos – a plena cidadania depende 

fundamentalmente do respeito aos direitos dos cidadãos (direitos civis, 
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sociais e políticos). Qualquer pessoa que tenha algum desses direitos 

negados vive uma situação de exclusão e, por isso, não pode ser 

considerado como cidadão.

 �  Defesa dos direitos dos cidadãos – além do respeito aos direitos de 

cidadania, deve ser assegurado ainda o direito de defesa desses direitos. 

De nada adianta listar um número enorme de direitos se os cidadãos não 

puderem, sempre que for preciso, defender os seus direitos no momento 

em que eles forem desrespeitados. 

 �  Os deveres dos cidadãos – finalmente, a convivência harmônica entre 

indivíduos portadores de direitos deve pressupor necessariamente uma 

obrigação mútua entre as pessoas. O respeito aos direitos dos cidadãos 

não é obrigação apenas dos governos, mas, também, dos próprios 

cidadãos. Uma pessoa que não respeita os direitos de cidadania de outras 

(lembre-se do exemplo do empregador que não assina a carteira de sua 

empregada doméstica) está ameaçando uma ordem social da qual ela 

mesma se beneficia.

CONCEITOCONCEITO

A cidadania é a condição do ser humano que, 
pelo simples fato de ser, independentemente 
de sua condição de nacionalidade, classe social, 
sexo, religião, etc., possui direitos básicos 
que devem ser assegurados pelo Estado. Esses 
direitos dividem-se em direitos civis, direitos 
sociais e direitos políticos. Cada cidadão deve 
ter assegurado o direito de reclamar e defender 
seus direitos, ao passo que está obrigado, ao 
mesmo tempo, a respeitar os direitos dos outros.

A cidadania no Brasil hoje

Certamente você percebeu o longo caminho percorrido pelo conceito 

de cidadania, desde as concepções antigas até a forma atual. Grandes 

foram as mudanças sofridas pelo conceito antes que ele chegasse a essa 

forma mais abrangente e universal. Essas alterações, felizmente, também 

se refletem no Brasil.
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A Constituição Brasileira de 1988 assegura aos cidadãos brasileiros não 

apenas os direitos de votar e a se candidatar a cargos públicos. Uma inovação 

importante foi o direito dado a qualquer cidadão de apresentar projeto de lei 

tanto no Legislativo Federal quanto nas Assembleias Legislativas dos Estados 

ou Câmaras Municipais (DALLARI, 2009).

Muito importante também é a obrigatoriedade, prevista na Constituição, 

de representantes da sociedade em órgãos de consulta e decisão em assuntos 

ligados aos direitos das crianças e do adolescente, educação e saúde. Essa 

participação é fundamental para que os interesses populares se façam 

representar na esfera política.

Apesar dos avanços, ainda há muitas restrições à cidadania no Brasil. Basta 

pensarmos, para citarmos apenas um exemplo, nas crianças que trabalham 

em carvoarias, especialmente nos estados no Norte do Brasil. Essas crianças 

dificilmente atingirão a cidadania plena, pois lhes estão sendo negados direitos 

fundamentais como a educação, a saúde, o lazer. Assim, da mesma forma que 

na Grécia e Roma antigas, a cidadania ainda é um direito para uma parcela da 

população (embora essa parcela tenha crescido bastante).

   Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Figura 5 – Trabalho infantil em lixão.

Por outro lado, se ainda há algumas restrições à cidadania, devemos notar 

que muitas outras foram sendo lentamente abolidas. É o caso dos direitos 

políticos das mulheres, que passaram a poder votar e a se candidatar a cargos 

eletivos, embora, na prática, a situação das mulheres ainda e desfavorável à 

dos homens no que se refere ao respeito de seus direitos.



Ética, cidadania e direitos humanos

Capítulo 3

79

Por fim, vale lembrar ainda mais uma vez que a manutenção dos direitos 

de cidadania depende da participação efetiva de todos os cidadãos. Todos 

estão obrigados a contribuir, seja respeitando os direitos dos demais, seja 

participando, cada um ao seu modo, das decisões que influenciam os rumos 

da vida em comunidade. Em um Estado democrático, a participação de todos 

é imprescindível, pois, quando parcelas da sociedade deixam de participar das 

decisões comuns, deixam espaço para que outras decidam sozinhas.

3.3 Aplicando a teoria na prática 

Neste estudo de caso, trataremos da obrigação do cidadão em se 

manifestar na defesa de seus direitos. Permita-nos voltar ao exemplo das 

empregadas domésticas, mencionado duas vezes neste capítulo.

Imagine uma jovem de 25 anos. Com baixo nível de educação, muitas 

necessidades financeiras a serem atendidas e que, por falta de oportunidades,  

arranjou um emprego como empregada doméstica.

Ao iniciar o trabalho, a sua empregadora, uma mulher de 35 anos, classe 

média, funcionária pública, casada com um pequeno empresário, explica-lhe 

as tarefas, a rotina da casa e informa o salário: R$ 300,00 mensais (cerca de 

60% do salário mínimo). A jovem inicia no mesmo dia.

No primeiro mês fica feliz por receber aquele dinheiro de que tanto 

precisa. Do segundo mês em diante, percebe que trabalha demais e que o 

salário que recebe talvez não seja justo. A partir do sexto mês de trabalho está 

insatisfeita e descontente com o trabalho, cuja remuneração reconhece como 

indigna. No décimo mês percebe que aquela situação é desumana, ao mesmo 

tempo em que se entristece por perceber que, por não ter instrução, a vida 

talvez lhe reserve apenas aquele tipo de trabalho. A jovem empregada está 

completamente deprimida.

No décimo segundo mês, ao completar um ano de trabalho, sua patroa a 

demite. Paga-lhe o salário do mês e, a título de indenização, paga-lhe o valor 

de R$ 180,00, estabelecido aleatoriamente. A jovem se chateia, pois não pode 

sequer solicitar o auxílio desemprego já que não estava registrada. Mas acha 

que a vida é assim mesmo.
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Este episódio é mais comum do que se pensa. Na verdade, dados do 

sindicato das trabalhadoras domésticas mostram que a maior parte das 

empregadas trabalha nessas condições.

A nossa reflexão central é a seguinte: numa época em que as leis trabalhistas 

tendem a ser cada vez mais observadas, por que justamente as empregadas 

domésticas têm os seus direitos flagrantemente desrespeitados? Não há 

mecanismos que possam de alguma forma reverter esse quadro tão triste? Reflita 

um pouco sobre esta situação antes de responder à questão a seguir.

O que aconteceria se a jovem empregada doméstica entrasse com 

uma ação judicial contra a sua empregadora, exigindo-lhe seus direitos 

trabalhistas?

Vamos dividir a resposta à questão em duas partes. A primeira é a resposta 

do ponto de vista jurídico. A segunda é a resposta do ponto de vista da cidadania.

 �  Do ponto de vista jurídico, a empregadora seria obrigada a assinar a 

carteira de trabalho de sua jovem funcionária retroativamente, ou 

seja, mesmo depois de ter sido demitida, sua carteira seria assinada 

registrando a data do primeiro dia de trabalho da jovem. Além disso, a 

jovem teria direito a receber a diferença de R$ 210, 00 por cada mês de 

salário, ou seja, R$ 210, 00 X 12 = R$ 1.320,00. O juiz determinaria ainda 

o pagamento das férias proporcionais ao período trabalhado (mais R$ 

510,00). Acrescente-se a isso o décimo terceiro salário (mais R$ 510,00) 

e o recolhimento do INSS relativo ao período. Tudo isso, se estivermos 

falando apenas dos aspectos trabalhistas. Se a ação judicial solicitar 

reparação por danos morais, a conta tende a subir.

 �  Do ponto de vista da cidadania (que é o que mais nos interessa, pelo 

menos neste capítulo), os efeitos da ação judicial da jovem empregada 

seriam ainda mais profundos. Certamente, aquela empregadora pensará 

duas vezes antes de “contratar” outra pessoa sem os devidos registros 

trabalhistas e sem pagar-lhe o salário mínimo previsto em lei.

Você percebe como a garantia dos direitos de cidadania depende de 

que esses mesmos direitos sejam reivindicados? E percebe também por que 

a cidadania é um dever? Porque se a jovem em questão não exigisse seus 

direitos, aquela situação injusta provavelmente continuaria a acontecer com 
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outras jovens. Ao exigir os seus direitos, ela não os exige só para si, mas para 

todas as pessoas que estão na mesma situação que a sua.

3.4 Para saber mais

VIEIRA, Liszt.  Cidadania e Globalização. São Paulo: Record, 2004. 

Nesta obra, você poderá conhecer alguns dos principais desafios que 

a cidadania e a democracia enfrentam nos dias atuais. É um livro muito 

interessante para quem quer aprender sobre o assunto no contexto das 

dificuldades que a sociedade atual enfrenta.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil - O longo Caminho. São Paulo: 

Civilização Brasileira, 2009.

O autor descreve o processo de desenvolvimento da cidadania no 

Brasil e centraliza suas atenções nos conceitos de direitos civis, políticos e 

sociais, também abordados neste capítulo. Uma boa fonte para quem deseja 

aprofundar os conhecimentos a respeito dos tipos de direitos de cidadania.

3.5 Relembrando

Neste capítulo, você aprendeu:

 � O significado da cidadania na Antiguidade

 Na Antiguidade, a cidadania já possuía o sentido de participação na vida 

pública. Entretanto, esta participação era restrita a membros de certas 

classes, de forma que a cidadania era um privilégio para poucos.

 � As evoluções históricas do conceito de cidadania

 Desde a Antiguidade, passando pela Idade Média (Carta Magna) e pela 

Idade Moderna (Revolução Francesa), o conceito de cidadania vem 

sofrendo modificações de maneira a abranger um número cada vez 

maior de pessoas.
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 � Os principais direitos de cidadania

 Divididos em civis, sociais e políticos, os direitos de cidadania, na 

verdade, estão muito próximos uns dos outros e guardam uma relação 

de interdependência. Esses direitos compreendem desde os direitos 

básicos à alimentação, saúde e educação até os direitos a se candidatar a 

cargos públicos, votar, ser votado, etc.

 � O significado da cidadania hoje

 Hoje a cidadania é entendida como um direito irrestrito. Ou seja, todas 

as pessoas possuem a condição de cidadania, bem como os direitos 

correspondentes a esta condição.

3.6 Testando os seus conhecimentos

Para testar seus conhecimentos referentes a este capítulo, gostaríamos de 

propor o seguinte exercício: cite dois direitos civis, dois direitos sociais e dois 

direitos políticos que não tenham sido citados ao longo deste capítulo, mas que 

se enquadram nas definições apresentadas na seção CONHECENDO A TEORIA.

Onde encontrar

COMPARATO, Fábio Konder, A afirmação histórica dos direitos humanos. São 

Paulo: Saraiva, 2010.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Editora 

Moderna, 2004.

MANZINI-COVRE, Maria de Lourdes. O que é cidadania. São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1995.
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4.1 Contextualizando

Até agora você estudou conceitos tais como direitos humanos, direitos 

fundamentais, direitos de cidadãos, etc. Em todos esses casos, o direito é entendido 

como uma faculdade dos indivíduos, ou seja, como um bem pertencente a cada 

pessoa em particular em função unicamente do fato de sermos humanos. Essa 

noção de direito, apesar de muito útil, ainda é um pouco geral.

A partir deste capítulo, você entrará em contato com um conceito mais 

técnico e preciso do direito. O que é um direito? E, mais precisamente, o que é 

o direito? É uma disciplina? Uma ciência? Uma técnica de controle social? Um 

código de normas? Responder a essas questões pode ser (e certamente será) 

muito útil para uma compreensão mais proveitosa acerca dos temas que serão 

abordados nos próximos capítulos.

Você verá que o direito tem uma história muito antiga, que muitos 

pensadores já teorizaram a seu respeito, que sua aplicação já sofreu diversas 

modificações, e que todos esses aspectos influenciam na forma como hoje 

entendemos e aplicamos o direito. 

Você sabia, por exemplo, que o conceito de direito significou na Grécia antiga 

algo inteiramente diferente do que significou em Roma? Que na Idade Média 

significou algo completamente distinto do que significou na Idade Moderna? E 

que, mesmo atualmente, existem vários significados para a palavra direito, cujo 

sentido varia muito, mesmo entre os autores mais especializados no assunto? 

Pois bem, neste capítulo você verá que este conceito já passou (e ainda 

passa) por diversas transformações até chegar à forma atual.

INTRODUÇÃO AO DIREITO: 
DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO

CAPÍTULO 4



Ética, cidadania e direitos humanos

Capítulo 4

8484

Ao mesmo tempo, é importante que você relacione os assuntos aprendidos 

nos três capítulos anteriores com o tema do direito. E é isso que procuraremos 

fazer aqui. Existem diferenças substanciais entre a ética e a moral (capítulo 1) por 

um lado e o direito por outro? E o tema dos direitos humanos (capítulo 2) tem 

alguma relação com o desenvolvimento da história do direito?  E a questão da 

cidadania (capítulo 3) também não estaria de alguma forma relacionada com o 

direito? Naturalmente você já deve até arriscar que todos esses temas estão ligados 

entre si. Mas a nossa tarefa agora é a de compreender que elos os conectam. 

Ao final deste capítulo, esperamos que você seja capaz de:

 � Conceituar o direito;

 � Relacionar o tema do direito com a cidadania.

4.2 Conhecendo a teoria

4.2.1 Breve histórico do direito

É consenso que o direito é uma criação romana. Foi em Roma que as 

grandes estruturas do direito (elaboração de processos, tribunais, codificação 

das leis em textos que pudessem ser aplicados) tiveram sua origem. Entretanto, 

apesar da estrutura extremamente racional e organizada do direito romano, 

este deve seus primeiros impulsos à religião primitiva de Roma, cujas bases, 

naturalmente, eram formadas por um conjunto de crenças. Foi para resolver 

problemas de ordem religiosa que o direito fez-se necessário em seu período 

nascente. Assim, em Roma, o direito não nasceu da ideia de justiça, mas da 

ideia de religião (COULANGES, 2006).

Fustel de Coulanges (1830-1889) foi um 
importante historiador francês. Sua obra mais 
famosa é “A Cidade Antiga”, onde o historiador 
mostra com detalhes e riqueza de evidências as 
origens religiosas do direito romano.

BIOGRAFIA



Ética, cidadania e direitos humanos

Capítulo 4

85

Mas a religião a que nos referimos não é o cristianismo que ainda nem havia 

surgido. Estamos ainda muitos séculos antes das crenças monoteístas que desembocaram 

no surgimento do cristianismo. A religião primitiva de Roma (bem como da Grécia, da 

Índia) era muito diferente da nossa e era marcada por duas principais características. 

Primeiro, era uma religião doméstica, ou seja, cada família cultuava seus próprios 

deuses. Não havia duas famílias que pudessem cultuar os mesmos deuses. Aliás, cultuar 

o mesmo deus de outra família era considerado uma ofensa grave. Dessa forma, você 

já pode imaginar que existia uma infinidade de deuses domésticos a serem cultuados, 

na verdade, tantos quantos era o número de famílias.

A segunda característica dessa religião era que os deuses cultuados eram 

os próprios familiares mortos. Bastava que alguém da família morresse para 

que fosse imediatamente divinizado pelos parentes. Assim, os deuses de uma 

família eram os seus parentes mortos e cada um sabia que, ao morrer, tivesse 

tido uma vida boa ou má, seria também alçado ao título de deus.

Essa forma de religião se fundava na crença de que, ao morrer, o indivíduo 

continuava a viver neste mundo, sendo capaz das mesmas sensações de prazer e 

sofrimento, tristeza e alegria, fome e saciedade, exatamente como se estivesse vivo.

A crença na separação entre corpo e alma (ou espírito) e de uma ascensão para 

um mundo supramaterial ocorridos após a morte é algo muito recente na história da 

humanidade. Assim, ao cultuar os deuses domésticos, ou seja, membros da família 

falecidos, os romanos (bem como todo o mundo indo-europeu e asiático-oriental) 

esforçavam-se por não deixar que seus parentes vagassem desamparados e solitários. 

Isto poderia ser perigoso, inclusive, pois esses deuses tinham o poder de lançar ira 

sobre os parentes negligentes que descuidassem do culto, o que frequentemente 

acarretava acontecimentos desfavoráveis à família (COULANGES, 1961).

Pois bem. O que essa forma primitiva de religião tem a ver com o direito 

que é nosso objeto de estudo neste capítulo? É que, para manter a coesão 

familiar (relações de parentesco, regras de casamento), bem como a propriedade 

privada (casa, terras, direito de sucessão, herança), foi necessário criar mecanismos 

que regulamentassem as relações entre as diversas famílias. Se uma família se 

dissolvesse, ou se perdesse suas terras, o culto dos mortos estaria fatalmente 

ameaçado. Isso porque as honras religiosas só poderiam ser prestadas pela família; 

e mais: o culto só poderia acontecer naquele terreno doméstico onde os corpos 

eram enterrados já que, uma vez sepultados, os indivíduos permaneciam vivendo 

naquele mesmo local juntamente com a família que lhe prestava adoração.
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Garantir a propriedade e a continuidade da família era o mesmo que garantir 

a continuidade da religião doméstica. Nasce, assim, o direito como forma de regular 

as regras de sucessão, herança, parentesco, casamento, direito à propriedade, etc.

Fustel de Coulanges nos mostra que a família 
romana era mais uma instituição religiosa que 
natural. O filho que renunciasse ao culto era 
imediatamente excluído da família e perdia o 
direito à herança; já o filho adotivo era considerado 
filho legítimo, pois, embora não tivesse o sangue 
da família, tinha a comunhão no culto doméstico. 
Inclusive, o chefe de família que não fosse 
capaz de gerar filhos, tratava logo de adotar 
um menino, para que este desse continuidade 
à religião familiar. Assim, o parentesco era 
regulamentado não pelo nascimento, mas pelos 
direitos de participação no culto.

CURIOSIDADE

Diante deste contexto, não é de se admirar que as normas do direito 

romano estivessem, por muitos séculos, impregnadas de elementos religiosos 

e ritualísticos. Além disso, elas refletiam uma série de peculiaridades da 

sociedade da época.

Podemos citar como exemplo o destino de uma moça após o casamento. 

Qualquer jovem que decidisse casar deveria passar por um ritual em que o 

pai a destituía como filha e a entregava para o noivo. O próprio casamento 

também incluía o ritual de admissão da moça na família do noivo. Sem que a 

jovem fizesse parte da família do marido, não seria possível que ela adorasse 

os mesmos deuses domésticos de seu lar. Assim como também não poderia 

adorar os deuses domésticos do lar de seu pai depois de casada. O culto, como 

já vimos, era doméstico.

Assim, ao casar e, consequentemente, mudar de casa, a jovem perdia o 

direito de cultuar os deuses da casa do pai. E, morando na casa do marido, 

devia obrigatoriamente adorar os deuses de sua nova casa. Por isso o pai a 

destituia. Também por isso o marido celebrava ritual de admissão da noiva em 

sua família. Para que ela pudesse adorar seus deuses domésticos. Vê-se aí toda 

uma formação de um sistema jurídico que tinha por base unicamente a religião.
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Tipos básicos de direito em Roma

Percebe-se, obviamente, uma diferença enorme entre o direito romano 

em sua fase primitiva, que acabamos de descrever sucintamente, e o direito em 

suas formas atuais. Essas diferenças são resultado de diversas mudanças graduais 

ocorridas no direito. Algumas dessas mudanças ocorreram ainda na Roma antiga. 

Portanto, não se verifica apenas uma forma de direito romano. Os estudiosos 

costumam identificar três tipos de direito aplicados em Roma. São os seguintes:

 � O jus civile (direito civil) – tutelava apenas os direitos dos patrícios, únicos 

considerados cidadãos. O jus civile era, portanto, o direito dos cidadãos. 

Entre os direitos conferidos aos cidadãos pelo jus civile destacam-se: o 

direito de votar e ser votado, o direito de ocupar cargos públicos, o direito 

de comandar legiões romanas, os direitos de contraírem matrimônio 

legítimo e direito de fazer valer seus direitos na justiça (ROLIM, 2000);

 � O jus gentium (direito das gentes) – dava conta das relações jurídicas 

entre as pessoas de outras nacionalidades que chegavam a Roma. Era 

muito comum chegarem a Roma pessoas de nacionalidades diversas 

para realizarem negócios com comerciantes romanos. Desta forma, para 

facilitar a relação jurídica entre as partes, os estrangeiros poderiam 

evocar alguns princípios do direito romano. O jus gentium é geralmente 

considerado o precursor do direito internacional;

 � O jus naturale (direito natural) – trata-se muito mais de um princípio do 

que de um conjunto de normas. O direito natural representa a percepção 

de que todos os homens nascem com certos direitos inerentes à sua 

condição humana, independentemente de sua nacionalidade, etnia, 

cor, etc. O direito natural teria a sua fonte na razão, que informaria aos 

homens o que é certo ou errado, o que é justo ou injusto. Tem esse nome 

porque se supõe que a própria natureza teria inscrito na razão humana 

aquilo que se deve ou não fazer.

A partir dessa tripartição do direito romano, podemos perceber duas 

características muito importantes para a compreensão do direito:

 � Em Roma já se opera uma especialização do direito. É o que se observa 

na diferença entre o jus civile e o jus gentium. Ou seja, um direito para 

os cidadãos e um direito para as gentes.
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 � Ocorre já uma divisão entre duas formas de perceber o direito. Trata-se do 

direito objetivo e do direito subjetivo. O direito objetivo está representado 

pelo jus civile e o jus gentium. Esta forma de direito trata da divisão de 

bens, direitos e obrigações. Quanto se deve pagar de multa pela invasão 

de terras alheias? Quanto deve pagar de multa pelo descumprimento 

de um contrato comercial? Em um processo de execução de dívida 

(aquele em que um credor cobra uma dívida de um devedor) que bens 

podem ser alienados para pagar a dívida? É dessas questões práticas que 

trata o direito objetivo. Já o direito subjetivo está ligado ao indivíduo. 

Trata-se daqueles direitos gerais que, mesmo não estando escritos, são 

patrimônio dos indivíduos devido à sua própria dignidade. É um princípio 

de reconhecimento de que há direitos inerentes aos seres humanos 

independentemente de seu registro em leis escritas.

O direito romano não é apenas a primeira forma sistemática de direito 

de que temos notícia. É também a mais influente. Muitos de seus princípios 

e métodos inspiraram o direito em diversas outras nações. Após essa breve 

abordagem histórica, vamos tentar definir de maneira mais precisa esse 

fenômeno a que chamamos direito.

4.2.2 Definições de direito

O conceito de direito traz consigo uma peculiaridade que, certamente, 

podemos chamar de paradoxal. Enquanto todos conhecem a palavra, entendem 

seu significado e, inclusive, fazem uso dela em suas conversas, poucos são 

os que conseguem defini-la com clareza. Na verdade, a definição precisa do 

conceito de direito é motivo de discussão mesmo entre os especialistas. A 

partir de agora você vai aprender duas grandes definições que não se excluem 

completamente e que têm ampla aceitação entre os estudiosos do direito.

Primeira definição do direito (Aristóteles)

Aristóteles parece ter sido o mais antigo autor a elaborar uma teoria 

complexa acerca do direito. É por isso que ele será o nosso ponto de partida. 

Aristóteles viveu na Grécia do século III a.C, muito distante de nós, tanto no tempo 

(2300 anos, aproximadamente), quanto geograficamente. Entretanto, apesar da 

distância histórica, Aristóteles ainda é uma referência nos estudos jurídicos no 

Brasil e no mundo. Não porque seus ensinamentos sejam infalíveis, mas porque 

são tão sólidos que ainda influenciam o pensamento jurídico moderno.
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O método utilizado por Aristóteles para descobrir qual a definição mais 

adequada do Direito foi analisar a linguagem comum das pessoas e descobrir 

o que elas pretendiam dizer quando falavam do direito. Assim, foi possível 

descobrir alguns significados da palavra para, em seguida, escolher o mais 

apropriado. Um método muito simples, mas que exigiu um esforço intelectual 

imenso, pois foi necessário refletir longamente para discernir os diversos 

significados da palavra.

Você sabia que as palavras direito e justiça, 
em grego, possuem a mesma raiz: dikaion 
e dikayosune, respectivamente?  O mesmo 
acontece no latim: justum e justitia, direito e 
justiça. Conhecer esse parentesco linguístico 
é fundamental, pois é do conceito de justiça 
que Aristóteles extrai o conceito de direito. 
Perceba, portanto, que direito e justiça estão 
intimamente vinculados.

CURIOSIDADE

Agora que você conhece esse vínculo etimológico estrito entre direito e 

justiça, certamente compreenderá bem como Aristóteles chegou à sua definição 

de direito. Já dissemos que o filósofo partiu da observação da linguagem comum, 

lembra? Pois bem, ao observar a fala da gente de sua época, ele percebeu três 

principais empregos da palavra justiça. Veja com bastante atenção:

 � Dikaiosuné – Significa a justiça em seu sentido geral. Trata-se da justiça 

entendida como uma virtude moral. Da mesma forma que alguém pode 

falar da bondade, da solidariedade, da compaixão, todos entendidos 

como valores morais, pode-se também falar da justiça. (VILLEY, 2003)

 � Dikaios – Adjetivo: significa justo ou aquele que é justo, aquele que age 

de acordo com a justiça (dikaiosuné). É nesse sentido que se emprega a 

palavra quando se diz, por exemplo, “João é um homem justo”. Neste 

caso se está querendo dizer que João é uma pessoa que possui a virtude 

moral de ser justo. (VILLEY, 2003)

 � Dikaion – Significa fazer a coisa justa. Trata-se da justiça entendida como 

realizada pela ação. Essa palavra é usada para designar que alguém agiu 

conforme a justiça, embora possa não ser necessariamente uma pessoa 
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justa. Existe uma diferença entre fazer a coisa justa e ser justo. Ao pagar 

anualmente o meu imposto de renda, estou fazendo a coisa justa; mas 

se pago o imposto contra a minha vontade, não sou justo, apenas faço o 

que é justo. (VILLEY, 2003)

Chegamos a um ponto importante na definição do direito. Temos, 

em primeiro lugar, dikaiosunê, a justiça. Em segundo lugar, temos dikaios, 

significando ser justo. Por fim, temos dikaion, cujo significado é simplesmente 

fazer a coisa justa. Ora, analisando estes usos da linguagem comum, Aristóteles 

diz que a esfera do direito envolve apenas o conceito de dikaios. Ou seja, agir 

conforme o direito é fazer a coisa justa, mas não necessariamente ser justo.

CONCEITOCONCEITO

A definição de Aristóteles acerca do direito 
pode ser sintetizada da seguinte forma: fazer a 
coisa justa. Não é necessário que sejamos justos, 
mas que façamos o que é justo.

Ora, quando Aristóteles separa a ação justa (fazer a coisa justa: dikaion) da 

intenção justa (ser justo: dikaios), ele está, na verdade, separando direito e moral. 

Fazer a coisa justa (direito) exige apenas que se cumpra a lei; ser justo (moral) exige 

muito mais. Exige que se cumpra a lei com uma livre disposição de consciência.

Acontece que, para o direito, isso não é necessário. Nenhuma lei exige 

que tenhamos satisfação moral em cumpri-la. Exige apenas que se cumpra o 

que a lei determina. Não importa que um determinado indivíduo sinta um 

extremo desconforto em cumprir com as leis de seu país. Ele pode, inclusive, 

odiá-las, alegando que são retrógradas, repressivas, etc. Mas se este indivíduo 

as observa rigorosamente, cumprindo com todas as suas exigências, então não 

comete crime algum. E deve ser considerado tão cidadão como qualquer outro 

indivíduo que sinta prazer no cumprimento das leis.

Assim, o que percebemos em Aristóteles é uma clara distinção entre moral 

e direito. Enquanto a moral depende de uma adesão espontânea do indivíduo 

em relação ao seu dever, o direito não precisa dessa adesão (VILLEY, 2005). 

Podemos dizer que o dever moral é interior (consciência) enquanto o dever 

jurídico é exterior (obediência às leis). E é justamente, por isso, que o direito 
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deve lançar mão das sanções punitivas a todos aqueles que não obedecem às 

leis. Porque não possuindo a adesão pessoal dos indivíduos é necessário um 

instrumento capaz de coagir as pessoas a agirem conforme a lei.

A esta altura, talvez seja possível reformular a definição de direito de 

Aristóteles (embora ainda a tomemos como base) de modo a incluir essa diferença 

entre moral e direito. Um novo conceito incluiria os seguintes elementos:

 � O direito implica fazer a coisa justa;

 � A coisa justa está determinada pelo que diz a lei;

 � Diferentemente da moral, cujo dever de cumprimento é interno, a lei 

obriga o indivíduo externamente, fazendo uso das sansões legais. 

Vejamos, agora, um novo conceito de direito, mais refinado e mais preciso.

CONCEITOCONCEITO

O direito é o conjunto de normas que 
regulamentam as ações dos indivíduos. Essas 
normas estão expressas nas leis que, por sua 
vez, devem ser expressão da justiça, ou seja, as 
leis devem ser justas. E como o direito se ocupa 
apenas da ação e não da consciência que levou 
à ação, é necessário que existam mecanismos 
coercitivos, que reprimam a desobediência às 
leis e punam aqueles que as infringirem.

A finalidade do direito

Para Aristóteles, o direito tem a função de estabelecer e preservar certa 

harmonia social. Essa concepção que, aliás, é compartilhada por muitos outros 

autores contemporâneos, é um tanto simples e até mesmo óbvia. Mas nem 

por isso deixa de ser importante. Quando queremos entender o que um autor 

ensina, o mais importante não é aprender o que ele diz, mas como ele diz o 

que diz. É aí que a harmonia social deixa de ser óbvia em Aristóteles. Porque 

ele se utiliza de duas distinções importantes para explicar o que essa harmonia 

significa. Trata-se dos conceitos de justiça distributiva e justiça comutativa. 
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Segundo Aristóteles, o direito tem como função realizar a justiça. E esta 

pode se dar seja na forma distributiva, seja na forma comutativa. Vamos ver o 

que isso significa.

A justiça em geral veicula a ideia de certa igualdade entre duas ou mais 

partes. Neste caso, o pai justo seria aquele que distribui os seus cuidados 

igualmente entre os filhos. Os cuidados com alimentação, educação, lazer seriam 

todos distribuídos de forma equitativa, caso esse pai quisesse agir com justiça. Pois 

bem, Aristóteles concorda com essa concepção geral de justiça. Mas acrescenta 

que essa igualdade, numa sociedade, nunca pode ser absoluta. A justiça trata de 

uma igualdade relativa. E para explicar essa relatividade da igualdade Aristóteles 

elabora os conceitos de Justiça distributiva e justiça comutativa.

A justiça distributiva seria aquela que distribui entre os cidadãos os bens 

que lhes são úteis (VILLEY, 2005). Assim, em um Estado justo, deve haver uma 

distribuição equitativa das terras, do acesso à educação, dos cargos públicos, 

etc., mas, como já observamos, essa distribuição não pode ocorrer de forma 

absolutamente equitativa. 

É preciso que haja certa diferença nas 

distribuições. Por exemplo, os impostos 

não podem ser cobrados indistintamente 

sem levar em consideração as rendas 

dos cidadãos. Taxas maiores devem 

ser cobradas daqueles que recebem os 

maiores salários. Os cargos públicos mais 

importantes não podem estar à disposição 

de todos, mas apenas ao alcance das 

pessoas mais preparadas e instruídas de 

forma específica para a função pública. 

Para usar as palavras de Aristóteles, 

a justiça distributiva cuida da distribuição 

de bens de forma igualitária, mas essa 

igualdade não é uma igualdade aritmética 

e sim uma igualdade geométrica. Ou seja, 

é uma igualdade proporcional. Tomemos 

o seguinte exemplo:

Roland Zumbühl/Arlesheim

Figura 1 - Estátua da justiça.
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Se você ainda se lembra das aulas de matemática básica da escola, a 

expressão acima significa que mil dividido por cem é igual a dez dividido por 

um. Ora, mil dividido por cem é igual a dez; dez dividido por um também 

é igual a dez. Temos aqui uma igualdade (10 = 10). Mas os termos das duas 

equações são muito diferentes, pois os valores da primeira são bem maiores 

que os da segunda. É nesse sentido que Aristóteles diz que a justiça distributiva 

é uma igualdade entre desiguais, uma igualdade relativa.

A justiça comutativa, por outro lado, tem por objetivo preservar a igualdade 

nas trocas. Partindo-se do pressuposto de que a justiça distributiva (acima) foi 

operada, ou seja, que os bens e direitos de uma determinada sociedade já foram 

distribuídos conforme uma proporção, a justiça comutativa procurará preservar 

o equilíbrio nessa distribuição. É claro que a distribuição dos bens e direitos, 

como já vimos, não é igual. Ela é proporcional, o que significa que deve haver 

equilíbrio na desigualdade. Dois indivíduos que exercem cargos diferentes 

recebem, naturalmente, salários diferentes. E a justiça comutativa deverá cuidar 

de que essa ordem de distribuição seja preservada.

Se, por exemplo, dois indivíduos, João e Pedro, trabalham em uma 

mesma empresa, sendo que João trabalha dois expedientes enquanto Pedro 

trabalha apenas meio expediente, é claro que João terá um salário maior do 

que Pedro. Recebendo mais do que Pedro, João também pagará mais imposto 

de renda do que o colega. Este é um princípio de justiça distributiva. Este 

princípio pode ser expresso da seguinte forma:

=
Jornada de trabalho semanal de João (40 horas semanais)

Jornada de trabalho de Pedro (20 horas semanais)

Salário de João R$ 5 000,00

Salário de Pedro R$ 2 500,00

Pode-se observar que o salário de João é o dobro do de Pedro. Mas 

quando se considera a jornada de trabalho, percebe-se que ambos ganham a 

mesma coisa, pois Pedro trabalha a metade do tempo de João. Se você dividir 

40 por 20 e 5.000,00 por 2.500,00 (como fizemos logo acima) verá que se trata 

de uma igualdade (também proporcional).
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Imaginemos agora que, ao manobrar seu veículo no estacionamento da 

empresa, Pedro bata no carro de João, que também estava estacionado lá. 

Pedro se recusa a pagar o prejuízo e João aciona a justiça que decide que 

Pedro deve pagar o valor do conserto. Nem mais nem menos. Neste caso, trata-

se de um princípio de justiça comutativa. Pedro, mesmo ganhando menos que 

João, deve reparar o prejuízo que lhe causou. Este princípio se baseia no fato 

de que uma certa ordem foi alterada (João tinha um bem intacto e agora 

não tem mais). Cabe agora o restabelecimento dessa ordem por meio de um 

outro princípio de igualdade, só que neste caso uma igualdade aritmética. 

Veja agora este outro exemplo:

R$ 500,00 = R$ 500,00

A fórmula acima dispensa qualquer explicação. Quinhentos reais 

equivalem a outros quinhentos reais. É uma igualdade direta e não proporcional. 

Pois bem, é neste outro tipo de igualdade que se baseia a justiça comutativa. 

Considerando que havia uma ordem estabelecida pela justiça distributiva 

(João e Pedro possuem seus cargos, seus salários, seus bens) e que esta ordem 

foi alterada (João teve um prejuízo de R$ 500,00 causado por Pedro). A justiça 

comutativa deve agora restabelecer essa ordem (Pedro restitui a João o valor 

do conserto do carro). O raciocínio realizado nesta forma de aplicação da 

justiça é o seguinte:

Valor do concerto do carro: R$ 500,00

De modo que se, por descuido, a ação de Pedro gerou a necessidade de 

conserto do veículo de João, então Pedro deve pagar exatamente o mesmo 

valor do conserto.
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CONCEITOCONCEITO

Aristóteles define o direito como a arte de dar 
a cada um aquilo que é seu. Esse princípio que, 
aliás, foi adotado também pelo direito romano, 
vale tanto no caso da justiça distributiva 
quanto no caso da justiça comutativa. A justiça 
distributiva dá a cada um aquilo que lhe é devido 
usando o princípio da proporcionalidade. A 
justiça comutativa restitui a cada um aquilo que 
lhe é devido sempre que a ordem estabelecida 
pela justiça distributiva é alterada.

Resumindo esta primeira parte de nosso capítulo, poderíamos dizer que 

o direito compreende um conjunto de normas cujo objetivo é estabelecer 

uma ordem social pautada no princípio da justiça. Os indivíduos devem agir 

de forma justa (conforme as leis, que também devem ser justas) e o Estado 

também deve, quando acionado, julgar conforme as leis, portanto, de forma 

também justa. A justiça é a base do direito. 

Um questionamento que podemos fazer é se 
a distribuição de bens e direitos é realizada 
de maneira realmente justa. Ou seja, em 
nossa sociedade atual, existe uma distribuição 
proporcional de bens e direitos? Claro que 
a questão não se refere a uma igualdade 
absoluta entre os bens dos indivíduos, mas a 
uma distribuição proporcional, como pretendia 
Aristóteles. Será que o acesso à educação, 
trabalho ou moradia é distribuído de forma 
proporcionalmente justa entre os nossos 
concidadãos? 

REFLEXÃO
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Segunda definição de direito (Thomas Hobbes)

Já afirmamos que o conceito de direito passou por várias transformações 

ao longo da história. Agora você terá a oportunidade de aprender sobre uma 

transformação muito importante ocorrida neste conceito e que perdura até hoje. 

Observando bem, você perceberá que, em Aristóteles, o direito era 

considerado como algo objetivo, ou seja, que existia independente das pessoas. 

Agir conforme o direito era agir conforme a lei. Quer dizer, o direito tinha uma 

origem social. O direito era para a sociedade e dela emanavam as normas. É claro 

que os indivíduos possuíam obrigações uns para com os outros. Por exemplo, um 

contrato de compra e venda tem de ser respeitado. Mas isso porque é proveitoso 

para a sociedade que ninguém descumpra seus deveres, pois isso causaria uma 

série de transtornos de convivência comprometendo a própria saúde social como 

um todo. O fim do direito, portanto, era a sociedade, não os indivíduos.

A partir do século XIV, no final da Idade Média, um frade fransciscano 

chamado Guilherme de Ockham começou a desenvolver uma outra teoria do 

direito, onde o indivíduo (e não mais a sociedade) era a figura central. Ockham 

acreditava que o conceito de sociedade era um conceito muito abstrato. Dizer 

que o direito era para a sociedade, como fazia Aristóteles, era, segundo 

Ockham, afastá-lo da realidade concreta dos indivíduos.

Essa ideia teve certa repercussão e no século XVI o filósofo Thomas Hobbes 

desenvolveu de maneira mais acabada a teoria do direito subjetivo. Segundo a 

teoria de Hobbes, todos os homens já nascem com uma série de direitos que lhes 

são próprios e que devem ser respeitados e garantidos. O Estado seria o mecanismo 

utilizado pelos homens para garantir o respeito a esses direitos dos indivíduos.

O franciscano Guilherme de Ockham (à esquerda) inaugurou a ideia 
do direito subjetivo. Esta ideia foi posteriormente desenvolvida por 
Thomas Hobbes (à direita).
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Vamos resumir rapidamente a teoria de Hobbes, assim como fizemos com 

a de Aristóteles. O filósofo acreditava que em alguma época deve ter havido 

um período em que o homem viveu em estado de natureza, ou seja, em um 

estado em que ainda não havia as leis escritas. Neste estado, todos nasciam 

iguais e as únicas diferenças eram de ordem física. Assim todos tinham direito 

a tudo ou, o que dá no mesmo, ninguém tinha direito a nada; valia a lei do 

mais forte e por isso todos viviam em constante temor. Pois ninguém tinha 

nada assegurado. Uma família podia ter suas terras invadidas por um grupo e 

a partir dali ser obrigada a viver a ermo; outra poderia ter sua criação de gado 

roubada por uma família mais numerosa e mais forte; e assim por diante.

A única forma de se opor a essas ações era também se utilizando da força 

ou de artimanhas. Assim, no estado de natureza, nem mesmo os fortes podiam 

viver em paz, pois estes temiam que os mais fracos pudessem, por meio da 

conspiração, vencer os que se valiam da força. Um fraco pode vencer um forte 

se o ataca desprevenidamente pelas costas; ou se trama um envenenamento; 

ou se arma uma emboscada; e assim por diante. Enfim, segundo Hobbes, no 

estado de natureza vive-se uma guerra de todos contra todos.

Perceba que enquanto para Aristóteles o direito 
era para a sociedade e cabia aos indivíduos 
respeitá-lo e assegurá-lo, para Hobbes era 
justamente o contrário: o direito era para os 
indivíduos e cabia ao Estado, representante da 
sociedade, garantir esses direitos.

REFLEXÃO

Para fugir dessa situação de insegurança e medo, os homens concordaram 

em abrir mão de seu direito a tudo e eleger um soberano que os representasse. 

Assim o poder deixa de ser de todos e passa a ser de um só. Esse acordo 

entre os indivíduos foi chamado de contrato social. Por meio deste pacto, os 

indivíduos têm os seus direitos limitados. Em compensação, os direitos que 

lhes restam e que já lhes pertencem desde o nascimento podem ser garantidos 

pela instituição do soberano.

Este novo estado, posterior ao estado de natureza, Hobbes chamou de 

estado civil. A função do estado civil é garantir os direitos individuais que 
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estavam constantemente ameaçados no estado de natureza. Estes direitos 

incluíam o direito à vida e de sua defesa, o direito à paz, o direito à propriedade 

privada, etc. Essa noção de que as sociedades se originam por um pacto ou 

contrato social ficou conhecida na história como contratualismo.

CONCEITOCONCEITO

Chama-se de contratualismo qualquer teoria 
do direito que alegue que a sociedade é uma 
instituição artificial, que não existe na natureza. 
Segundo o contratualismo, a sociedade só 
passa a existir após os indivíduos firmarem um 
contrato social abrindo mão de seus direitos 
que, por natureza, são ilimitados. Para limitar 
esses direitos é instituída a figura do soberano 
(um rei, um presidente) que deve, ao mesmo 
tempo, garantir os direitos fundamentais dos 
indivíduos.

A teoria hobbesiana do direito foi muito importante e até mesmo 

Rousseau (que você conheceu no capítulo 2), já no século XVIII, no contexto da 

Revolução Francesa, era adepto da perspectiva contratualista, embora, como 

todo pensador digno desse nome, tenha feito críticas e acréscimos importantes 

à teoria de seu antecessor Hobbes.

Note que esses direitos naturais que o estado 
civil deve proteger constituem justamente 
aquilo que, no capítulo 2, chamamos de direitos 
fundamentais. De fato, a teoria do direito 
subjetivo de Hobbes já anuncia alguns dos 
postulados básicos das atuais afirmações dos 
direitos humanos. O filósofo afirma claramente 
que, por natureza, todos são iguais, que todos 
já nascem detentores de direitos, e que cabe ao 
Estado assegurar esses direitos

REFLEXÃO

Finalmente, poderíamos dizer que, do ponto de vista das definições, 

podemos encontrar dois significados principais para o direito.
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 � O direito como uma característica da sociedade (Aristóteles). Neste 

primeiro sentido, o direito é um sistema de normas que visa a organizar 

a sociedade, esta entendida como uma instituição autônoma, que existe 

independentemente da vontade dos indivíduos.

 � O direito como uma faculdade dos indivíduos (Ockham, Hobbes, 

Rousseau). Neste segundo sentido, todos os seres humanos já nascem com 

certos direitos básicos como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. 

Cabe ao Estado, mediante seus institutos jurídicos, garantir a efetivação 

desses direitos.

 4.2.3 Fontes do direito

Outro ponto que muito se debate a respeito do direito é quanto às suas 

fontes. Quando se pergunta pelas fontes do direito, está-se querendo saber 

de onde emanam as normas que constituem os códigos jurídicos das diversas 

sociedades. Essas normas surgem por decreto? Surgem ao acaso? Não. Essas 

normas têm origens diversas. Vamos listar algumas das principais fontes do 

direito para que você pense um pouco sobre elas. Geralmente costuma-se 

dividir dois tipos de fontes do direto, as estatais e as não estatais.

Fontes estatais

As fontes estatais do direito, como o nome já diz, são aquelas que 

emanam do Estado e cuja validade decorre de sua autoridade. As principais 

fontes estatais são:

 � As leis: constituem um corpo de normas que versam sobre as mais 

variadas matérias. Relações de trabalho (remuneração, jornada, férias), 

relações de sociedade empresarial (abertura de sociedade, admissão 

de novo sócio, exclusão de sócio, extinção da sociedade, apuração dos 

haveres), relações de família (casamento, divórcio, herança). Essas leis 

encontram-se descritas nos diversos códigos que possuímos: Código 

Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código Eleitoral, Código 

do Consumidor, etc. As leis são uma importante fonte, pois o direito 

consiste, em grande parte, na aplicação das leis a casos concretos que 

necessitem de tratamento jurídico adequado.
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 � Jurisprudência: consiste no conjunto de decisões arbitradas em tribunais, 

que podem ser tomadas como parâmetro de decisões futuras em casos 

semelhantes. Às vezes, quando um juiz encontra dificuldade de aplicar uma 

lei a um caso específico, é possível que ele tome a sua decisão baseando-se 

em decisões anteriores de outros juízes que julgaram processos semelhantes. 

Trata-se de uma espécie de “estudo de caso jurídico”.

Fontes não estatais

As fontes não estatais são aquelas que emanam espontaneamente 

da sociedade, não precisando de nenhuma instituição jurídica oficial que as 

regulamente.

 � Os costumes: os hábitos de um povo não são fontes diretas do direito, 

ou seja, não são usados com exclusividade para apoiar decisões jurídicas 

importantes ou para interpretar as leis. Mas, sem dúvida, influenciam certas 

interpretações em casos específicos. Por exemplo: um determinado gesto, 

inofensivo em qualquer parte do país, pode ser considerado de grande 

ofensa em uma certa cidade. Neste caso, aquele gesto pode, naquela cidade 

específica, ser considerado objeto de uma ação por ofensa grave, enquanto 

que, no restante do país, um processo deste tipo seria rejeitado.

 � A moral: assim como os costumes, também não é fonte direta. Mas os valores 

morais de uma sociedade podem influenciar desde a elaboração de certas 

leis, quanto as interpretações jurídicas e mesmo as decisões em tribunais. 

É importante frisar que isso não significa que as normas morais tenham 

força de normas de direito, ou que elas tenham a mesma função. De forma 

alguma, a separação entre direito e moral, estabelecida já desde Aristóteles, 

ainda é amplamente aceita pela teoria jurídica contemporânea. Mas em 

qualquer lugar, o direito acaba trazendo as marcas da moral de seu povo.

 � A religião: o que foi dito dos costumes e da moral, vale também para a 

religião. Trata-se de uma fonte indireta. Hoje, ninguém em sã consciência 

evocaria a lei mosaica, um versículo do Novo Testamento ou uma Sura do 

Alcorão em um tribunal a fim de obter julgamento favorável. Quando 

se cita uma passagem de algum texto religioso, a citação tem mais um 

efeito retórico, ou seja, tem mais um efeito de sensibilizar e convencer 

do que um efeito jurídico propriamente. Isso porque a esfera da religião 

e do direito estão perfeitamente separadas.
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Entretanto, isso nem sempre foi assim. Sabemos que o direito surgiu da 

religião primitiva de Roma. Na Idade Média, o Cristianismo também interpretou 

o direito à luz da religião. Isso também aconteceu com a cultura hebraica em 

que o ofício jurídico era tarefa de sacerdotes judeus, bem como entre o Islã. 

Assim, essa vinculação entre direito e religião ainda permanece, embora de 

forma bastante sutil. Por isso podemos dizer que a religião é também uma 

fonte do direito.

As fontes do direito não significam que em todas elas se encontre a 

justiça ou que elas se confundam com o direito. Você já viu inclusive que a 

moral, por exemplo, foi, desde Aristóteles, separada do direito. Ainda mais 

distante do direito está a religião que também não se confunde com a moral. 

Mas ambas são fontes do direito na medida em que certos princípios religiosos 

ou morais acabam por influenciar a prática jurídica, a elaboração de leis ou até 

mesmo a interpretação dos textos jurídicos.

4.3 Aplicando a teoria na prática

Neste capítulo, você esteve em contato com diversas facetas do direito. 

Foram apresentados aspectos históricos, definições, suas fontes, etc. Para esta  

situação-problema, decidimos levar em conta o tema geral deste livro e analisar 

mais de perto a distinção aristotélica entre direito e moral que, como já dissemos, 

ainda é perfeitamente válida e aceita entre os autores da área jurídica.

Tomemos o seguinte caso. Imagine um indivíduo completamente 

respeitoso da legalidade do país em que vive. Este sujeito sempre faz o que 

a lei impõe e se refreia de fazer o que a lei proíbe. Em tudo faz sempre 

questão de cumprir a lei e se orgulha disso. É um legalista perfeito. Ocorre 

que este sujeito se limita a fazer unicamente o que a lei exige, embora o faça 

com zelo irrepreensível.

Como poderíamos interpretar o nosso legalista perfeito do ponto de 

vista da distinção aristotélica entre dikaion e dikaios, entre fazer a coisa justa 

e ser justo? Enfim, como interpretá-lo à luz da distinção entre direito e moral?

Para responder a questão, vamos refletir um pouco sobre o empenho em 

seguir a lei, embora este se limite exclusivamente à esfera jurídica. Vejamos o 

que aconteceria com o nosso legalista perfeito.
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Não existem leis que proíbam a mentira (exceto em circunstâncias 

específicas em contexto contratuais, comerciais, ou depoimentos à justiça). 

Mas, nesse caso, ainda estamos na esfera do próprio direito. Proíbe-se a 

mentira para que o próprio direito funcione. No âmbito da vida em geral a 

mentira não é proibida. Qualquer pessoa pode mentir para a esposa, para o 

marido, para os amigos. Que lei proíbe isso?

Nenhuma lei proíbe o egoísmo. Não existe crime em não repartir com os 

outros aquilo que temos em abundância.

Nenhuma lei proíbe o desprezo. Não existe lei que proíba a indiferença 

para com aqueles que precisam de nossa atenção.

Nenhuma lei proíbe o ódio. Não existe lei que proíba um povo de odiar 

outro só por causa da cor da pele, da religiosidade, da etnia, etc. Qualquer um 

pode alimentar em seu coração tanto ódio quanto for capaz.

Enfim, nenhuma lei veda a maldade!

O que isso quer dizer? Que o direito seja perverso? De modo algum. 

Significa apenas que o direito não foi criado para fazer as pessoas serem boas. 

Ele foi criado para fazer com que as pessoas se comportem como se fossem 

boas. E isso, para o direito, é o bastante.  Ou seja, devemos respeitar as leis 

como se concordássemos com elas, embora pouco importe se concordamos ou 

não. Por exemplo: pago cada centavo do imposto de renda que me é cobrado. 

Contra a minha vontade? Pouco importa. A Receita Federal não distingue 

entre os contribuintes de boa ou de má vontade. São todos contribuintes. 

Abstenho-me de me apossar da propriedade alheia, mesmo quando tenho 

oportunidade. Faço isso por que sou bom? Para o direito, pouco importa. 

Desde que não cometa nenhum furto, meu caráter pouco importa. Odeio certa 

população que vive em certa área pobre e desfavorecida de minha cidade; 

gostaria que sumissem. Sou criminoso? Não. Desde que não os agrida ou não 

os ofenda, não existe lei que defina o ódio como crime.

Diante desses exemplos, o que aconteceria com o nosso legalista 

perfeito? Ele acaba de se transformar em um canalha legalista. A expressão 

é de André Comte Sponville e é muito reveladora. Canalha do ponto vista 

moral. Legalista porque, do ponto de vista jurídico, não há nenhum problema 

com ele. O que devemos concluir? Que podemos ser canalhas? Certamente 
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não. Devemos concluir que as esferas do direito e da moral estão, de fato, 

separadas. Também não é razão para desprezar o direito. Seria muito otimismo 

esperar que a humanidade agisse bem apenas baseada na moral. O direito 

vem para reprimir as nossas ações por meio da força. Mas não é suficiente para 

nos tornar bons. Nosso canalha legalista, nos dizeres de Aristóteles, faz o que 

é justo, mas não é justo.

4.4 Para saber mais

COMTE-SPONVILLE, André. O capitalismo é moral? São Paulo: Martins Fontes, 2005.

Nesta obra, você obterá uma compreensão mais detalhada da distinção 

entre moral e direito, bem como uma interpretação mais aprofundada do caso 

do “canalha legalista”.

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. São Paulo: 

Saraiva, 2010.

Esta obra apresenta um vasto panorama do direito em linguagem 

simples. Seu enfoque é introdutório e aborda o tema do direito explorando 

seus conceitos e sua evolução histórica.

4.5 Relembrando

Neste capítulo, você aprendeu:

 � Sobre as origens remotas do direito ligadas à religião: segundo Fustel de 

Coulanges, as origens do direito não se ligam à noção de justiça, mas a 

uma série de crenças religiosas. 

 � Sobre a origem romana do direito e os tipos de direito romano: o jus 

civile, o jus gentium e o jus naturale: é um consenso entre os estudiosos 

que o direito é uma criação romana. O direito romano apresentava-se 

sob três formas básicas: o jus civile, que era o direito dos cidadãos; o jus 

gentile, que era o direito aplicado aos estrangeiros; e o jus naturale, 

princípio que estabelecia a natureza como fonte da justiça. 
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 � Sobre as duas principais definições do direito: falou-se de duas definições, 

aristotélica e a hobbesiana. A definição de Aristóteles estabelece 

que o Direito é um atributo da sociedade (direito objetivo), existindo 

independentemente dos indivíduos; a definição de Hobbes, ao contrário, 

diz que o Direito é um atributo dos indivíduos (direito subjetivo).

 � Sobre as fontes do direito: foram divididas em fontes estatais e fontes 

não estatais. As primeiras incluem as leis e a jurisprudência. As segundas 

compreendem a moral, a religião e os costumes.

4.6 Testando os seus conhecimentos

Baseando-se no que você aprendeu na teoria apresentada neste capítulo, 

responda: por que em Aristóteles o direito tem um aspecto mais objetivo 

enquanto que em Hobbes o direito tem um aspecto mais subjetivo?

Onde encontrar

COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. São Paulo: EDAMERIS, 1961.

ROLIM, Luiz Antonio. Instituições de direito romano. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2003.

VILLEY, Michel. Filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

______. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005.
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5.1 Contextualizando

Neste capítulo, você terá a oportunidade de analisar um pressuposto 

fundamental dos direitos humanos: a igualdade entre os homens. A noção de 

direitos humanos não pode ser sustentada sem a ideia de que todos os seres 

humanos possuem, apesar das diferenças, certas características comuns a todos 

os indivíduos e sem a convicção de que essas características são essenciais, ou seja, 

que existem em cada um apesar das diferenças étnicas, culturais, religiosas, etc.

No decorrer do capítulo, vamos tentar justamente descobrir em que 

consiste essa igualdade entre os homens. É uma igualdade simplesmente 

abstrata, ideal, apenas criada para proteger grupos humanos indefesos ou é 

uma igualdade concreta, real, de tal forma que podemos observá-la quando 

comparamos os mais diversos povos? O que é o homem? Existe uma definição 

que expresse de forma precisa a essência do que somos? Essa definição pode 

ser aplicada a todos os indivíduos humanos sem distinção?

Essas e outras questões serão colocadas e respondidas ao longo das 

páginas deste capítulo que você está prestes a ler. De forma geral, poderíamos 

dizer que todas essas questões buscam investigar a natureza humana.

Essa investigação pode, em um primeiro momento, parecer óbvia. Saber o 

que é o homem parece uma coisa bastante fácil. Alguém poderia dizer que um ser 

humano é aquele que nasce de outros seres humanos. Ou que os seres humanos são 

animais racionais. Ou que são animais dotados de linguagem. Ou ainda, que são seres 

criados à imagem e semelhança de Deus. Mas todas essas respostas são insuficientes, 

pois dizer que o ser humano nasce de outros seres humanos é o mesmo que explicar 

o que é uma laranja dizendo simplesmente que ela nasce de uma laranjeira.

NATUREZA HUMANA 
E DIREITOS HUMANOS

CAPÍTULO 5
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Dizer que o homem é um animal racional também diz muito pouco, pois 

não esclarece o que é a  razão. O mesmo vale para a afirmação de que o 

homem é um ser dotado de linguagem, quando, com isso, não se explica o que 

é a linguagem. O mesmo vale ainda para a afirmação de que o homem é um 

ser à imagem e semelhança de Deus. O conceito de Deus é ainda mais difícil de 

ser alcançado que o conceito de homem. Basta dizer que a forma como cada 

povo concebe seu Deus é diferente das formas adotadas por outros povos.

Assim, a questão que de início parece simples e óbvia começa a se 

apresentar como uma questão complexa quando a examinamos com mais 

cuidado. Mas isso não deve nos desanimar. Pelo contrário, a complexidade da 

questão deve nos estimular, pois refletir sobre o assunto é refletir sobre nós 

mesmos, sobre o que somos e sobre o que pretendemos nos tornar.

Ao final deste capítulo, esperamos que você seja capaz de:

 � Elaborar um conceito de homem;

 � Enumerar as características essenciais do homem;

 � Relacionar a noção de natureza humana com os direitos humanos. 

5.2 Conhecendo a teoria

A pergunta central deste capítulo se resume na seguinte fórmula: “existe 

uma natureza humana universal?”. Essa pergunta para nós é importante, 

pois está na base do projeto de elaboração dos direitos humanos, que afirma 

uma igualdade fundamental entre os indivíduos e daí deduz ou justifica um 

conjunto de direitos universais.

Ora, acontece que essa pergunta não é nova. Já foi formulada diversas vezes 

por muitos teóricos das mais diversas áreas. Filosofia, sociologia, antropologia, 

pedagogia e, inclusive, as religiões tentam fornecer uma resposta satisfatória à 

pergunta. Por esta razão, vamos percorrer algumas dessas ideias para que você 

possa entender que, longe de termos uma solução única e definitiva para o 

problema, o que temos na verdade são diversos modos de entender o homem, 

um para cada tipo de ciência ou para cada tipo de religião.

Desse modo, vamos apresentar 5 diferentes respostas à questão que nos 

propusemos a refletir. São elas: 
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 � O homem é um animal que transforma a natureza por meio do trabalho;

 � O homem é um animal moral;

 � O homem é um animal que ensina e aprende;

 � O homem é um animal simbólico.

Pois bem, vamos prosseguir e tentar ver o que, de acordo com essas cinco 

concepções, o ser humano realmente possui de universal. 

5.2.1 A natureza humana definida pelo trabalho

Existem teorias que definem a natureza humana a partir do trabalho. 

Segundo essas teorias, o que nos faz humanos é o fato de que trabalhamos. 

Assim, apesar das diferenças culturais entre os povos, poderíamos dizer que 

qualquer sociedade se forma, progride e se mantém pelo trabalho. Mas essa 

constatação, aparentemente óbvia, necessita ser mais bem esclarecida.

A palavra trabalho faz parte do nosso vocabulário básico e corriqueiro. 

Justamente por isso, ela assume vários sentidos em nossa linguagem. Podemos 

dizer, por exemplo, que estamos a procura de um trabalho. Nesse sentido, 

trabalho é sinônimo de emprego. Podemos dizer, por outro lado, que pintar 

uma casa dá muito trabalho. Nesse caso, estamos usando a palavra como 

sinônimo de esforço físico. Poderíamos dizer ainda que estamos com muito 

trabalho acumulado. Nesse uso da palavra, estamos querendo dizer que há 

muitas atividades a fazer. Certamente, você conhece e emprega a palavra 

trabalho em um ou outro desses sentidos com frequência. 

Entretanto, as teorias acerca do assunto a definem num sentido ao 

mesmo tempo mais amplo (porque envolve uma variedade muito grande 

de atividades, empregos ou esforços físicos) e ao mesmo tempo mais restrito 

(porque se refere a um modo específico de realização do trabalho). 

Vejamos então o que, segundo a teoria, há de específico no trabalho e em 

que ele ultrapassa as definições coloquiais com as quais estamos acostumados.
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A concepção de trabalho de Hegel

G. W. F. Hegel, filósofo alemão que viveu em meados do século XVIII para 

o XIX, tinha como projeto elaborar uma teoria capaz de explicar a totalidade 

da realidade, ou seja, pretendia elaborar uma descrição completa e verdadeira 

acerca da natureza e do homem. Em meio à realização desse grandioso 

projeto, percebeu que uma descrição adequada da realidade deveria incluir 

não apenas um relato de como as coisas são, mas também o processo pelo qual 

as coisas mudam, transformando-se naquilo que são.

Para Hegel, não bastaria explicar o que é o capitalismo. Era necessário 

ainda descrever a evolução de certos sistemas econômicos primitivos, que foram 

se modificando com o tempo até que se transformassem no capitalismo atual.

Da mesma forma, não bastaria explicar o que é a ciência. Era necessário 

ainda descrever a evolução das formas primitivas do saber humano, que foram 

se modificando até se tornarem o que hoje entendemos por ciência.

Em outras palavras, a totalidade da realidade só poderia ser entendida 

por meio de uma compreensão histórica. Pois bem, esse modo de explicar as 

coisas, para Hegel, só seria possível se incluísse o trabalho humano em meio 

à descrição. Isso porque o trabalho seria o motor de toda a história. Assim, o 

trabalho assume um papel central no pensamento hegeliano. Vamos tentar 

entender porquê.

Segundo Hegel, em sua origem, o homem vive necessariamente em 

uma das duas situações: ou é senhor ou é escravo. Consequentemente, a 

sociedade em seu estado de formação implica necessariamente os elementos 

da dominação e da sujeição.

Essa afirmação é muito séria, pois pretende dar conta da origem do 

homem e da sociedade. Por isso, Hegel precisa justificá-la, dizer com base em 

que fundamento ele pode afirmar coisa semelhante. E é isso que ele faz no 

capítulo IV de sua obra mais conhecida, a “Fenomenologia do Espírito”.

Eis a explicação. Para explicar o que é o homem, Hegel começa por 

diferenciá-lo do animal. Qual a diferença essencial entre o homem e o animal? 

Para Hegel, a diferença é que o homem tem consciência de si próprio, sabe 

que existe como homem. O mesmo não ocorre com os animais. Sem dúvida, 
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eles têm um sentimento de si próprios, mas vivem como um elemento da 

natureza em meio a tantos outros.

E qual a diferença entre a consciência de si, humana, e o sentimento 

de si, animal? A diferença é justamente o tipo de relação que o homem e 

o animal têm com as coisas que os rodeiam. Ambos desejam coisas que os 

satisfaçam em suas necessidades. Por exemplo, o animal sente fome, logo 

passa a desejar alimento. Se sente sede, passa a desejar água. Se é chegada a 

época da procriação, então, deseja um parceiro do sexo oposto e da mesma 

espécie com quem possa acasalar.

Ora, em tudo isso o homem é exatamente igual aos animais.  Enquanto 

possuidores de desejos naturais somos animais como qualquer outro. Mas, 

existe uma classe de desejos que não são naturais, pois não podem ser 

satisfeitos recorrendo-se simplesmente à natureza.

O que pode o homem desejar e que não está presente na natureza? Para 

Hegel, a resposta é: outro desejo. Assim, por exemplo, quando um ser humano 

deseja outro do sexo oposto, deseja não apenas o seu corpo (satisfação sexual), 

pois, nesse caso, não passaria de um animal (pois um corpo é um objeto natural 

simplesmente). Ele deseja o desejo do outro, ou, em outras palavras, deseja ser 

desejado. Ora desejar ser desejado é sinônimo de reconhecimento. O desejo 

humano por excelência é, portanto, o desejo de ser reconhecido em seu valor 

por outro ser humano.

A esse respeito, Kojeve (2002, p. 13) observa que “o homem se alimenta 

de desejos assim como o animal se alimenta de coisas reais”. Com isso, ele 

quer dizer que essa é a diferença essencial entre o homem e o animal. Assim, 

o desejo humano supera, ultrapassa o desejo animal.

Kojeve (2002) mais uma vez analisa: todo desejo é desejo de um 

valor. E qual é o valor supremo para o animal? É a preservação da vida, 

a sobrevivência. Assim, o desejo humano deve ultrapassar esse valor da 

autopreservação, o que significa não apenas escolher um valor mais alto, 

mas arriscar a própria vida a fim de realizar o seu desejo. Ao arriscar a vida 

para se fazer reconhecido, o homem diz ao mesmo tempo que a vida não é 

o seu valor supremo (e assim ultrapassa o estágio puramente animal) e que 

ser reconhecido é o valor mais alto.
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O ponto alto da descrição sobre a origem 

do homem ocorre quando Hegel pensa sobre a 

ocasião em que dois desejos de reconhecimento 

se confrontam pela primeira vez. Dois homens 

querem ser reconhecidos. Mas, esse desejo 

deve ultrapassar o valor puramente animal da 

preservação da própria vida. Dessa forma, para se 

fazer reconhecer, cada um dos dois deve arriscar a 

própria vida numa luta de morte, a fim de impor 

ao outro o seu valor. Se um dos dois tem medo 

e cede, desistindo da luta, então, permanece em 

seu estado animal, pois ainda está ligado à vida 

como valor mais alto. É preciso que os dois aceitem 

arriscar a vida para que, pela primeira vez, o 

homem surja na terra. Portanto, o surgimento do 

homem está ligado inevitavelmente a uma luta 

de morte por puro prestígio.

Ocorre que, nessa luta, os dois oponentes devem sobreviver – embora 

ambos estejam dispostos a morrer, se for necessário –, pois, para que haja 

reconhecimento, deve haver as duas partes: aquele que reconhece (o vencido) 

e aquele que é reconhecido (o vencedor). Mas, para que ambos sobrevivam, 

é necessário que, em determinado momento, um dos dois desista da luta, 

aceitando reconhecer o outro sem ser por ele reconhecido a fim de poupar a 

própria vida.

Ora, temer a morte renunciando ao reconhecimento, e, portanto, reconhecer 

o vencedor sem ser reconhecido equivale a aceitar um estado de sujeição, é assumir 

a posição de coisa da qual o vencedor pode se apropriar. E, de fato, é isso que 

acontece. Para Hegel, a luta pelo reconhecimento inaugura a relação senhor/ 

escravo.

O escravo agora precisa trabalhar para satisfazer os desejos do senhor. 

Pois bem, esse é um ponto-chave na teoria de Hegel. Pois se num primeiro 

momento o escravo está completamente submetido à vontade de outro ser 

humano, é justamente pelo trabalho que ele se libertará definitivamente. Ao 

se submeter ao senhor, o escravo não é reconhecido em seu valor humano e, 

se trabalha, não é para se satisfazer, mas para satisfazer a outro.

Figura 1 -  Hegel (1770-1831) 

interpretou o homem a partir do 

trabalho
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Em outras palavras, ele é um animal, uma vez que esse é o modo de 

ser dos animais. Ocorre que o trabalho realizado pelo escravo é inteiramente 

diferente do trabalho realizado pelos animais. É por essa diferença presente 

no trabalho humano que o escravo se humaniza.

CONCEITOCONCEITO

Nesta perspectiva de Hegel, o trabalho é a 
atividade mediante a qual o homem modifica a 
natureza e cria um mundo tipicamente humano. 
Por este trabalho, o homem não cria apenas 
outro mundo, mas cria a si próprio.

A especificidade do trabalho humano

Hegel percebeu que o trabalho humano é essencialmente diferente do 

“trabalho” realizado pelos animais. Isso porque só o homem pode modificar 

a natureza. Só o homem é capaz de servir-se do que a natureza oferece e com 

esse material criar algo novo, algo que não existia até então e algo que nunca 

teria existido sem a sua intervenção.

Veja a construção de um objeto simples, uma cadeira, por exemplo. Ela é 

feita de madeira, que é extraída de uma árvore. Ao derrubar uma árvore, extrair 

a sua madeira e fabricar uma cadeira, o homem destrói (nega, como dizia Hegel) 

a natureza e constrói algo que a natureza foi incapaz de produzir. A natureza não 

produz cadeiras. O homem sim. E entre a natureza (a árvore) e a cadeira existe um 

elemento que torna possível a existência do objeto: o trabalho. Assim, o trabalho 

tipicamente humano destrói (nega) e depois constrói (afirma). Mas, a destruição 

operada pelo trabalho nunca é total. A madeira tem que ser conservada para 

que a cadeira possa ser construída. A cadeira ainda é a árvore, só que a árvore 

modificada, ou seja, a árvore que se submeteu ao trabalho humano.

Entre os animais ocorre algo inteiramente diferente. O “trabalho” dos 

animais contém apenas a parte destrutiva do processo (a negação). Ao se 

alimentar de uma planta, um animal a consome por completo. O mesmo se 

dá quando um predador se alimenta de outro animal. Ele simplesmente o 

consome, o destrói. Mas, nada de novo é feito a partir do que foi consumido. 

Assim, os animais conhecem apenas o momento negativo (aquele em que 

negam, destroem o objeto de sua satisfação), mas não o positivo (aquele em 
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que constroem algo novo a partir do que está sendo destruído). E essa é a 

diferença mais significativa entre os homens e os animais.

Mas, há ainda algo muito mais importante nessa constatação de Hegel. 

É que ao destruir, ao negar a natureza, o homem constrói coisas antes 

inexistentes e que só são possíveis graças ao trabalho. Cria uma infinidade de 

coisas que jamais existiriam se não fosse por suas mãos. Cria casas, automóveis, 

armas, eletrodomésticos, roupas, alfinetes, enfim, todo tipo de coisas, das 

mais insignificantes e pequenas às mais grandiosas e importantes. Dos botões 

de uma camisa a um avião supersônico; de um palito de dentes a uma bomba 

atômica; de um clipe de escritório a uma plataforma de petróleo; enfim, cria o 

mundo. Cria o mundo humano.

O mundo natural já está pronto, já existia antes do homem. Mas, o 

mundo onde o homem se realiza como tal só passou a existir depois do trabalho 

humano. E é só dentro desse mundo que podemos ser humanos. Fora dele, 

seríamos animais. Nada mais que isso. Apenas animais negando a natureza, 

consumindo-a sem nada criar, exatamente como qualquer outro animal.

Os tipos de trabalho e o modo de organizá-
lo variam muito entre as sociedades, embora 
possamos perceber uma certa uniformização 
do trabalho decorrente da expansão capitalista. 
Entretanto, apesar das diferenças entre as 
formas de trabalho existentes, poderíamos 
dizer que não existe homem sem trabalho (no 
sentido hegeliano do termo, ou seja, no sentido 
de atividade que transforma a natureza). Pense 
bem: você conhece ou consegue imaginar algum 
grupo social que não conheça nenhuma forma 
de trabalho?

REFLEXÃO

Assim, o trabalho do escravo criou ao mesmo tempo o mundo humano 

e o próprio homem. Pelo trabalho, o homem passa a renunciar à natureza em 

seu estado bruto (o que equivale a dizer que renuncia à sua animalidade) e 

passa a habitar o mundo que ele mesmo construiu (o que significa dizer que 

pelo trabalho o homem constrói a si próprio).
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Ao ver uma maçã, o homem que ainda está iniciando o lento processo 

de criação do mundo humano não sabe quem a criou. Pode, na melhor das 

hipóteses, acreditar em uma divindade ou força da natureza divinizada. Mas, 

em todo caso, sabe que não foi ele quem criou a maçã. O mesmo se dá com 

as árvores e com os animais. Enfim, toda a natureza lhe é estranha no sentido 

de que sabe que não é seu criador. Mas, ao ver uma cadeira, tudo é diferente. 

Sabe-se quem é seu criador. Ao ver uma casa, um utensílio de argila, uma 

arma, em todos esses casos sabe-se quem é o criador.

Dessa forma, é pelo trabalho que o homem toma a consciência de si. Ao 

contemplar um objeto de sua autoria, contempla a si mesmo, pois sabe que é 

seu autor. O homem não se pode reconhecer numa árvore, num riacho, numa 

montanha. Mas, reconhece-se numa mesa, numa casa, numa faca. O objeto 

do trabalho revela o homem a si próprio. É como se dissesse: eis-me aqui! Sou 

fruto do seu trabalho e só porque você existe, eu também existo.

Assim, o escravo que inicialmente assumia a condição de animal, pelo 

trabalho, cria o mundo em que o homem se reconhecerá como tal. É nesse 

sentido que, como afirmamos há pouco, o trabalho emancipa, liberta, pois 

retira o ser humano da pura animalidade.

Para o tema geral desta disciplina, essa teoria é muito importante. E isso 

se deve a duas razões:

 � o trabalho faz do homem um ser diferente dos animais, pois cria um 

mundo essencialmente distinto do mundo natural. Em outras palavras, 

pelo trabalho, o homem cria a si próprio;

 � possibilita reconhecer um princípio universal para a humanidade: o trabalho. 

À pergunta que formulamos no início do capítulo (existe uma natureza 

humana universal?) pode ser respondida dizendo que o trabalho é comum 

a qualquer sociedade e é ele que nos torna humanos; assim, a natureza do 

homem é transformar a natureza, o que só é possível pelo trabalho.
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5.2.2 A natureza humana estabelecida pela moral

Uma segunda forma de responder à nossa pergunta inicial é pela moral. Assim, 

a natureza humana consiste no fato de que todos os grupos humanos possuem 

uma moral própria. É claro que, como você já viu no capítulo 1, cada grupo social 

possui uma moral específica, adequada para os seus propósitos e valores sociais.

Mas o fato é que, em qualquer grupo humano, as normas morais se 

fazem presentes, sendo impossível manter a coesão social sem um conjunto 

mínimo de regras morais. Mas por que é assim? Por que todos os grupos 

humanos possuem sua moral? Ora, boa parte dessa resposta você já aprendeu 

no primeiro capítulo, onde viu que a moral fornece uma unidade, uma coesão 

ao grupo. Mas também podemos interpretar essa presença universal da moral 

a partir da teoria de Hegel que acabamos de estudar.

Se o trabalho é comum a todos os seres humanos e é definido como o 

esforço realizado para transformar a natureza, destruindo-a em seu estado 

bruto e reconstruindo-a não como era antes, mas transformando-a em um 

mundo novo, antes inexistente, isso significa que todos os seres humanos 

abandonaram o mundo natural e passaram a habitar um mundo novo, o 

mundo criado pelo trabalho, o mundo humano.

Ao deixar o mundo natural, o homem abandona também (embora não 

inteiramente) uma série de normas naturais, que antes eram suficientes para 

guiar as suas ações. Assim, em estado de natureza, o homem não precisa saber 

que regra moral ele deve usar para determinar que membros de seu grupo têm 

a prioridade no recebimento de alimentos quando estes se tornam escassos.

Devem-se priorizar as crianças? As mulheres grávidas? Os idosos? Os 

caçadores? O critério de escolha é feito naturalmente, ou seja, por regras 

naturais. Os alimentos, quando escassos, serão distribuídos aos mais fortes,  

pois estes possuem força suficiente para se apropriar da comida. Os mais fracos 

certamente enfraquecerão ainda mais e morrerão. Exatamente da mesma 

forma como ocorre na natureza.

Na natureza os mais fracos não devoram os mais fortes. É justamente o 

contrário. E isso não é ensinado por ninguém aos animais que se guiam por 

essas regras. É a própria natureza que impõe esse comportamento mediante 

os instintos.
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Mas quando, pelo trabalho, o homem cria um mundo novo para si, 

essas regras naturais são pouco a pouco substituídas por outras regras mais 

apropriadas para esse novo mundo que homem passa a habitar. Essas regras 

são as normas morais.

A moral vem, assim, para preencher o espaço normativo que ficou vazio 

quando o homem deixou a natureza. E da mesma forma que o mundo material 

que nós habitamos é construção humana, assim também é o mundo moral. 

Todas as normas morais são criações humanas e decorrem do afastamento 

em relação à natureza, que só foi possível pelo trabalho. Assim, poderíamos 

chegar às seguintes conclusões:

 � Todos os grupos sociais humanos possuem uma moral;

 � A moral difere de acordo com o grupo social;

 � É a moral que nos torna humanos, diferentes dos animais;

 � A moral decorre de nosso afastamento da natureza, consequência do trabalho. 

Refletindo sobre essas quatro conclusões, vemos que a dignidade 

humana consiste no fato de que nós não nos submetemos inteiramente aos 

impulsos naturais. Ao contrário, criamos certas regras que vão justamente 

substituir os nossos instintos. Isso não significa que não sejamos animais e que 

não possuímos instintos. Somos animais, sem dúvida. Basta olharmos para os 

nossos corpos, submetidos a todas as leis naturais que qualquer outro animal.

Mas acontece que somos capazes de agir visando a outras regras além das 

regras da natureza. E, por mais diferentes que possam parecer os costumes de 

outros povos distantes de nós, todos eles têm a mesma capacidade. O conteúdo 

de suas regras morais, realmente, é muito variado. Mas o fato de conseguirem 

ultrapassar o estágio da simples animalidade e se organizarem por regras 

especificamente humanas, os coloca todos no mesmo nível de valor e dignidade.

5.2.3 A natureza humana estabelecida pela educação

Uma terceira marca distintiva dos seres humanos em relação aos demais 

animais é a educação. O homem é o único animal capaz de ensinar e aprender de 

maneira consciente e organizada. Muitos outros animais aprendem coisas apenas 

observando outros membros da mesma espécie. Mas esse aprendizado se dá de 

forma espontânea, casual. Não existe a intenção prévia de estabelecer uma relação 

de aprendizagem. O aprendizado ocorre, poderíamos dizer, de forma natural.
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Com o homem é diferente. Desde a infância estamos expostos a uma 

série de ensinamentos que são transmitidos de geração em geração. E não 

só isso. Esses ensinamentos são organizados. Estabelecem-se as pessoas mais 

adequadas para ensinar. Estabelece-se o que deve ser aprendido em cada 

fase da vida. Os locais onde o ensino será realizado também são previamente 

estabelecidos. Enfim, a educação é planejada e organizada.

Mas por que a educação é aqui incluída entre os traços que compõem 

a natureza humana? Poderíamos dizer, inicialmente, que pela educação o 

homem cria o próprio homem. Vejamos o que isso significa.

Imagine a situação de uma criança que desde o seu primeiro minuto de vida 

fosse arrancada dos braços da mãe. Suponha que esta criança fosse deixada em 

uma selva e que, por milagre, conseguisse sobreviver. Claro que, para sobreviver, 

ela precisaria ser alimentada por outros animais, pois um filhote humano não 

consegue se alimentar sozinho. Mas, apesar de improvável, essa hipótese pode 

ser considerada, pois estamos fazendo apenas um exercício de imaginação.

Imagine ainda que, tendo sobrevivido, a criança atingisse a idade de sete 

anos e que, após essa idade, fosse subitamente encontrada na selva por outros 

seres humanos, caçadores, por exemplo. Espantados, os caçadores recolheriam 

a criança e a levariam para a cidade.

Pois bem, após esse breve exercício de imaginação, cabe a seguinte 

pergunta: como seria essa criança que até os sete anos nunca teve nenhum 

contato com outros seres humanos? Bem, responder essa pergunta com 

precisão é muito difícil, pois só nos resta imaginar uma situação tão 

improvável como essa. Mas algumas coisas podem ser ditas com certeza a 

respeito da pergunta:

 � A criança não possuiria linguagem;

 � A criança não conheceria os valores humanos;

 � A criança não desenvolveria as competências intelectuais típicas de sua 

faixa etária.

Em último caso, poderíamos dizer que, apesar de fazer parte da espécie 

humana, aquela criança ainda não havia se tornado um ser humano. A sua 

vida se desenvolveu fora de qualquer contato com os valores, com os saberes, 

com os hábitos tipicamente humanos. Assim, podemos dizer que o que nos 
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torna humanos é o convívio social com os outros. E é nesse convívio que são 

transmitidos não apenas os conhecimentos necessários ao desenvolvimento 

material daquela sociedade, mas também os valores que a caracterizam.

Esse procedimento de reprodução da sociedade pela educação é algo 

que se verifica em todas as culturas. É claro que a forma de reproduzir valores 

pela educação pode variar bastante de acordo com o lugar. Nós conhecemos 

a escola como lugar privilegiado de efetivação da educação. Mas, em outras 

culturas, a transmissão dos valores pode se dar pelas transmissões orais, onde 

um chefe de família ensina contando histórias que lhes foram ensinadas por 

seus antepassados. Ou, ainda, pelos rituais coletivos em que se aprendem os 

valores pelo significado simbólico das danças, das orações, dos discursos, etc.

Enfim, embora os métodos educacionais variem bastante (bem como 

os valores ensinados), podemos dizer que a educação é um fenômeno social 

universal, ou seja, todas as culturas educam seus membros.

Assim, um outro traço da natureza humana é o de só poder se perpetuar pelo 

contato dos homens entre si. E esse contato deve produzir a transmissão de valores 

ao longo das gerações. Essa transmissão é o que se pode chamar de educação. 

5.2.4 A natureza humana estabelecida pelo símbolo

Um outro fator que certamente caracteriza a natureza humana é o uso 

que todos nós fazemos de símbolos para nos relacionarmos com os outros e 

para nos relacionarmos com o mundo. Mas o que é um símbolo? Vamos tentar 

responder a essa pergunta de maneira simples.

Um símbolo é qualquer objeto ou qualquer sinal que seja usado para 

representar coisas, sentimentos, pessoas, lugares, etc. Vamos a alguns exemplos. 

Se dissermos a palavra “árvore” em sala de aula, os alunos logo entendem que 

estamos nos referindo a um objeto. Qual? Aquele objeto natural, pertencente 

ao reino vegetal, que possui um tronco e muitas ramificações com folhas, que 

produz flores e frutos em épocas específicas do ano. Ora, mas para entender 

o que significa “árvore” não precisamos trazer uma árvore para a sala de 

aula. Isso porque a palavra que pronunciamos substitui o objeto ao qual 

nos refirimos. Assim, estamos diante não da árvore, mas de um sinal vocal (a 

palavra pronunciada) usado para representá-la. Portanto, a palavra “árvore”, 

neste caso, é um símbolo.
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Toda a nossa linguagem é formada de símbolos. Quando dizemos “o 

pássaro está na árvore”, não precisamos, para compreender o significado da 

frase, ver um pássaro real pousado em uma árvore real. Basta que usemos 

os símbolos “pássaro” e “árvore” para substituir e representar um pássaro 

pousado em uma árvore.

Isso tem uma consequência muito importante. Porque mediante o uso dos 

símbolos, o homem pode tornar presente algo que está ausente. Podemos falar de 

uma pessoa que está viajando. Ela está ausente, mas, pelo uso da linguagem, ela se 

torna presente. Ela pode até mesmo já ter falecido, mas cada vez que se pronunciar 

o seu nome, ela se tornará presente àqueles que o ouvirem. Essa capacidade de 

tornar presente algo que está ausente, é o que podemos chamar de abstração.

Os animais só se relacionam com os outros animais e com o mundo que os 

cerca a partir do contato direto. Com os seres humanos é diferente. Podemos 

nos relacionar com os outros e com o mundo sem que as pessoas ou as coisas 

com as quais nos relacionamos estejam presentes. Podemos aprender a fazer 

um bolo sem precisar ter um ingrediente sequer diante de nós. Basta ouvir 

uma pessoa ensinando a receita. Pelo uso de símbolos (as palavras), é como se 

todos os ingredientes estivessem ali.

E a possibilidade de abstração se estende para todas as áreas de nosso 

conhecimento. Aprendemos história sem termos vivido os acontecimentos 

narrados por nossos professores. Aprendemos geografia sem precisarmos ir 

até os locais descritos nos livros. Aprendemos astronomia sem precisarmos sair 

do planeta Terra. Enfim, o uso do símbolo na linguagem nos possibilita um 

relacionamento muito mais amplo com a realidade.

Além da linguagem, existem outras formas de utilização dos símbolos. 

Uma delas é quando se tomam certos objetos atribuindo-lhes um significado 

novo. Por exemplo: o vinho. O que é o vinho? É uma bebida alcoólica produzida 

a partir da fermentação do suco de uva.

Acontece que esta mesma bebida pode ser usada nas cerimônias de 

Eucaristia realizadas na Igreja Católica para representar o sangue de Cristo. 

Neste caso, as pessoas não estão consumindo o sangue real do cristo real. 

Estão consumindo uma bebida que simboliza aquele sangue. Mas naquela 

cerimônia, o vinho não apenas representa um outro objeto, mas ganha até 

um significado sagrado. Poderíamos até dizer que, de certo modo, deixou de 
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ser vinho. Temos aí um outro exemplo de uso de símbolos não utilizando a 

linguagem, mas utilizando objetos. Esse é o uso sagrado dos símbolos.

Todas as religiões de que se tem notícia fazem 
uso de símbolos sagrados. E é fácil perceber a 
razão. Como a religião busca colocar o homem 
em contato com uma realidade suprafísica, 
transcendente, faz-se uso dos símbolos sagrados 
para realizar o papel de elo entre os homens e 
os deuses, entre os homens e o outro mundo 
no qual pretendem viver após a morte. Assim, 
a utilização dos símbolos como ponte para o 
sagrado é verificável em todas as culturas.

SAIBA QUE

Os símbolos são um importante traço da natureza humana, pois nos 

possibilitam um relacionamento abstrato com o mundo. Isso é importante 

porque enquanto os animais conhecem e vivem apenas o aqui e o agora, os 

homens podem viver o aqui e qualquer outro lugar, bem como o agora e o 

passado ou o futuro. Assim, o uso dos símbolos “abre” a realidade para a 

experiência humana.

Esses quatro aspectos – trabalho, moral, educação e símbolos -  que 

você acabou de conhecer estão presentes em todas as culturas. Entretanto, as 

formas como aparecem em cada sociedade é que diferem entre si. Mas, por 

essa presença universal, podemos dizer que, em conjunto, ela compõe o que 

poderíamos chamar de natureza humana.

5.2.5 Natureza humana: universal ou relativa?

Esses aspectos que você aprendeu sobre a natureza humana são 

interessantes para nos fazer refletir. Uma última reflexão que gostaríamos 

de propor diz respeito à questão de saber se existe uma natureza humana 

universal ou se essa natureza é relativa, varia de cultura para cultura.

A partir do que vimos aqui, podemos perceber que existem certos traços 

que são inerentes a qualquer povo. O trabalho, a moral, a educação, o uso de 

símbolos, tudo isso é verificável nas mais diversas sociedades. Em contrapartida, 
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nota-se que as formas de manifestação do trabalho, da moral, da educação 

e da linguagem variam de acordo com o lugar. Assim, esses aspectos são 

universais, existem em qualquer sociedade. Mas a forma como esses aspectos 

são vivenciados pelos diferentes povos são bastante diferentes.

Essa constatação adquire uma importância especial dentro do tema 

dos direitos humanos, quando recordamos que o princípio fundamental das 

declarações de direitos do homem já estudadas em capítulos anteriores é 

o princípio da igualdade entre os homens. Somos todos iguais? Sim. Pois a 

nossa natureza se revela a partir das mesmas características (trabalho, moral, 

educação, uso de símbolos). Mas essas características se apresentam de formas 

diferentes em diversos lugares de modo que cada povo tem seu modo próprio 

de viver. Assim, somos iguais como seres humanos, embora diferentes como 

indivíduos. Esperamos que esse capítulo o tenha ajudado a compreender esse 

fato tão importante.

5.3 Aplicando a teoria na prática

Vamos exercitar nossos conhecimentos a respeito do assunto estudado 

neste capítulo, analisando um pequeno relato extraído de um livro do famoso 

historiador Tzvetan Todorov.

Em sua obra “A descoberta da América”, o autor conta que, quando 

Cristóvão Colombo chegou à América, ele aportou em uma ilha e logo foi 

recebido pelos nativos. Pretendendo saber dos índios o nome daquele lugar em 

que se encontrava naquele momento, ele perguntou como se chamava aquele 

lugar. Um dos índios respondeu: Caribe. Colombo, que não entendia nada das 

línguas indígenas dos lugares que visitou, entendeu que o índio dissera caniba 

ao invés de Caribe. Logo deduziu que os índios estavam mentindo. Caniba, no 

imaginário extravagante de Colombo se referia a Can, um importante chefe 

político chinês. Assim, ele concluiu, erroneamente, que os índios queriam 

enganá-lo dizendo que aquela terra era caniba, ou seja, terra do povo de Can. 

Como Colombo sabia que não estava na China, repreendeu os índios dizendo-

lhes que a mentira é um pecado grave e levou alguns indivíduos nativos de 

volta à Europa para “ensiná-los” a falar.

A história, que chega até a ser engraçada, é verídica e revela aspectos 

importantes dos primeiros contatos entre índios e europeus. Por causa dessa 
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incompreensão, os europeus deduziram a inferioridade dos índios e usaram 

isso como justificativa para a dominação. Assim, cabe uma pergunta: como 

esse episódio do mal-entendido de Colombo se relaciona com o tema da 

natureza humana e dos direitos humanos?

Para responder ao questionamento, em primeiro lugar, é preciso ver que 

Colombo não entendia o índio, embora acreditasse que entendia. Mas não 

achava que o entendia por conhecer a língua nativa. Ao contrário, achava 

que era capaz de entender aquele índio incorporando a palavra indígena no 

vocabulário europeu (transformando Caribe em Caniba).

Assim, não ocorreu a Colombo que aquele povo tivesse uma língua 

diferente. Parecia apenas que falavam errado. A prova disso é que levou alguns 

dos índios para falarem certo. Colombo chegou a essa conclusão provavelmente 

porque falava muitas línguas de matriz latina (o latim, o espanhol, o português) 

e percebia que, embora diferentes, essas línguas se pareciam em grande parte. 

Assim, ao ouvir a palavra do índio, ele imaginou que este falasse alguma língua 

de matriz latina também, embora falasse muito mal.

Desse modo, Colombo não soube reconhecer a diferença, a diversidade. O 

ponto alto desse não reconhecimento se estendeu da linguagem para a moral 

(acharam que os índios eram preguiçosos e sexualmente depravados), em seguida 

para o simbolismo indígena (acharam que seus símbolos religiosos nada tinham de 

sagrado, eram todos profanos) e culminou em um processo de educação forçada, 

em que os índios deveriam se adaptar aos valores sociais e religiosos da Europa.

Neste processo não se reconheceu o que, neste capítulo, apresentamos 

como o mais importante: tudo o que os europeus possuíam os índios também 

possuíam (moral, religião, linguagem, símbolos e sua forma particular de 

trabalhar). Mas eram valores diferentes, não inferiores.

5.4 Para saber mais

DURKHEIM, Emile. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

Nesta obra, o importante sociólogo Durkheim trata do trabalho como 

uma dimensão tipicamente humana e formadora das sociedades. Entretanto, 

ele detém-se nas formas modernas de trabalho condicionadas pelo capitalismo.
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LIMA VAZ, Antropologia Filosófica. São Paulo: Loyola, 1999.

Autor de inúmeras outras publicações, Lima Vaz, neste livro, aborda 

as diversas formas de compreender a natureza humana pondo sempre em 

questão a sua universalidade.

5.5 Relembrando

Neste capítulo, você aprendeu:

 � Sobre direitos humanos e natureza humana

 Partimos do questionamento: há uma natureza humana universal? Este 

questionamento está na base do questionamento acerca dos direitos 

humanos, uma vez que o princípio básico das afirmações dos direitos 

fundamentais é o de que todos somos iguais.

 � Sobre o trabalho como aspecto universal da natureza humana

 Todos os grupos humanos trabalham e possuem suas formas particulares 

de exercer os seus trabalhos. O homem, diferentemente dos animais, 

transforma a natureza e cria um mundo novo e diferente do mundo 

natural. E isso se verifica em todas as culturas.

 � Sobre a moral como aspecto universal da natureza humana

 Todos os grupos humanos possuem uma forma de moralidade. É claro 

que os conteúdos da moral de cada povo variam bastante. Mas todos são 

capazes de estabelecer regras para conduzir suas vidas em sociedade.

 � Sobre a educação como aspecto universal da natureza humana

 Em qualquer sociedade, podemos constatar o emprego de métodos 

educacionais que visam a transmitir e perpetuar os valores daquele 

grupo. Obviamente, o que cada sociedade ensina aos seus membros varia 

bastante. Mas a capacidade de formar homens por meio da educação é 

algo inerente a todo o gênero humano.
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 � Sobre o uso de símbolos como aspecto universal da natureza humana

 O uso dos símbolos é algo muito importante para os seres humanos. É 

por eles que podemos exercitar a capacidade de abstração, responsável 

pelo desenvolvimento material e cultural da humanidade. Naturalmente, 

cada sociedade utiliza-se de símbolos diferentes para se expressar, mas 

nenhuma delas dispensa o seu uso.

5.6 Testando os seus conhecimentos

1)  De acordo com o que você aprendeu neste capítulo, responda à seguinte 

pergunta: por que o uso dos símbolos é inerente à natureza humana?

2)  Em que sentido nós podemos dizer que o trabalho é uma característica 

universal da humanidade?

3)  De acordo com o que você estudou neste capítulo, a natureza humana é 

universal ou relativa?

Onde encontrar

GIBSON, H. F. Sinais e Símbolos. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

JUNG, Carl Gustav. O Homem e seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 1977.

KOJEVE, Alexandre. Introdução à leitura de Hegel. Rio de Janeiro: Contraponto, 2002.

VAZ, Henrique C. de Lima. Escritos de Filosofia V: introdução à Ética. São 

Paulo: Loyola, 1999.

VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1997. 
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6.1 Contextualizando

Neste capítulo, você terá a oportunidade de aprender sobre alguns 

acontecimentos históricos que constituíram grandes violências contra os 

direitos humanos. Até aqui, você aprendeu sobre como as ideias dos direitos 

humanos se desenvolveram, quais as suas raízes históricas, quais os principais 

documentos que deram suporte à Declaração Universal dos Direitos do Homem 

e assim por diante.

Podemos chamar essa abordagem de abordagem positiva, uma vez que 

mostra a história da formação de um conceito.

Neste capítulo, o enfoque será em uma abordagem negativa, ou seja, 

veremos como pela violência, pela intolerância e pelo desrespeito se tornou 

urgente a necessidade de assegurar mecanismos de defesa dos direitos humanos.

Os acontecimentos escolhidos para ilustrar essa abordagem são três: 

a perseguição e o massacre dos judeus que, ao contrário do que se pensa, 

não é produto da Alemanha de Hitler; o massacre da população indígena no 

Brasil, baseada no ideal europeu de conquista e progresso; e o escravismo, 

especialmente o escravismo negro no Brasil, intimamente ligado ao massacre 

indígena no contexto de colonização de nossas terras.

Esses três eventos históricos não foram escolhidos ao acaso. Entre eles 

existe um nexo muito nítido: todos eles retratam o encontro entre culturas 

que, na impossibilidade de estabelecer uma convivência, resultou no massacre 

da parte frágil.

EXPERIÊNCIA CULTURAL 
E DIREITOS HUMANOS

CAPÍTULO 6
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É com esse olhar que sugerimos a leitura desse capítulo. Tentaremos lê-lo 

como um texto que fala de culturas que se encontram, mas que resultam na 

tentativa de destruição da parte mais fraca.

Essa forma de encarar os acontecimentos, que serão descritos nesse 

capítulo, deverá suscitar a questão de saber se é possível estabelecermos o 

princípio da igualdade em meio ao encontro de culturas tão diferentes e com 

raízes tão distantes.

Essa reflexão será especialmente importante se pensarmos que vivemos 

hoje um processo de globalização, que promove o encontro inevitável entre 

culturas completamente diferentes umas das outras e tão distantes tanto do 

ponto de vista histórico quanto do ponto de vista geográfico.

Ao final deste capítulo, esperamos que você seja capaz de:

 � Descrever as causas históricas da perseguição aos judeus;

 � Explanar sobre as causas históricas do massacre aos índios brasileiros;

 � Delinear o processo de escravização dos negros no Brasil;

 � Identificar em que medida esses três acontecimentos podem ser 

entendidos como um encontro entre culturas;

 � Relacionar esses acontecimentos com o tema dos direitos humanos.

6.2 Conhecendo a teoria

O primeiro exemplo de encontro de culturas que iremos apresentar diz 

respeito à história de perseguição ao povo judeu. O massacre desse povo é 

bastante conhecido por causa das atrocidades cometidas contra os judeus durante 

a Segunda Guerra. Mas, como veremos, essa perseguição é bem mais antiga do 

que se costuma pensar e o programa de extermínio de Hitler foi “apenas” o 

ponto alto de toda uma história de violência cometida contra esse povo.
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 6.2.1 O povo judeu

Antes de iniciarmos a apresentação da história da perseguição do povo 

judeu, é importante que você conheça algumas características desse povo. Na 

verdade, entre as pessoas, pouco se sabe sobre o que significa “ser judeu”. 

Assim, gostaríamos de dar algumas breves indicações iniciais para que você 

contextualize a história das perseguições. Como o objetivo aqui não é uma 

história do judaísmo, mas o tema dos direitos humanos, nós forneceremos 

apenas algumas informações introdutórias sobre o povo judeu.

As origens do judaísmo remontam às origens do povo da antiga Israel. Segundo 

a narrativa bíblica, o povo de Israel distingue-se dos demais por sua relação especial 

com Deus, que, nos textos originais em hebraico, é designado pela palavra YHWH.

Ainda segundo a narrativa bíblica, logo após a criação do mundo, 

seguem-se uma série de problemas que abalam a relação do homem com 

YHWH, a começar pela desobediência de Adão e Eva, que resulta na expulsão 

de ambos do paradisíaco Jardim do Éden especialmente criado para eles.

Após uma série de outras desobediências por parte dos homens, esse 

relacionamento é mais uma vez abalado e resulta na decisão de YHWH de 

destruir a sua criação com um dilúvio, salvando apenas Noé, que sempre dera 

demonstrações de obediência e temor ao se Criador.

A palavra YHWH é de origem hebraica e é 
utilizada pelos judeus para se referir a Deus. 
Note que não há nenhuma vogal na palavra, 
isso a torna de difícil pronúncia para nós. Na 
verdade, a escolha do vocábulo YHWH é muito 
significativa, pois retrata o caráter especial do 
nome de Deus que, de tão sagrado, não podia 
sequer ser pronunciado.

Modernamente alguns hebraístas traduziram 
erroneamente o vocábulo sagrado por Jeová, 
mas a tradução é indevida, pois baseia-se numa 
transliteração equivocada.

CURIOSIDADE
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O ponto alto dessa narrativa é quando YHWH decide trazer paz e ordem ao 

seu povo por meio de um pacto realizado com Abraão, a quem é prometida uma 

grande nação na terra de Israel como retribuição à sua obediência (GÊNESES, 15). 

A narrativa original é bem mais complexa e detalhada do que essa que 

acabamos de apresentar. Mas para os propósitos desse capítulo, ela já é suficiente, 

pois nos revela aquilo que é essencial ao judaísmo: a ideia de ser um povo escolhido 

por Deus e de possuir com Ele um pacto especial de adoração, temor e obediência.

Os cinco primeiros livros da Bíblia, Gêneses, Êxodo, Deuteronômio, 

Números e Levítico são, na verdade, o que os judeus chamam de Torah (ou 

Torá), que significa a lei, ou os livros da lei, já que contém os mandamentos de 

YHWH em relação ao seu povo.

A Torah é um documento importante para entendermos a identidade do 

povo judeu, por isso, recorreremos a ela sempre que precisarmos explicar algum 

ponto específico relativo a esse assunto, embora não seja preciso deixar claro que 

isso não significa que usaremos a Bíblia como documento histórico ou científico.

Assim, poderíamos dizer que, com base na Torah, os judeus se caracterizam 

pelos seguintes aspectos:

 � Sua origem remonta àqueles que, segundo o Gêneses, são os primeiros 

seres humanos: Adão e Eva;

 � Após um período de turbulências nas relações entre o homem e YHWH, 

o povo judeu finalmente estabelece um pacto de adoração, temor e 

obediência;

 � O pacto prevê que YHWH será o único Deus digno de adoração e culto e 

será considerada falta gravíssima a adoração a outros deuses;

 � Os judeus são o povo escolhido.

Essas características são muito importantes para compreendermos a 

natureza do judaísmo e as posteriores perseguições ao povo judeu. De acordo 

com o que acabamos de ver, estamos em condições de formular agora um 

conceito mais preciso acerca do judaísmo
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CONCEITOCONCEITO

O termo judaísmo tem dois significados principais. 
Um é o significado étnico, ou seja, ser judeu é fazer 
parte de um povo, o povo de Israel, uma nação 
estabelecida por Deus; o segundo é um significado 
religioso. Neste caso, ser judeu é partilhar do culto 
e da adoração a Deus, que o escolheu para ser 
seu povo e, assim, protegê-lo dos perigos, dos 
inimigos e das adversidades da vida.

Perceba que, nos dois significados do judaísmo, o étnico e o religioso, 

a unidade entre os judeus é sempre estabelecida por Deus, seja como nação, 

seja como congregação religiosa.

A perseguição aos judeus

Você já possui agora uma visão geral do que significa ser judeu. Vamos 

passar agora à história da perseguição desse povo, que já dura muitos séculos. 

A questão que vai nos guiar aqui é a seguinte: o que existe nessa pequena 

descrição que acabamos de fazer dos judeus que os tornou objeto de ódio ao 

longo da história? Em outras palavras: o que eles fizeram de tão grave? É o 

que tentaremos entender a partir de agora.

Alexandria e as primeiras perseguições contra os judeus

 No mundo antigo, exatamente como hoje, havia uma variedade enorme 

de religiões, cada uma com a sua doutrina e com seus ensinamentos específicos. 

E de uma religião, nasciam outras que logo se afastavam da sua antecessora. 

Acontece que havia certa tolerância entre essas religiões, pois elas não eram 

exclusivistas, ou seja, elas não afirmavam ser a única religião verdadeira. 

Cada religião tinha suas divindades próprias, mas elas não eram 

consideradas as únicas. Reconhecia-se que os deuses das outras religiões 

também existiam, mas cada um escolhia suas próprias divindades para adorar.
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Com o judaísmo acontece algo inteiramente diferente. YHWH era não 

apenas o Deus mais poderoso, mas o único digno de ser cultuado. E o judeu 

que prestasse culto a outra divindade cometia uma falta gravíssima do ponto 

de vista religioso.

Essa doutrina exclusivista, ou seja, que afirmava haver uma única 

divindade, e que ela, além disso, havia escolhido um único povo para proteger, 

era realmente vista com desconfiança por parte dos adeptos de outras religiões. 

E, em vários momentos, essa doutrina foi vista até mesmo como perigosa.

Desde o século IV a.C, Roma havia iniciado um grande programa de expansão 

de seu império por um vasto território, que incluía boa parte da Europa, Ásia 

e norte da África. Os Imperadores romanos costumavam nomear governadores 

locais para administrar as colônias romanas em todo o território conquistado.

Um dos aspectos marcantes dessa expansão romana era a fidelidade 

e o culto quase religioso que o imperador exigia para si. Todos os povos 

conquistados deviam-lhe culto, embora fosse permitido também adorar 

suas próprias divindades, desde que suas obrigações para com o imperador 

fossem cumpridas.

Ora, o exclusivismo judaico não podia permitir que um judeu prestasse 

qualquer tipo de homenagem à figura política do imperador. E a esta altura 

havia judeus espalhados por muitas colônias romanas.

Os adversários do judaísmo logo se apressaram em mostrar aos 

governadores locais a “periculosidade” daquela “doutrina estranha” e que 

ameaçava a glória do imperador. Estava criado o embrião de toda uma rede 

de intrigas e acusações contra os judeus.

O primeiro ato de violência contra os judeus de grande proporção foi 

o assim chamado Pogrom de Alexandria. A Alexandria foi um importante 

território ocupado por Roma, um grande centro de comércio e de 

produção intelectual, que atraía pessoas de todo o mundo. Era uma cidade 

verdadeiramente cosmopolita. Poderíamos compará-la com uma Nova Iorque 

dos dias atuais. Mas, por conta de desavenças locais entre alexandrinos e 

Judeus, uma série de perseguições se iniciou.
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A palavra pogrom tem origem russa. Em geral 
serve para designar massacres cometidos em 
grande escala contra pessoas, incluindo a 
destruição de suas casas, habitat natural, bens, 
etc. A palavra tem sido utilizada para descrever 
especialmente os massacres cometidos contra 
o povo judeu. A palavra se tornou difundida 
internacionalmente depois de uma série de 
pogroms ocorridos na Rússia entre 1881 e 1884.

CURIOSIDADE

O governador romano Avillus Flaccus não interveio no conflito e ainda 

publicou uma série de éditos restringindo os direitos dos judeus. Ainda fez com 

que 38 membros do Conselho dos Anciãos fossem açoitados em praça pública 

em clara demonstração de poder e desprezo por aquele povo. A própria 

população alexandrina promoveu a matança de judeus homens, mulheres e 

crianças. Esse é o primeiro morticínio de judeus de que temos documentação 

detalhada, embora, infelizmente, os motivos que levaram ao conflito não 

sejam retratados com detalhe ou precisão.

Cristianismo e judaísmo

As crenças particulares dos judeus renderam-lhes problemas não apenas 

do ponto de vista político, mas também do ponto de vista religioso. Um 

exemplo nítido desses problemas é o relacionamento conflituoso que envolve 

a história da convivência entre judeus e cristãos.

Quando Jesus começou a intensificar as suas pregações públicas, muitos 

judeus viram seus ensinamentos com desconfiança, pois contrariavam muitos 

pontos da doutrina judaica. Por isso trataram de acusá-lo de agitador e 

passaram a apresentá-lo como alguém que poderia ameaçar a ordem social 

nas colônias romanas.  Assim, as autoridades romanas, que já não eram muito 

simpáticas ao judaísmo, autorizaram a crucificação de Cristo.
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Os historiadores hoje são praticamente 
unânimes em afirmar que Jesus era um judeu. 
Com seus ensinamentos, ele procurou em 
grande medida reformar alguns pontos da 
doutrina contida na Torah, especialmente 
pontos relativos à lei de Moisés. Dois mil anos 
de história do cristianismo ajudaram a apagar 
de nossas memórias essa raiz judaica.

SAIBA QUE

Mas, mesmo depois de Jesus morto, seus seguidores prosseguiram com 

a pregação de sua mensagem e o cristianismo se desvinculou definitivamente 

do judaísmo, tomando um caminho diferente. As duas religiões finalmente 

se dividiram.

Mas, com essa divisão, algo muito importante aconteceu. Os cristãos 

passaram a formular a famosa acusação: “os judeus mataram Cristo”. A 

acusação é completamente falsa. Mas teve consequências desastrosas, pois 

seria usada durante séculos para justificar atos de violência cometidos pelos 

cristãos contra os judeus.

Não é necessário entrar em muitos detalhes, hoje podemos afirmar 

com segurança que os acusadores de Jesus foram apenas um pequeno grupo 

formado por uma elite sacerdotal ligada à seita judaica dos saduceus, ligados 

às classes ricas.

Os demais grupos judaicos como os fariseus e os essênios, mais ligados 

às classes médias e baixas, em nada se envolveram. Por outro lado, o desprezo 

de Pilatos em relação aos judeus acabou levando-o a autorizar a crucificação 

de Cristo.

Assim, do ponto de vista histórico, é absolutamente falsa a acusação de 

que os judeus mataram Cristo. Sua crucificação foi produto da acusação de 

uma minoria sacerdotal, que agiu às escondidas, na calada da noite, com o 

apoio da administração romana em Jerusalém.
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É curioso que, mesmo atualmente, quando 
dispomos de estudos de qualidade sobre essa 
questão, como o do Professor Joseph Klausner, 
por exemplo, ainda existam pessoas que não 
apenas acreditam, mas propagam essa visão 
errônea de que os judeus mataram Cristo. Este é 
o caso do filme A Paixão de Cristo do famoso ator 
e diretor Mel Gibson em que essa visão errônea 
acerca dos judeus é mais uma vez reproduzida. 

CURIOSIDADE

A perseguição aos judeus durante a idade média

Como você viu, os Judeus adotavam uma religião exclusivista, que adorava 

um único Deus e se recusavam a prestar culto a qualquer outra divindade. 

Você viu também que, em suas origens, o cristianismo tem suas raízes 

no judaísmo, mas que, em um determinado momento da história, essas duas 

religiões se afastaram e seguiram caminhos diferentes.

Pois bem, o cristianismo herdou fortemente uma série de características 

do judaísmo. E um dos mais marcantes traços comuns entre as duas religiões 

é o exclusivismo. Ambas acreditam que só há um único Deus todo poderoso 

digno de adoração: o Deus de sua própria religião. E quando o cristianismo se 

tornou a religião oficial do Império Romano não demorou muito para que as 

perseguições aos judeus começassem.

É fora do propósito deste capítulo entrar em detalhes históricos. Mas 

vamos esboçar algumas das histórias que circulavam durante toda a idade 

média com o intuito de cultivar o ódio contra os judeus.

 � A tortura da hóstia consagrada – em 1215, o Quarto Concílio de Latrão 

reconheceu a doutrina da transubstanciação, ou seja, a crença de que a 

hóstia da eucaristia, após ser consagrada pelo sacerdote, se transforma 

verdadeiramente no corpo de cristo. Dizia-se que os judeus costumavam 

furtar uma dessas hóstias e as maltratavam, perfurando-as ou rasgando-as. 

Assim faziam com que Jesus voltasse a sofrer o martírio da crucificação;



Ética, cidadania e direitos humanos

Capítulo 6

134

 � O rapto de crianças cristãs – de vez em quando circulavam também 

histórias de que os judeus raptavam uma criança cristã e a torturavam e 

matavam impiedosamente. Em alguns casos, chegava-se até a dizer que 

as crianças eram crucificadas da mesma maneira que cristo. Essas histórias 

surgiam ao acaso, como boatos, mas logo se espalhavam, gerando ondas 

de violência contra comunidades judaicas;

 � A peste negra – em 1348, os judeus foram acusados de causar a grande 

epidemia de peste bubônica (a Peste Negra) que, naquela época, 

matou cerca de um terço da população europeia. A história assumiu 

as mais variadas versões. Uma delas, na França, dizia que os judeus 

pagavam aos leprosos para envenenarem as águas dos poços e, assim, 

produzir a peste.

Essas são apenas algumas das dezenas de histórias absurdas que 

circulavam contra os judeus na Idade Média. E sempre resultavam em pogroms 

com assassinatos em massa, destruição de casas, extermínio cruel de crianças, 

expropriação de bens, etc.

Alguns desses pogroms duravam semanas. E os registros são fartos em 

todos os países da Europa medieval. Assim, o povo judeu viveu uma história de 

constantes mudanças de um país para outro, sempre em busca de refúgio em 

meio às manifestações de violência que nunca tiveram trégua. Essa dispersão 

dos judeus por todas as partes do mundo em função das violências sofridas é 

conhecida como diáspora judaica.

CONCEITOCONCEITO

Diáspora é o termo usado para indicar uma 
grande dispersão de pessoas para além 
dos limites de seu país de origem. O termo 
geralmente é usado especialmente quando se 
quer fazer referência à grande dispersão dos 
judeus, que tiveram de se espalhar pelo mundo 
desde que deixaram a sua terra, Israel.

Ao final do século XIV, os massacres atingiram níveis de crueldade 

indescritíveis. Pela primeira vez, a fibra religiosa judaica fraquejou e muitos 

judeus passaram a se converter ao cristianismo para escapar da morte que 

vinha, ou da população em geral, ou das mãos da própria Igreja, mediante as 
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inquisições alimentadas pelas chamas das fogueiras. Dessa forma, os judeus 

recém-convertidos passavam a ser chamados de cristãos novos.

Esse fenômeno de conversão em massa dos judeus gerou um quadro 

inteiramente inédito na história: uma imensa população que professava 

publicamente uma religião, mas que secretamente praticava outra, pois 

muitos judeus se converteram só para escapar da morte, mas se mantiveram 

fiéis à sua religião de origem.

Isso os colocava em situação de grande risco, pois se um cristão novo 

fosse apanhado praticando novamente o judaísmo, isso era considerado 

ainda mais grave do que o judeu que praticasse a sua religião sem nunca ter 

se convertido ao cristianismo. Além disso, mesmo os cristãos novos sinceros 

eram constantemente alvos de suspeitas de que a sua fé no cristianismo 

não fosse verdadeira e, por isso, mesmo depois de convertidos, ainda eram 

vítimas de violência.

Hitler e os judeus 

Os judeus pareciam não encontrar sossego. Desde a época das quedas 

dos reinos de Israel e Judá, este povo passou a vagar e a se dispersar 

incessantemente sobre a terra.  Em terras estranhas, desde Alexandria, a única 

coisa que mereceram foi a violência desmedida.

Com a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império 

Romano, a perseguição espalhou-se por toda a Europa. Mas foi há pouco mais 

de cinquenta anos que o ódio aos judeus chegou ao ponto de pretender seu 

extermínio completo, a sua total aniquilação de forma definitiva: trata-se da 

Alemanha de Hitler e o problema judaico.

Hitler chamou de problema judaico a questão relativa ao destino dos 

judeus. Hitler acreditava que os judeus constituíam uma raça inferior, que 

contaminava o sangue e o espírito europeu em geral e alemão em particular. 

Além disso, os judeus, segundo a propaganda nazista, eram responsáveis por 

uma forte recessão econômica que a Alemanha atravessava.

Então, a população alemã foi convencida de que os judeus eram 

culpados pela fome, pelo desemprego, pelas más condições de vida e que, 

sem os judeus, as coisas passariam a correr bem. Esse esboço da situação dos 
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judeus na Alemanha é bastante simplificado, mas já ajuda a vermos que a 

situação se assemelha muito ao que acontecia na Europa Medieval, quando 

histórias fantasiosas eram inventadas com o propósito de alimentar o ódio 

contra os judeus.

 O resultado na Alemanha é bastante conhecido. Calcula-se que 6 

milhões de judeus foram mortos das formas mais violentas que se pode 

imaginar. Fuzilamentos, câmaras de gás, fornos crematórios, trabalhos 

forçados. Isso sem falar nas torturas, nas humilhações, nas mutilações, nas 

crianças queimadas vivas, nas mulheres violentadas. Tudo isso fundamentado 

no mito de uma supremacia racial dos alemães e da vilania inerente ao 

povo judeu.

Embora a tentativa de Hitler de resolver o 
problema judaico seja o episódio de extermínio 
de judeus mais conhecido da história e seus 
efeitos terem atingido proporções gigantescas, 
esse fato não é o mais grave que podemos 
encontrar na história. 

Você viu que há milênios os judeus têm sofrendo 
perseguições e massacres, que deixaram marcas 
profundas na consciência deste povo. Na 
verdade, o extermínio de judeus na Alemanha 
é o último resultado de um longo processo de 
violência contra os judeus.

REFLEXÃO

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, um movimento judaico chamado 

de Sionismo, apoiado por diversas nações importantes, conseguiu a criação 

do Estado de Israel em 1948. Judeus de todo o mundo puderam finalmente 

encontrar um lugar seguro e muitos, de fato, se mudaram para lá, onde podem 

desfrutar de uma vida segura (apesar dos conflitos com a Palestina), com a 

qual seus antepassados apenas puderam sonhar.
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6.2.2 Os negros

Uma das imagens mais comuns a respeito da África é a de um continente 

misterioso, selvagem, dominado por uma floresta hostil, animais exóticos 

e perigosos, povoada por grupos negros que vivem em sociedades arcaicas 

próximas ao que se considera um período pré-histórico, anterior à civilização. 

Esses grupos humanos se caracterizariam por uma cultura estagnada, 

primitiva, incapaz de qualquer desenvolvimento. Essa visão equivocada dos 

povos africanos possibilitou não apenas o surgimento e a consolidação de 

uma série de preconceitos, mas forneceu aos europeus uma justificativa para 

o processo de ocupação e colonização do continente, como uma forma de 

civilizar aquele povo bárbaro e ignorante.

Dentro dessa perspectiva, o homem branco se via como portador de uma 

importante missão: a de salvar os negros do estado primitivo de selvageria em 

que viviam. Esse preconceito contra os povos africanos deriva de uma postura, 

de um modo de ver as coisas, que faz com que se pense que a cultura à qual 

pertencemos é a única legítima, a única a expressar valores importantes. Esse 

modo de ver as coisas é chamado de etnocentrismo.

CONCEITOCONCEITO

Etnocentrismo é uma expressão muito usada pelos 
antropólogos para designar toda atitude social 
que vê em outras sociedades e culturas valores 
estranhos, esquisitos, dignos mais de curiosidade 
do que de respeito, atitudes incompreensíveis, 
frutos da ignorância, crenças ridículas. Por outro 
lado, a postura etnocêntrica vê a sua própria 
cultura como coerente, fundada em valores 
dignos, possuidora de uma religião de alto valor. 
O etnocentrismo tende, portanto, a desprezar 
outras culturas ou, o que é pior, a destruí-las em 
nome dos valores de sua própria cultura.

Assim, a escravização de negros, bem como a ocupação de suas terras, 

foi baseada numa visão etnocêntrica, que via as populações negras da África 

como povos ignorantes, que seriam aprimorados pelos brancos.
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É interessante perceber que esta perspectiva é muito difundida até hoje. 

A grande mídia retratou e ainda retrata o negro em termos etnocêntricos. 

No cinema, por exemplo, Hollywood teve um papel importante na difusão 

da imagem de uma África bárbara, estática, sem qualquer vocação para o 

desenvolvimento e para a civilização.

Em 1964, no filme de Cy Enfield, intitulado Zulu, a história do duelo entre 

mocinhos e bandidos é invertida e os negros são retratados como bárbaros 

assassinos selvagens enquanto os ingleses invasores seriam as vítimas.

Em outro filme, Howard Hawks (1962) mostra os negros como serviçais 

obedientes e sem vontade própria. Alguns seriados de TV nos Estados unidos 

oscilavam em mostrar o negro ora como selvagem e violento, ora como 

humilhado e obediente. Mesmo no Brasil, até pouquíssimo tempo atrás, 

podíamos assistir ao programa Os Trapalhões em que o personagem Didi 

tratava seu parceiro Mussum, um negro retratado nos episódios como um 

alcoólatra, por adjetivos como “azulão” ou “grande pássaro” numa clara 

alusão ao urubu.

Todas essas visões depreciativas do negro têm sua origem em um processo 

que começou com uma tentativa de dominação, de forma que tratar os povos 

africanos como inferiores era, na verdade, uma ferramenta para justificar a 

violência cometida contra eles.

Os negros e a escravidão

A África conheceu e praticou a escravidão bem antes da chegada dos 

europeus no continente e do estabelecimento de colônias naquele território. 

Relevos e pinturas do Egito dinástico mostram, pelo menos desde 2000 a.C, 

grandes expedições enviadas pelos faraós até a Núbia com o objetivo de 

capturar escravos.

Mas a escravidão e o tráfico como atividade econômica permanente, 

rotineira e sistematicamente organizada só se desenvolveu na África a partir 

do contato com outras culturas. As principais dessas culturas, de cujo encontro 

com os africanos resultou a escravidão, foram os povos muçulmanos de origem 

árabe ou berbere, que já exerciam atividades de captura e venda de negros 

desde o século IX e os cristãos europeus desde o século XV.
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Assim, a escravidão não fora introduzida na África pelo homem branco, 

embora tenha sido com ele que o processo de escravização do negro tenha 

atingido proporções de larga escala.

É com a chegada do homem branco à África que a escravidão atinge 

as proporções assustadoras de que hoje temos notícia. Esse processo de 

escravização sistemática e minuciosamente planejada resultou naquilo que 

poderíamos chamar de diáspora negra, ou seja, na dispersão dos negros para 

terras longínquas das quais jamais voltariam.

Os negros escravos no Brasil

Com o início do processo de colonização do Brasil pelos portugueses, 

intensificou-se o fluxo de escravos capturados na África e trazidos para o Brasil. 

O enorme contingente de negros trazidos para o Brasil se deve, em parte, ao 

fato de que os índios não se mostraram muito adequados ao trabalho forçado, 

pelo menos não tanto quanto os negros. Isso se deveu a uma série de fatores. 

Vamos listar alguns:

 � Os índios tinham uma cultura incompatível para o trabalho intensivo, 

ainda mais se fosse forçado. Isso não ocorre porque os índios sejam 

preguiçosos como se costuma dizer em clara manifestação de preconceito 

etnocêntrico e ignorância. Mas porque sua cultura os havia ensinado a 

trabalhar apenas para suprir suas necessidades de subsistência, o que 

não era difícil dada a abundância de peixes, animais, frutas, raízes, etc. 

A noção de um trabalho contínuo e regular (como a que possuímos hoje) 

era totalmente estranha aos índios;

 � Os índios resistiam melhor à escravidão do que os negros – isso não significa 

que os negros fossem passivos e obedientes às ordens dos brancos. O que 

ocorre é que os índios estavam em um território que conheciam muito bem. 

Muito melhor que os invasores europeus, por isso estavam em melhores 

condições de fugir e se refugiar nas matas brasileiras. Os negros, por estarem 

em território estranho, não possuíam a mesma mobilidade que os índios, 

sendo presas mais fáceis em casos de fuga;

 � A catástrofe demográfica das epidemias – os índios eram facilmente 

acometidos por doenças trazidas pelos europeus. Sarampo, varíola e 

gripe eram doenças letais para os índios que, vivendo isoladamente 
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no continente americano, não possuíam as defesas naturais para esses 

vírus. Por isso, as epidemias causavam mortes em grande escala entre 

as populações indígenas que, segundo relatos da época, morriam como 

moscas, amontoados em grande número. Essa fragilidade biológica 

também foi um fator que levou a preferência do escravo negro;

 � Os negros, em suas terras de origem, provinham de culturas em que se 

trabalhava o ferro e a criação de gado. Dessa forma, estavam acostumados 

ao trabalho, de modo que a sua resistência física tornou-os mais aptos ao 

trabalho forçado;

 � Nem a Igreja nem a Coroa Portuguesa se opuseram à escravização negra. 

Algumas ordens religiosas chegaram até mesmo a ser grandes proprietárias 

de escravos. Um dos argumentos utilizados para justificar essa indiferença era 

que a escravidão já era praticada na África. Assim, o que se fazia era apenas 

transportar os cativos para o Brasil, onde seriam civilizados e salvos pelo 

conhecimento da verdadeira religião. Outro argumento frequentemente 

utilizado era o de que os negros eram uma raça inferior e que a sua 

inferioridade era comprovável por teorias pretensamente científicas, que se 

baseavam no tamanho de seus crânios, peso do cérebro, etc.

Pois bem, diante de todos esses fatores, os negros foram estabelecidos 

como mão de obra apropriada para impulsionar o desenvolvimento da colônia. 

Os resultados dessa imposição foram a morte, ou melhor, o extermínio de tribos 

inteiras no continente africano, além do sofrimento incalculável e indescritível 

dos indivíduos submetidos a essa violência. Sem contar nos prejuízos sociais 

que resultaram aos negros, mesmo depois de sua libertação.

A escravização dos negros nas Américas e, em especial, no Brasil, é um 

claro exemplo de como um encontro entre duas culturas distintas pode gerar, 

por conta da ignorância e pelo sentimento de superioridade (etnocentrismo), 

atos de violência que jamais poderão ser reparados.

6.2.3 Os índios do Brasil

Além do encontro entre judeus e cristãos e entre europeus e negros, há 

um outro encontro entre culturas, que resultou em fortes manifestações de 

violência e no extermínio impiedoso de todo um povo. Trata-se da chegada 

dos portugueses em terras brasileiras, até então ocupadas pelos índios nativos. 
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Quando os europeus chegaram a terra que viria a ser o Brasil, eles encontraram 

uma população bastante homogênea em termos culturais e linguísticos. Podem-

se distinguir dois grandes grupos em que se subdividiam essa população: os tupis-

guaranis e os tapuias. Esses dois grandes grupos, por sua vez, se subdividiam em 

inúmeros grupos menores, tais como os tupis (ou tupinambás), os guaranis, os 

aimorés, os tremembés, os goitacases, os carijós, os tupiniquins, os tamoios, etc.

Conforme já tivemos a oportunidade de assinalar, a presença dos 

europeus nas terras que viriam a ser o Brasil representou uma verdadeira 

catástrofe para os índios.

Vindos de longe, em enormes embarcações, os portugueses, 

especialmente os padres, ocupavam um lugar especial na imaginação indígena 

e eram identificados com os xamãs (pajés), que andavam por entre as aldeias 

curando, profetizando e falando de uma terra de abundância e farturas. Os 

brancos eram vistos com uma mistura de temor, respeito e ódio.

Ao mesmo tempo, como não existia uma nação indígena unificada e, sim, 

diversos grupos indígenas dispersos, muitas vezes em conflito uns com os outros, 

foi possível aos portugueses encontrar aliados entre os próprios indígenas, que 

chegaram a auxiliar os brancos na luta contra os grupos que resistiam.

E foi justamente esse processo de luta, escravização e desapropriação 

sofrido pelos índios que resultou na verdadeira catástrofe que os varreu do 

cenário demográfico brasileiro.

As relações entre os índios e os brancos deterioraram-se rapidamente, 

quando os portugueses começaram a exigir que os nativos trabalhassem nas 

atividades agrícolas dos engenhos. Como os índios não aceitaram a escravidão, 

logo se criou e difundiu o preconceito de que aquele povo era formado por 

indivíduos preguiçosos e completamente avessos ao trabalho. Na verdade, 

os índios não entendiam, nem possuíam a necessidade de trabalhar além do 

necessário para garantir a sua subsistência. 

Nesse processo de luta, podemos dizer que a resistência indígena foi 

mais forte no Rio de Janeiro, onde viviam os tamoios, e no Nordeste. Na Bahia, 

Pernambuco e Sergipe tem início a “Guerra do Gentio”, no século XVII, que se 

estende até a segunda metade do século XVIII. Mas o massacre foi realmente 

disseminado e não restrito apenas a uma ou outra região específica. 
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O antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro em sua obra O Povo Brasileiro 

nos dá um retrato particularmente interessante deste encontro dos índios e 

portugueses. No livro, o antropólogo interpreta o encontro em termos de um 

choque entre a cultura cristã e a cultura indígena. A primeira acostumada a se 

ver como pecadora, culpada, originalmente decaída e em constante luta pela 

sua própria salvação. A segunda via o mundo como uma dádiva, uma fartura 

onde não faltavam alimentos, terras, água e, inclusive, prazeres.

Os índios não precisavam buscar a salvação, pois não estavam perdidos; 

não precisavam de perdão, pois não haviam cometido crime nem pecado 

contra ninguém; não precisavam buscar o paraíso, pois já o habitavam.

Foram os portugueses que, interpretando a cultura e o modo de vida dos 

índios a partir dos valores do cristianismo, decidiram que eles não passavam 

de preguiçosos, vagabundos, homens e mulheres que possuíam mais vocação 

para o ócio e para os prazeres da caça, da pesca, das comidas e do amor do que 

para o trabalho duro e extenuante.   

Foi em virtude dessa interpretação etnocêntrica da população indígena 

do Brasil que se justificou o seu completo extermínio. Tudo isso às custas de 

muita violência, tão graves quanto as sofridas pelos negros e pelos judeus. 

6.2.4 Os encontros entre culturas e os direitos humanos

Ao relembrarmos dos três episódios de violência brevemente narrados 

neste capítulo, a perseguição aos judeus, a escravização dos negros e a 

dizimação dos índios, podemos logo perceber que essas três culturas, tão 

distantes entre si, originárias de três continentes diferentes, possuem algo em 

comum, que é essencial à reflexão sobre os direitos humanos: nos três casos 

estamos diante de um encontro de culturas.

Mas, por que esses encontros resultaram em tanta violência? E o que 

justifica que a violência tenha perdurado, nos três casos, por tanto tempo? 

Poderíamos ser levados a achar, um tanto ingenuamente, que se tratou de 

deslizes cometidos por povos inteiros contra outros povos.

No entanto, a duração desses conflitos – séculos nos casos dos negros e índios 

e milênios no caso dos judeus – nos revela que em todos os casos houve tempo 

suficiente para se percebesse o erro e para que ele fosse definitivamente abolido.
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Por outro lado, havia motivos religiosos muito fortes, que motivaram as 

violências contra os judeus, e havia motivos econômicos muito evidentes, que 

motivaram as violências contra negros e índios. Em qualquer um dos casos, 

houve uma incapacidade de enxergar a cultura alheia como algo dotado de 

valor. Nos três casos estudados aqui, a cultura do outro aparece sempre como 

algo menor, que não tem valor e que não merece sequer existir.

Os princípios da Revolução Francesa, bem como os ideais que nortearam 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem, abordados no capítulo 2, 

têm o mérito de ajudar a desfazer essa visão etnocêntrica na medida em que 

estabelecem que todos os povos e todos os indivíduos se equivalem e que 

nenhum ser humano deve ser considerado como superior a outro.

A antropologia moderna mostra que todo encontro entre culturas, 

que se desconhecem mutuamente, tende a gerar essa postura etnocêntrica. 

Sempre tendemos a olhar a cultura alheia como algo não apenas diferente, 

mas como algo que se afasta dos padrões.

Foi este modo de ver as coisas que gerou os acontecimentos que narramos 

neste capítulo. E, para erradicarmos as outras formas de violência que ainda 

persistem, precisamos justamente nos desfazer desta forma de olhar e perceber 

os outros seres humanos.

6.3 Aplicando a teoria na prática

Para este exercício, vamos utilizar uma história que ocorreu há bastante 

tempo. Em 1478, os reis da Espanha, Fernando e Isabel, pediram permissão ao 

Papa Sixto IV para estabelecer a Inquisição no país. Como se sabe, a Inquisição 

instaurava processos contra hereges e os punia com a morte.

Em 1480, a Inquisição fora instaurada naquele país e já no ano seguinte 

se instaurou o primeiro auto de fé (o nome português que ficou conhecido no 

vocabulário internacional).

Acontece que os judeus constituíam uma anomalia para a Inquisição. 

Porque o seu objetivo era processar os hereges. E um herege é um cristão que 

sustenta pontos de vista contrários ao dogma do cristianismo.
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Só poderiam ser considerados hereges os cristãos ou os cristãos novos, 

ou seja, os judeus recém-convertidos ao cristianismo. E quanto aos judeus? 

Bem, esses não poderiam cair sob as garras da Inquisição, pois não podiam ser 

considerados hereges (já que não eram cristãos).

Assim, os judeus apareceram como um problema a ser resolvido. Na Espanha, 

a solução foi expulsá-los. E foi isso que os reis Fernando e Isabel fizeram em 1492.  

Portugal seguiu o mesmo exemplo e determinou a expulsão dos judeus em 1497.

Mas, em Portugal, algo de diferente aconteceu, pois, antes que todos os 

judeus pudessem se retirar do país, Dom Manuel (nosso velho conhecido dos 

tempos de escola) se arrependeu da expulsão. Como ela representaria grandes 

perdas aos cofres públicos, ele determinou o batismo forçado de todos os 

judeus, pois essa seria uma forma de mantê-los em solo português e ao mesmo 

tempo “purificar” Portugal da impureza judaica.

Acontece que os judeus, sempre muito fiéis às suas raízes, recusaram-se ao 

batismo. Isso logo gerou uma onda de violência. Crianças foram arrancadas dos 

braços das mães para serem batizadas. Só em Lisboa 20.000 judeus foram aprisionados 

até que aceitassem o batismo. Em inúmeros casos, os sacerdotes passavam jogando 

água benta de forma indiscriminada sobre a multidão desesperada. Assim, os judeus 

estavam definitivamente batizados. A partir daquele momento, eles eram cristãos.

Depois do batismo forçado, eles estavam condenados a praticar o 

judaísmo às escondidas, pois, daquele momento em diante, eles podiam ser 

acusados de heresia e cair sob o poder da Inquisição.

A questão importante para a interpretação desse caso é a seguinte: o 

que a conversão forçada dos judeus revela sobre o etnocentrismo europeu?

A resposta à questão não é tão óbvia. Que os cristãos se julgavam 

superiores aos judeus, isso nós já sabemos. Mas, por que os judeus não foram 

simplesmente exterminados? Isso não aconteceu porque havia um interesse 

em assimilar os judeus no interior do cristianismo. O raciocínio era o seguinte:

 � Os judeus vêm de outra cultura e têm outra religião;

 � Por isso não podem ser julgados pela inquisição, que se baseia em valores 

cristãos;
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 � Então, é preciso transformar os valores judaicos em valores cristãos;

 � Mas os judeus não aceitariam essa transformação;  

 � Então, a solução é batizá-los à força;

 � A partir de então, poder-se-á julgá-los pelos valores cristãos;

 � Agora, os judeus que pensarem e agirem em desconformidade com esses 

valores serão mortos.

Assim, a estratégia etnocêntrica consistiu não apenas em julgar o outro a 

partir de valores próprios. Foi preciso transformar os judeus em algo que eles 

não eram para que fosse mais fácil julgá-los, enquadrá-los em um modelo de 

vida que não era o deles.  

E é claro que os judeus não se tornaram cristãos só porque foram 

respingados pela água benta que se jogava freneticamente contra as multidões. 

Mas isso pouco importou, pois, para a visão etnocêntrica, o que importa é 

encontrar um meio fácil de julgar, avaliar e, muitas vezes, punir o diferente. 

6.4 Para saber mais

FREIRE, Gilberto. Casa grande e senzala. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Nesta obra, Gilberto Freire nos dá a conhecer em detalhes vários aspectos 

das relações triviais e cotidianas entre os brancos e os negros. A partir da leitura 

do livro revela-se com clareza não apenas o encontro, mas a assimilação mútua 

entre as culturas negra e europeia.

TODOROV, Tzvetan. A conquista da América. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

De leitura muito agradável, este livro deixa claro desde o princípio 

qual é o seu propósito: tratar do maior de todos os encontros que a história 

já conheceu: a chegada dos europeus às Américas. Descrito como a maior 

surpresa pela qual a humanidade já passou, este encontro resultou também 

no maior genocídio de que se tem notícia.
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6.5 Relembrando

Neste capítulo, você aprendeu:

A perseguição milenar dos judeus – desde os inícios de sua formação como 

povo, os judeus foram alvos de violências constantes. As principais delas foram 

cometidas pelas autoridades romanas na época de expansão de seu império, 

as cometidas pelos cristãos desde a Idade Média até o século XIX e o genocídio 

arquitetado por Hitler mediante propaganda antijudaíca junto ao povo alemão;

A escravização dos negros - embora a escravidão já existisse na África 

antes da chegada dos europeus no continente, foi com a ação do homem 

branco, especialmente o português, que se transformou a escravidão em uma 

instituição sistematicamente organizada e planejada;

O extermínio dos índios no Brasil – pouco adaptados ao trabalho escravo, 

os índios passaram a representar uma resistência ao processo de colonização 

do Brasil. Por isso, o projeto “civilizatório” português se viu na tarefa de 

exterminar aquele povo, que constituía um entrave ao “progresso”;

Sobre direitos humanos e encontro entre culturas – o encontro entre 

diferentes culturas costuma gerar uma postura etnocêntrica, que tende 

a desvalorizar a cultura alheia e julgá-la pelos padrões da cultura a que se 

pertence.

6.6 Testando os seus conhecimentos

Como o conceito de etnocentrismo, estudado neste capítulo, pode 

ajudar a interpretar as causas das violências que marcaram os encontros entre 

as culturas que você acabou de ver?
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LINHARES, Maria Yedda (org). História Geral do Brasil. Rio de Janeiro: Editora 

Campus, 1990.

MORAIS, Vamberto. Pequena história do anti-semitismo. São Paulo: Difusão 

Européia do Livro, 1973.
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7.1 Contextualizando

Por diversas ocasiões, tivemos a oportunidade, neste livro, de ressaltar 

que os Direitos Humanos pressupõem não apenas a sua declaração em um 

documento escrito, sendo fundamental também a garantia de efetivação 

desses direitos.

Em outras palavras, é necessário não apenas afirmar a existência deste 

ou daquele direito, mas, principalmente, encontrar mecanismos capazes de 

assegurar que cidadãos terão seus direitos básicos respeitados.

Falar da garantia desses direitos é falar das condições concretas de sua 

realização. Ou seja, em que contextos esses direitos se tornam necessários? 

Que circunstâncias históricas, econômicas, sociais facilitam ou impedem a plena 

realização dos direitos humanos? Simplesmente afirmar que esses direitos 

existem ou que eles são necessários não significa muita coisa. É preciso verificar 

em que medida eles são respeitados e que medidas podem ser tomadas em 

caso de violação desses direitos.

É neste sentido que o estudo do ambiente histórico, social e econômico 

é importante para uma compreensão adequada dos direitos humanos. Os 

direitos não se criam nem se fazem necessários a partir do nada, mas a partir 

de certas exigências sociais.

Neste capítulo, tentaremos conhecer um aspecto de nossa civilização 

que tem influência direta sobre as maneiras de conceber os direitos humanos. 

Estamos falando da globalização.

DIREITOS HUMANOS
E GLOBALIZAÇÃO

CAPÍTULO 7
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Esta palavra, sem dúvida, é de seu conhecimento. Ela está presente em 

todas as esferas de nossa experiência cotidiana, desde conversas informais com 

amigos, revistas e telejornais até debates mais especializados como os que 

ocorrem entre analistas políticos, analistas econômicos e acadêmicos em geral. 

A globalização é uma palavra do vocabulário comum. Entretanto, esta palavra 

assume diversos significados. Muitos deles não apenas diferentes, mas até mesmo, 

incompatíveis entre si. Cabe-nos então, procurar entender o que, precisamente, 

esta palavra significa e o que ela tem a ver com o nosso tema central: os direitos 

humanos. Assim, esperamos que você perceba que este tema não se restringe 

apenas à esfera jurídica, mas também à esfera política, econômica, social, etc.

Você verá que, assim como os direitos humanos, a globalização também 

é um fenômeno relativamente recente. E não é por acaso que, sendo frutos 

de um mesmo momento histórico, globalização e direitos humanos são temas 

com relações nítidas um com o outro.

Pensar os direitos humanos dentro de temas mais amplos significa 

enriquecer nosso conhecimento sobre o assunto e, ao mesmo tempo, sair 

da obviedade e da superficialidade da opinião comum. Esperamos que este 

capítulo amplie seus horizontes.

Ao final deste capítulo esperamos que você seja capaz de:

 � Analisar os diversos significados de globalização;

 � Relacionar globalização e direitos humanos;

 � Compreender os principais desafios da globalização à efetivação dos 

direitos humanos.
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7.2 Conhecendo a teoria

7.2.1 A amplitude do termo globalização

Se há uma palavra que, de fato, foi muito bem sucedida em se reproduzir no 

vocabulário geral, tomando conta de praticamente todas as tentativas de compreender 

o nosso momento histórico atual, essa palavra, sem dúvida, é globalização.

Em poucos anos, pouco mais que duas décadas, este termo saiu dos círculos dos 

analistas políticos e econômicos e foi absorvido pela linguagem comum de forma 

impressionantemente rápida. Não apenas isso. A palavra caiu no gosto popular.

Fala-se da globalização como um conceito útil para se explicar uma 

variedade enorme de fenômenos: desde revoluções nas comunicações (internet, 

comunicação via satélite), passando por desafios enfrentados na gestão de recursos 

naturais (esgotamento de recursos naturais, efeito estufa) até crises financeiras (a 

crise Asiática de 1997, por exemplo) e o fim das culturas tradicionais, esmagadas 

por modelos de consumo dos grandes países industrializados. Em outras palavras, 

quase tudo pode ser explicado com base no conceito de globalização.

Mas será que é assim? Será que todos esses fenômenos, tão diferentes 

entre si, estão de fato unidos por esse conceito? A globalização serve mesmo 

para explicar coisas tão diferentes? Nós acreditamos que não. É por isso que 

lançamos o convite para que você nos acompanhe nesse processo de definir de 

maneira mais precisa possível a globalização.

Muitos dos livros que tratam do assunto também apresentam a mesma 

imprecisão que apontamos na linguagem comum. Por isso procuraremos 

explorar alguns dos significados correntes do conceito para, em seguida, 

apresentarmos o que nos parece um conceito mais preciso, menos vago e, por 

isso, mais útil para interpretarmos a realidade.

7.2.2 Alguns conceitos de globalização

Diante da enorme variedade de significados para o conceito de globalização, 

vamos abordar o tema da seguinte maneira: primeiro apresentaremos os 

diversos significados que podemos encontrar na linguagem comum para, por 

fim, apresentarmos aquela versão que nos parece mais precisa.



Ética, cidadania e direitos humanos

Capítulo 7

152

Isso não significa que os conceitos que você aprenderá aqui sejam 

“errados” ou “falsos”.  Entretanto são parciais, ou seja, exibem apenas uma 

ou outra faceta da globalização impossibilitando uma compreensão mais 

abrangente acerca do assunto.

A globalização como internacionalização

Uma primeira noção de globalização seria a que a define como 

internacionalização. Nesta primeira noção, a globalização seria o reflexo do 

aumento das relações de interdependência e de trocas entre os países.

Nesta linha de classificação estão os autores Hirst e Thompsom  (2002) 

para quem a globalização se refere aos processos de promoção da interconexão 

internacional, de modo a aumentar os fluxos comerciais, de investimentos e 

de comunicações entre as nações.

Neste sentido, a palavra globalização definiria apenas as relações 

transfronteiriças entre países. O problema com essa definição é que, na 

verdade, a intensificação das relações entre as nações é um fenômeno que 

cresce desde os últimos 500 anos. Em especial, desde os fins do século XIX, 

houve uma intensificação considerável nos índices de migração entre países, 

comércio internacional e investimentos internacionais. Assim, a palavra 

internacionalização, neste sentido, é muito mais apropriada para descrever 

esses fenômenos do que a palavra globalização.

Globalização como liberalização 

Numa segunda acepção, a globalização é identificada com liberalização. 

Antes de tudo, é preciso entender o que esse termo significa. A liberalização 

é um termo genérico que significa a ausência de barreiras regulatórias para a 

transferência de recursos entre fronteiras. Assim, liberalização diria respeito 

a não intervenção dos estados nacionais nos negócios realizados entre 

produtores e consumidores, empresas e investidores, fornecedores e clientes, 

etc. realizando negócios em países diferentes. Ou seja, liberalização seria dar 

a liberdade para que os agentes econômicos possam realizar suas transações 

sem restrições por parte dos estados.

Feito esse esclarecimento, é importante notar que, de fato, as relações 

comerciais entre países têm se intensificado de modo que o conceito de 
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globalização como liberalização, poderia ser realmente uma ferramenta útil. 

Mas o problema com esse conceito é que o termo livre comércio é perfeitamente 

capaz de caracterizar esse fenômeno da não intervenção estatal nos negócios 

entre nações. Aqui, mais uma vez, o termo globalização é desnecessário.

LEMBRETELEMBRETE

Você deve se lembrar que, no capítulo 2, a 
liberdade foi apresentada como um dos valores 
primordiais da Revolução Francesa. Pois bem, 
algumas teorias econômicas, baseadas neste 
princípio, defendiam a não intervenção do 
Estado e a livre atuação dos agentes econômicos 
na condução de seus negócios. Essas teorias 
ficaram conhecidas pelo nome de Liberalismo. 
A Globalização como liberalização tem origem 
no liberalismo.

Globalização como universalização

Um terceiro significado da globalização é o de universalização. Esse uso da 

palavra é bastante comum. De acordo com esse conceito, a globalização seria um 

movimento recente e inevitável de fusão das culturas em uma espécie de cultura 

universal, compartilhada por todos em um nível planetário. Alguns exemplos dessa 

noção seria a universalização do uso de termos em língua estrangeira, em especial 

o inglês. Outro exemplo seria a padronização de certos hábitos de consumo como a 

calça jeans, o tênis, o celular, etc. No plano cultural, poderíamos citar a disseminação 

do rock como gênero musical e como estilo de vida entre jovens e adultos.

A limitação desse conceito de globalização é que essa assimilação de 

uma cultura dominante por outras culturas menores do ponto de vista de sua 

força ou de seu número de participantes é um fenômeno antigo.

Basta pensarmos na assimilação da cultura grega por toda a Europa 

Mediterrânea e Oeste asiático, bem como a posterior expansão do Império Romano 

por territórios ainda mais vastos; ou, ainda, a expansão do Cristianismo que 

surgiu como uma pequena dissidência judaica em Jerusalém e se alastrou desde a 

Antiguidade, passando pela Idade Média até chegar aos nossos dias como maior 

religião do mundo.
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Assim, o termo universalização é mais apropriado para lidar com esses 

fenômenos que, como acabamos de ver, não são recentes na nossa história, 

razão pela qual o termo globalização não é o mais adequado.

Globalização como ocidentalização/modernização

Há ainda um quarto conceito de globalização que envolve a noção de 

ocidentalização ou modernização. Neste caso, o ocidente seria concebido 

como sinônimo daquilo que é moderno, inovador, ao passo que o oriente 

estaria ligado ao que é antigo, fortemente ligado à tradição. Neste sentido 

específico a globalização seria a homogeneização da cultura na medida em 

que todos tendem a se ocidentalizar, a se modernizar, em especial conforme 

padrões culturais americanos.

Em outras palavras, a globalização seria um fenômeno mediante o qual as 

características da sociedade moderna (capitalismo, industrialismo) se espalham 

pelo mundo e acabam por destruir culturas preexistentes e tradições locais.

Mais uma vez trata-se de um conceito equivocado, pois esses fenômenos 

não são recentes na história. O próprio conceito de imperialismo seria mais 

eficiente para lidar com a ideia de ocidentalização e americanização da cultura. 

LEMBRETELEMBRETE

Perceba que nesta concepção de globalização a 
ocidentalização/modernização são equiparadas 
ao americanismo, ao capitalismo etc. 
Lembre-se que, no capítulo 2, você viu que o 
desenvolvimento do capitalismo nos Estados 
Unidos foi uma de suas características mais 
marcantes desde a época de sua formação 
como país independente. Não é à toa que 
modernidade e capitalismo são noções que 
remetem imediatamente ao americanismo.
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A globalização como desterritorialização 

Um último tipo de referência ao conceito de globalização é o que se 

baseia na noção de desterritorialização. A globalização seria, assim, uma 

reconfiguração do espaço social que já não é mais possível de ser mapeado em 

termos de lugares territoriais. Em outras palavras, o espaço social não é mais 

moldado em termos territoriais, mas por forças tecnológicas e econômicas.

Vamos a um exemplo. Imagine como seriam as relações sociais entre 

os habitantes de qualquer grande metrópole brasileira há cerca de apenas 

100 anos. As relações de amizade se resumiam aos laços de vizinhança e 

aos parentes que, embora morassem distante, podiam realizar visitas 

periódicas aos seus familiares. Pois bem, nesta forma de estrutura social, 

firmemente determinada pelo espaço geográfico, as relações dependiam 

quase que inteiramente das condições que cada indivíduo possuía de vencer 

as distâncias territoriais.

Agora pense nesta mesma cidade hoje. Graças a um conjunto de 

inovações tecnológicas, os habitantes do Recife não estão mais confinados 

ao espaço territorial. Uma correspondência, que poderia levar mais de uma 

semana para chegar ao seu destinatário, hoje chega imediatamente graças 

à internet, e duas pessoas podem, até mesmo, conversar em tempo real não 

importando a distância. Uma compra também pode ser feita em qualquer 

lugar do mundo e paga com cartão de crédito, via internet, sem que o 

comprador precise sequer sair de casa.

Os transportes também permitem um trânsito mais rápido e fácil não 

apenas de pessoas, mas de mercadorias, promovendo uma distribuição mais 

eficiente de bens de consumo, de modo que a distância entre o produtor e o 

consumidor já não é mais fator impeditivo para a aquisição de certos produtos.

Além disso, o avanço das tecnologias produtivas possibilita o 

barateamento dos produtos industrializados, de modo a facilitar o seu acesso 

por parte dos consumidores, mesmo em pontos distantes do local de produção.

Enfim, tanto as relações como os modos de vida já não são mais 

inteiramente determinados pelo espaço territorial em que se encontram. E é 

justamente esse fenômeno de desterritorialização que merece, a nosso ver, o 

nome de globalização.
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Essa reestruturação do espaço social é muito importante, pois os contornos 

espaciais das sociedades influenciam bastante a produção, a governança, a 

identidade cultural, etc.

Isso não significa que a ordem global (ou seja, desterritorializada) 

substitua as ordens locais, regionais, etc. Significa apenas que essas ordens 

passam a se inserir em conjuntos mais amplos de relações e que o conceito de 

território já não é mais um fator de limitação dessas relações.

CONCEITOCONCEITO

Finalmente chegamos ao nosso conceito de 
globalização, aquele que usaremos neste 
capítulo: globalização é o processo de 
desterritorialização da geografia social onde 
as relações já não são mais determinadas 
exclusivamente por limites territoriais. Esses 
continuam a existir, mas não impedem o 
desenvolvimento de relações de trocas para 
além dos limites impostos pelas fronteiras.

7.2.3 O significado dos 5 conceitos de globalização

Acabamos de ver cinco concepções distintas de globalização. Chamamos 

essas concepções de internacionalização, liberalização, universalização, 

ocidentalização/modernização e desterritorialização respectivamente.

As quatro primeiras foram apresentadas como concepções parciais, ou 

seja, incompletas ou insuficientes, mas não completamente erradas, embora 

não sejam inteiramente adequadas para classificar a globalização. A última foi 

apontada como a mais precisa e mais completa.

O que há de errado com as quatro primeiras concepções? Vamos tentar 

resumir da seguinte forma:

 � Todas as quatro apresentam fenômenos que não são recentes na história 

e que já têm um longo desenvolvimento, não podendo ser concebidos 

em temos de globalização;
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 � Por serem fenômenos já existentes em épocas anteriores à nossa, já 

existem termos mais adequados para classificá-los sem necessidade de 

recorrer ao termo globalização;

 � Todas as quatro primeiras concepções apresentam ainda uma forte 

concepção territorialista, ou seja, presumem que o mapa social atual está 

estruturado em territórios e a globalização seria o intercâmbio (cultural, 

econômico, financeiro, religioso) entre esses territórios.

Mas são justamente esses pressupostos que devem ser revistos. Porque, 

como já vimos, a geografia social atual já não se estrutura mais territorialmente. 

Se quiséssemos usar uma metáfora, poderíamos dizer: não é que as fronteiras 

estão se misturando; elas estão se apagando.

Claro que esse processo de apagamento das fronteiras não é completo 

nem instantâneo. Haverá sempre (obviamente) diferenças visíveis entre Brasil 

e Japão; entre São Paulo e Recife; entre o litoral e o sertão; entre o bairro 

comercial e o bairro residencial. Mas a distância territorial não será mais 

impeditiva para o intercâmbio entre essas fronteiras.

É por esta razão que o quinto conceito, aquele que envolve a noção e 

desterritorialização, parece ser o mais adequado para descrever a globalização, 

porque descreve um fenômeno que, de fato, não tem precedentes na história 

e que marca profundamente a nossa época.

É muito importante que a desterritorialização 
fique bem compreendida. Ela significa apenas 
o fim do territorialismo, mas não o fim da 
territorialidade. O que isso significa? Que os 
territórios ainda existem (e não podem deixar 
de existir), mas não condicionam mais de forma 
exclusiva às relações entre fronteiras.

SAIBA QUE
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7.2.4 Atividades globais transfronteiriças

Depois de vermos todos esses conceitos de globalização e analisado 

o que eles têm de insuficiente, acreditamos que já possuímos uma visão do 

assunto mais detalhada e bem mais rica do que aquela que possuíamos no 

início da leitura deste capítulo.

Entretanto, é muito importante que você também reflita acerca 

do assunto de maneira que possa tirar suas próprias conclusões. Por isso, 

vamos tentar apresentar algumas atividades que confirmam essa visão da 

globalização como desterritorialização. Chamaremos essas atividades de 

atividades transfronteiriças.

Eis alguns tipos de atividades transfronteiriças seguidas de alguns exemplos:

 � Comunicações – no campo das comunicações, assistimos a uma série de 

conexões com dimensões globais (supraterritoriais) promovidas pelo 

desenvolvimento de veículos de comunicação cada vez mais sofisticados. 

Fala-se sempre muito dos computadores, mas a própria televisão, mediante 

transmissões via satélite, é um meio de comunicação revolucionário. Além 

disso, telefones (incluindo celulares), videoconferências e internet têm um 

papel muito importante na promoção de atividades transfronteiriças. Por 

esses veículos, as pessoas podem ter contato imediato umas com as outras, 

independentemente das distâncias geográficas que as separam;

 � Mercados – esta é outra importante atividade que ganha dimensões globais 

(supraterritorias). Isso porque, graças à expansão global dos mercados, 

os hábitos de consumo também têm se globalizado. Um mercado global 

é aquele em que um produto é distribuído e vendido em escala mundial. 

Um exemplo notório seria o caso da Coca-cola. Um produto que pode ser 

comprado e consumido em praticamente qualquer lugar do mundo;

 � Produção transmundial – Neste tipo de atividade, não apenas a 

comercialização, mas a própria produção adquire uma dimensão que 

ultrapassa os limites das fronteiras entre os países. Em muitas empresas, 

o processo de produção é composto por estágios que acontecem em 

diversos países. Elas podem produzir a matéria-prima em um país, 

beneficiá-la em outro, transformá-la em produto em um terceiro país e, 

finalmente, distribuir e comercializar o produto final em outros países;
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 � Moeda – moedas como o dólar americano, o yen japonês e o Euro vêm 

passando por um constante processo de desterritorialização, passando a 

circular livremente em escala mundial, inclusive de maneira eletrônica, e 

de forma praticamente instantânea;

 � Investimentos globais – muitas transações financeiras são realizadas 

hoje por meio de um mercado que interliga Londres, Nova Iorque, Hong 

Kong, Paris, Frankfurt, Zurique, Sidney, Tóquio, Singapura e São Paulo, 

só para citar alguns dos exemplos mais conhecidos. Muitos investidores 

possuem portfólios globais, de modo que muitos investimentos, hoje, 

são feitos de forma desvinculada do espaço terrritorial;

 � Organizações Globais – assistimos atualmente a uma grande difusão 

de organizações globais que possuem uma função regulatória e que 

possuem poderes restritivos sobre diversos países. Por isso são também 

chamadas de agências de governança global. Alguns exemplos de 

organizações globais são a ONU (Organização das Nações Unidas), o FMI 

(Fundo Monetário Internacional), o Banco Mundial e a OMC (Organização 

Mundial do Comércio);

 � Ecologia – devido ao alto grau de desenvolvimento tecnológico, o poder da 

ação humana foi potencializado em escala global. Com isso, uma atividade 

econômica realizada na Costa Rica, por exemplo, pode ter efeitos nocivos 

e duradouros em diversos países vizinhos e mesmo em outros continentes. 

Esse aumento do impacto das ações humanas no meio ambiente aproximou 

os países, que enfrentam as mesmas consequências dos impactos ambientais 

provenientes de ações muitas vezes ocorridas fora de seus territórios, mas 

cujos reflexos se dão dentro de suas fronteiras;

Para ilustrar o alcance das ações do homem 
em nível planetário, pense nos impactos dos 
desmatamentos da Selva Amazônica ou da Mata 
Atlântica, ocorridas em solo brasileiro, para a 
ecologia global. Ou ainda, no custo ambiental dos 
acidentes de exploração de petróleo ocorridos em 
alto mar, ocasionando vazamentos nos oceanos e 
cujos impactos são simplesmente incalculáveis.

REFLEXÃO
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 � Consciência global – um último aspecto da globalização é o surgimento 

de uma consciência global que ultrapassa os limites meramente locais. 

Como exemplo, podemos citar as preocupações com os danos ecológicos 

que acabamos de ver, os eventos esportivos globais, ou as lutas por 

direitos de grupos concebidos não em termos territoriais, mais em termos 

de classe, gênero, sexualidade, etc.

Esses exemplos que acabamos de ver nos mostram como, de fato, a 

globalização se define como um fenômeno que abrange diversas áreas 

(econômica, cambial, cultural, tecnológica, ecológica, etc) e, ao mesmo tempo, 

em todos os casos citados, se estende além das fronteiras territoriais.

7.2.5 As causas da globalização

Chegou a hora de falarmos das causas da globalização. Essa etapa do 

capítulo é muito importante, porque é a partir de agora que você perceberá de 

maneira mais clara quais são as relações entre globalização e direitos humanos.

Segundo Scholte (2000), são quatro as principais causas da globalização:

 � O surgimento de uma consciência global como fruto do racionalismo;

 � O desenvolvimento do sistema capitalista de produção;

 � As inovações tecnológicas;

 � A construção de marcos regulatórios.

Vejamos em detalhes cada uma dessas quatro causas da globalização 

para, em seguida, analisarmos suas relações com os direitos humanos.

O surgimento de uma consciência global como fruto do racionalismo

Vimos há pouco que o surgimento de uma consciência global é uma 

das características mais marcantes da globalização. Veremos agora como essa 

consciência é, de certa forma, a causa desse processo.

Em primeiro lugar, recordemos ainda mais uma vez do que você aprendeu 

no capítulo 2 sobre a Revolução Francesa. Aquela revolução, que deu origem 

a uma série de princípios de defesa dos direitos humanos, baseou-se em certa 

medida nos ideais do Iluminismo.
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O Iluminismo foi um movimento intelectual 
europeu, que teve como principais 
representantes pensadores Rousseau, Voltaire, 
e Montesquieu – todos conhecidos seus no 
capítulo 2 –, mas também outros pensadores 
como Kant, Diderot, entre outros. 

A ideia geral do Iluminismo era a de libertar o 
povo, a civilização humana da ignorância e do 
medo pelo adequado uso da razão, única capaz 
de salvar o homem do obscurantismo religioso 
da dominação política e das guerras sem sentido. 
Os iluministas eram unânimes em afirmar que a 
razão é uma faculdade inerente a todos os seres 
humanos e, por isso, seu uso é capaz de promover 
o entendimento entre os povos. Por isso, o 
Iluminismo foi um movimento fundamentalmente 
racionalista, isto é, fundado na razão.

SAIBA QUE

Uma característica marcante do Iluminismo foi 

a afirmação de que a razão não é privilégio de alguns, 

mas uma faculdade natural (assim como a visão, 

a audição, etc.) e, por isso, presente em todos os 

seres humanos. Esse reconhecimento da razão como 

uma capacidade universal levou ao reconhecimento 

de que, apesar de todas as diferenças entre os 

indivíduos, existe algo em comum a todos e que 

este algo (a razão) é o que há de essencial ao ser 

humano. Assim, surge a visão de que somos todos 

iguais em dignidade e direitos.

Esse ideal iluminista contribuiu muito para a concepção e afirmação dos 

princípios da Revolução Francesa, gerando uma consciência de que a dignidade 

humana independe do lugar em que se nasce ou do país em que se vive. 

Figura 1 - Imannuel Kant: o 

mais proeminente intelectual 

do Iluminismo
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É isso que hoje nós chamamos de consciência global, ou seja, o 

entendimento de que as nossas ações têm impactos em nossos semelhantes, 

mesmo que eles vivam distantes de nós; e o entendimento de que nós somos 

responsáveis por toda a humanidade tem uma origem clara no racionalismo 

iluminista, que deu origem aos ideais da Revolução Francesa.

Hoje assistimos a uma crescente desterritorialização da consciência. Ou 

seja, somos conscientes em relação a outras pessoas independentemente do 

espaço geográfico em que se inserem.

O surgimento da consciência global diz respeito ao fato de que hoje a 

preocupação não é mais apenas para com o próximo, mas também para com aquele 

que está distante. Ou, o que seria mais exato, todos são o nosso próximo. E essa 

consciência, apesar das aparências, nada tem de religiosidade, é uma conquista de 

um tipo de racionalidade que, até então, não havia despontado na história.

O desenvolvimento do sistema capitalista

O capitalismo é um sistema econômico que, por definição, tende ao 

expansionismo. Não existe capitalismo local ou nacional. Em uma economia 

capitalista, a busca de competitividade deve levar à busca de novos mercados, 

melhores ofertas de mão de obra, proximidade das indústrias em relação os 

fornecedores de matérias-primas, etc. Ora, tudo isso exige a expansão. Por 

exemplo, uma fábrica de automóveis pode abrir uma filial em outro país, onde 

a mão de obra é mais barata e os encargos tributários são mais baixos, tudo 

isso no sentido de reduzir os custos de produção.

Assim, por sua própria natureza, o capitalismo precisa se expandir, se 

tornar eficiente, gerar a concorrência, em outras palavras, se mundializar. E 

todos nós participamos, mesmo sem saber, desse processo de mundialização 

do capitalismo.

Todos aqueles que trabalham em empresas, inclusive em empresas públicas, 

estão inseridos nessa engrenagem que impulsiona a produção e o escoamento rumo 

a uma expansão sempre crescente. Quer saibamos ou não; quer gostemos ou não.

Aquele contínuo desaparecimento das fronteiras de que falamos há 

pouco é movido em grande medida pela expansão do capitalismo. Isso acaba 

gerando uma padronização global em diversas áreas da vida comum.
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O modo como se sente um funcionário de uma montadora de automóveis 

em plena linha de montagem no Novo México não é diferente do modo que se 

sente outro trabalhador exercendo a mesma função numa fábrica em São Paulo.

Os sonhos de consumo de um executivo parisiense não diferem muito dos 

de um executivo londrino. E as metas estratégicas de uma grande companhia 

americana seguem, em geral, os mesmos princípios (embora talvez não os 

mesmos objetivos) de uma grande companhia japonesa.

Desse modo, podemos dizer que a globalização é produto da expansão 

do capitalismo na medida em que este pressupõe o crescimento das atividades 

econômicas para além das fronteiras nacionais, o que também acaba gerando 

uma padronização do consumo e dos hábitos de vida.

As inovações tecnológicas

As inovações tecnológicas são sempre lembradas quando se trata da 

globalização. Mas por quê? Em primeiro lugar, porque são elas que fornecem 

o “combustível” para a expansão capitalista que acabamos de comentar. Sem 

o maquinário altamente sofisticado, sem as ferramentas computacionais, 

programas de interpretação de dados utilizados na produção de bens e na 

gestão de negócios, o capitalismo nunca poderia se expandir em escala mundial.

Em segundo lugar, temos a agilidade nas comunicações geradas por 

essas mesmas inovações tecnológicas. A comunicação a distância em tempo 

real, a distribuição em escala mundial de produtos culturais como músicas, 

filmes e livros, as teleconferências, a educação a distância, as páginas de 

relacionamento, tudo isso contribui para a formação de uma percepção de 

que não existe intervalo nem de tempo nem de espaço entre as pessoas.

Essa é uma importante causa do processo de desterritorialização e, como 

você verá, terá importantes reflexos nos direitos humanos.

A construção de marcos regulatórios

Uma última característica da globalização é a existência de marcos regulatórios 

supraestatais. Trata-se de instituições capazes de elaborar documentos regulatórios 

com força de abrangência internacional, valendo assim para os diversos países que 

integram cada uma dessas instituições. Algumas das mais conhecidas são:
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 � A Organização das Nações Unidas (ONU)

 Esta organização já e velha conhecida nossa desde o capítulo 2. Fundada 

em 1945, ela tem como principal objetivo intermediar a cooperação 

internacional nas mais diversas matérias, tais como direito internacional, 

desenvolvimento econômico, segurança internacional e direitos 

humanos. A ONU conta hoje com 192 países-membros, que participam 

de uma série de reuniões distribuídas ao longo de sua agenda anual.

Patrick Gruban

Figura 2 e 3 – Bandeira da ONU, à esquerda; Assembleia Geral das Nações Unidas na sede em 

Nova Iorque, à direita.

 � A Organização Mundial do Comércio (OMC)

 Com sua sede localizada em Genebra, na Suíça, a OMC é uma organização 

que regulamenta as transações comerciais entre as nações. Os acordos 

firmados pelos representantes dos países membros passam a regular as 

atividades comerciais ao redor do mundo.

 É muito importante o trabalho da OMC, pois ele visa a garantir negociações 

justas, sem concessão de privilégios ou imposições comerciais desfavoráveis 

a países pobres.  Por exemplo, se o Brasil compra um determinado produto 

de dois países diferentes, as exigências (exigências fiscais, sanitárias, de 

qualidade, etc.) feitas como condição da efetivação da compra devem ser as 

mesmas nos dois casos. Não se podem impor exigências mais rígidas a um 

país do que a outro, pois isso geraria o desfavorecimento de uma das partes.

 � O Banco Mundial

 O Banco Mundial é uma instituição financeira, que promove empréstimos 

de grande monta para países em processo de desenvolvimento. Com essa 
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estratégia, a organização visa à redução da pobreza em escala mundial. 

Esse é o principal objetivo da instituição.

Shiny Things

Figura 4 - Sede do Banco Mundial, localizado em Washington, Estados Unidos.

O Banco Mundial surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial com o 

propósito de ajudar a reconstruir países destruídos pelos conflitos por meio de 

financiamentos. Hoje, entretanto, suas atividades se concentram na concessão 

de empréstimos que estimulem o crescimento de países em desenvolvimento.

A essa altura, você deve estar se perguntando: o que o tema da globalização 

tem a ver com direitos humanos? Na verdade, esses quatro fatores que 

impulsionam o fenômeno da globalização, a saber, a consciência global como 

fruto do racionalismo, o desenvolvimento do sistema capitalista, as inovações 

tecnológicas e os marcos regulatórios nos põem no centro da discussão atual sobre 

a efetivação dos direitos humanos. Vejamos, a seguir, que qualquer reflexão sobre 

as garantias dos direitos fundamentais deve passar pelo tema da globalização.

7.2.6 As relações entre globalização e direitos humanos

A primeira aproximação que nós poderíamos fazer entre globalização 

e direitos humanos é a seguinte: os direitos humanos surgem como uma 

tentativa de fazer valer os direitos dos indivíduos, independentemente de 

suas nacionalidades, condições culturais, étnicas, etc. Ou seja, a questão dos 

direitos é vista fora da perspectiva territorial. Ora, a globalização não foi 

apresentada aqui justamente como um processo de desterritorialização? É 

dessa forma que os dois temas se ligam no que têm de essencial. E não é por 
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acaso que os fatores que intensificam o processo de globalização terão efeitos 

sobre a questão dos direitos humanos. É o que veremos a seguir.

Consciência global como fruto do racionalismo e direitos humanos

Você viu que o Iluminismo, como movimento racionalista, promoveu um 

modo completamente revolucionário de conceber os direitos. Isso porque as 

pessoas passam a ser consideradas em seu valor individual, sem levar em conta 

a sua origem nacional. Cria-se, dessa forma, uma espécie de sentimento de 

irmandade universal. Essa consciência, que deu origem a muitos dos princípios 

dos direitos humanos, dá origem, hoje, ao que chamamos de consciência global. 

O problema dos famintos na África não é sentido como grave por ser 

um problema dos africanos, mas por ser um problema humano. O problema 

da violência contra as mulheres no Brasil não é sentido como sendo grave por 

ser um problema das mulheres brasileiras, mas por ser um problema humano. 

Assim, a expansão da globalização, no que diz respeito a esse aspecto 

da consciência global, reflete-se diretamente nos direitos humanos, pois é 

impossível uma plena consciência da validade e da necessidade de defesa 

desses direitos sem um amplo desenvolvimento de uma consciência global.

Desenvolvimento do sistema capitalista e direitos humanos

O desenvolvimento do sistema capitalista de produção também terá 

impactos importantes nos desdobramentos dos direitos humanos. Como já 

vimos, a expansão mundial do capitalismo implica a expansão de algumas de 

suas características internas. São elas:

 � Maior exigência de eficiência;

 � Acirramento da concorrência;

 � Mecanização crescente da produção;

 � Maior exigência de qualificação.

Dedicaremos todo o próximo capítulo ao tema do capitalismo, por isso 

veremos apenas superficialmente alguns de seus impactos sobre os direitos 

humanos.
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Em primeiro lugar, o capitalismo não lida com privilégios, mas com 

competências. Um trabalhador, nesse sistema, tem de ser eficiente. Sem isso, 

o sistema desmorona. É claro que é possível encontrar muitas pessoas de 

baixa qualificação e competência assumindo cargos importantes por terem 

sido indicadas para isso. Mas isso é a exceção, não a regra. Se fosse a regra, 

o capitalismo funcionaria mal. E o fato é que, pelo menos como sistema 

produtivo, funciona muito bem.  Mas essa exigência por eficiência acaba 

gerando um acirramento enorme da concorrência, tanto entre as empresas 

quanto entre as pessoas.

As empresas precisam sem mais eficientes para vender mais. As pessoas 

precisam ser mais eficientes para concorrer melhor a possíveis postos de 

trabalho. Ocorre que, neste processo de concorrência, nem todos alcançam 

a linha de chegada. Na verdade, há muitos que nem podem participar da 

corrida. Assim, o capitalismo se define sempre em termos de competição. E 

isso gera necessariamente exclusão.

Nessa busca por eficiência e vantagem 
competitiva na concorrência, a mecanização 
é fundamental. Mas essa mecanização 
exigirá também níveis de qualificação sempre 
crescentes. E, nesse sistema que prima pela 
eficiência e exige qualificação, qual o lugar dos 
analfabetos e famintos? 

REFLEXÃO

Talvez você comece a perceber que todo o discurso do sucesso, do consumo, 

da imagem do vencedor, inerentes ao capitalismo, é um discurso de exclusão 

que se choca com a garantia de uma série de direitos básicos, a começar pelo 

direito à alimentação. Nunca se produziu tanto! Nunca se viu tantos famintos...

Alguém poderia dizer que não é culpa do capitalismo. Que isso é uma 

questão de administração dos recursos, investimentos em educação, etc. mas 

essa tese precisa ser argumentada e não é nosso propósito fazer isso aqui. O que 

é mais importante para os interesses desse capítulo é mostrar que o capitalismo 

impõe desafios à defesa dos direitos humanos. Porque os direitos humanos 

pressupõem a igualdade entre as pessoas. O capitalismo pressupõe justamente 

o contrário, a diferença. E essa diferença é medida pela competência.



Ética, cidadania e direitos humanos

Capítulo 7

168

Inovações tecnológicas e direitos humanos

As inovações tecnológicas transformaram completamente o mundo em 

que vivemos. O mundo que nós conhecemos hoje é criação humana. Só para 

citar os exemplos mais óbvios, hoje podemos voar. Isso não é pouco. Podemos 

voar de Nova Iorque a Tóquio; de Paris ao Rio de Janeiro. Podemos conversar 

com pessoas, em tempo real usando som e imagem. Podemos até sair do 

planeta! Pode parecer óbvio hoje, uma banalidade até. Mas há bem pouco 

tempo poderíamos ser queimados se sonhássemos com coisas como essas. O 

que isso que dizer? Que o mundo em que vivemos até bem pouco tempo era 

simplesmente inconcebível.

Entretanto, para muitas pessoas, os benefícios dessas inovações ainda não 

chegaram. Há pessoas que vivem literalmente em um mundo completamente 

diferente do nosso, pois não tem acesso a uma série de ferramentas tecnológicas 

que nós desfrutamos.

Na verdade, a possibilidade de desfrutar das inovações tecnológicas 

características de nosso tempo passa pela educação. Pessoas não educadas 

jamais terão oportunidade de manusear um computador, por exemplo. E, 

dessa forma, elas viverão em um mundo à parte do nosso, excluídas.

Essa situação de exclusão é a outra face que a situação de extremo 

avanço tecnológico nos apresenta. Seus benefícios são incontestáveis. Mas eles 

também contribuem para o acirramento de um fosso existente entre os que 

têm oportunidades de acesso a essas tecnologias e os que não têm e nunca 

terão educação suficiente para um manuseio mínimo dessas ferramentas.

A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental dos direitos 

humanos, depende de políticas de inclusão capazes de inserir os indivíduos 

menos favorecidos no contexto tecnológico que vivenciamos hoje.

Marcos regulatórios e direitos humanos

Os marcos regulatórios apresentados nesse capítulo têm uma relação 

direta com os direitos humanos. Comecemos pelo primeiro, pela Organização 

das Nações Unidas. Já vimos por diversas vezes que foi essa instituição quem 

elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que, em 

princípio, deve ser seguida por todos os países membros. A importância da 
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ONU é fundamental para a afirmação e garantia dos direitos humanos em 

escala mundial, tornando as ações internacionais mais eficientes. 

A Organização Mundial do Comércio também tem um papel muito 

importante, pois, à medida que pode contribuir para relações comerciais 

internacionais mais justas, constitui-se como importante veículo de promoção 

das desigualdades.

Finalmente, o Banco Mundial, ao conceder empréstimos e financiamentos 

internacionais a países em desenvolvimento, também atua como importante 

promotor das condições de efetivação dos direitos humanos.

O que pretendemos mostrar nessa parte final do capítulo é que a 

globalização segue uma lógica de desterritorialização semelhante à seguida 

pelos direitos humanos. No caso da globalização, há uma desterritorialização 

econômica, financeira, da informação, etc. No caso dos direitos humanos, 

ocorre uma desterritorialização do direito. E, o que é mais importante, os 

fatores de promoção da globalização acabam por não apenas ajudar na 

garantia dos direitos humanos, mas também impõem desafios importantes à 

questão de sua afirmação.

7.3 Aplicando a teoria na prática

Vamos a um pequeno exercício que talvez ajude a refletir sobre as 

relações entre globalização e direitos humanos.

Imagine um jovem brasileiro de 25 anos, chamado Daniel. Desde a 

época de sua infância pobre, vivida na favela, Daniel sempre estudou em 

escolas públicas. Sem pai, criado pela mãe, o jovem sempre sonhou em tirar 

a mãe do barraco miserável em que os dois sempre viveram e proporcionar-

lhe uma vida mais digna.

Ao custo de muitos esforços, Daniel conseguiu concluir os estudos 

escolares apenas aos 25 anos. Até então, trabalhara apenas fazendo 

alguns bicos e serviços esporádicos. Animado com a obtenção do diploma 

escolar, decidiu procurar seu primeiro emprego fixo, com registro em 

carteira de trabalho.
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Procurando por anúncios no jornal, Daniel encontrou uma das poucas 

oportunidades de trabalho que exigiam apenas a escolaridade básica. 

Animado, vestiu a sua melhor roupa e seguiu para a entrevista. Mas não sabia 

que ao chegar à empresa sofreria uma decepção.

Na entrevista, foi-lhe explicado que a empresa possuía muitos clientes e 

fornecedores em outros estados e, por isso, precisavam de alguém capaz de 

lidar com correspondências eletrônicas, internet e, naturalmente, informática 

básica. Daniel jamais havia manuseado um computador. Desanimado, retornou 

para casa e decidiu continuar fazendo bicos até juntar dinheiro o suficiente 

para pagar um curso rápido de informática.

Agora reflita: nesta história de Daniel, qual a relação entre globalização 

e direitos humanos?

Para resolver a questão, sugerimos pensar sobre a história em dois 

momentos distintos. O primeiro é o do problema. O segundo é o das 

consequências do problema. Vamos à resolução?

No primeiro momento, Daniel se viu em apuros, pois a empresa na qual desejava 

trabalhar possuía relações comerciais com diversos estados e essas relações se davam 

por meio de contatos eletrônicos. Assim, a própria estrutura comercial da empresa já 

era uma estrutura globalizada, ou seja, independente dos limites territoriais. 

Ao mesmo tempo, essa estrutura estava condicionada por uma ferramenta 

muito comum, mas fundamental para esse processo de globalização: a internet. 

Como você mesmo já viu, a internet é um fator que promove a globalização. 

Entretanto, por falta de oportunidades de educação voltadas para o domínio 

dessa tecnologia, Daniel não adquiriu as competências necessárias para o 

exercício daquela função. E a educação é um direito básico do cidadão, lembra?

Assim, do ponto de vista das consequências do problema, Daniel, que 

teve negado o direito a uma educação básica de qualidade, agora terá o direito 

a um trabalho digno (outro direito básico) também negado. E voltará para 

seguir sua vida na favela com sua mãe. E continuará privado a uma moradia 

digna, mais um direito fundamental.

Percebe como a globalização e os direitos humanos se relacionam de 

maneira mais próxima do que poderia parecer à primeira vista?
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7.4 Para saber mais

FONT, Joan Nogue e RUFI, Joan Vicente. Geopolítica, identidade e globalização. 

São Paulo: Annablume, 2006.

Neste livro, os autores mostram como a globalização exerce influências 

não apenas econômicas, mas também culturais. A obra trata ainda das 

reconfigurações territoriais que você aprendeu neste capítulo.

HELD, David e MCGREW, Anthony. Prós e contras da globalização. São Paulo: 

Jorge Zahr, 2001.

Esta obra trata da globalização de forma equilibrada e crítica, de modo 

que o leitor pode avaliar os aspectos positivos e negativos da globalização.

MATTELART, Armand. Globalização da comunicação. Santa Catarina: EDUSC, 2000.

Neste interessante livro, você entrará em contato com um dos mais 

conhecidos e mais citados aspectos da globalização: a comunicação. Na obra, 

os impactos da comunicação global também são analisados.

7.5 Relembrando

Neste capítulo você aprendeu:

 � Os cinco sentidos mais comuns da palavra globalização

 Existem cinco sentidos mais usados para a palavra globalização: 

internacionalização, liberalização, universalização, ocidentalização 

e desterritorialização. Os quatro primeiros sentidos não explicam o 

fenômeno de forma tão precisa quanto o quinto.

 � As principais atividades globais

 São atividades que se enquadram no conceito de globalização como 

desterritorialização. São as seguintes: comunicações, atividades de mercado, 

produção transmundial, livre circulação de moedas, investimentos globais, 

o surgimento de organizações globais, a ecologia e a consciência global.
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 � As causas da globalização

 Centralizamos em quatro as principais causas da globalização: o 

surgimento de uma consciência global como fruto do racionalismo, 

o desenvolvimento do sistema capitalista de produção, as inovações 

tecnológicas e a construção de marcos regulatórios mundiais.

 � As relações entre globalização e direitos humanos

 Você aprendeu que diversos fatores ligados ao processo de globalização 

têm impactos imediatos e visíveis sobre os direitos humanos.

7.6 Testando os seus conhecimentos

A partir da leitura deste capítulo, responda: quais as relações entre o 

conceito de globalização, entendido como desterritorialização, e o tema dos 

direitos humanos?

Onde encontrar

FARIA, José Eduardo. Direito, economia e globalização. São Paulo: Malhieros, 2010,  

HIRST, P. & THOMPSON. G. The future of globalization. Cooperation and 

Conflict. Vol. 37, No. 3, 247-265, 2002.

MARTINEZ, Pedro Soares Almedina. Globalização econômica. Rio de Janeiro: 

Almedina, 2007.

SADER, Emir e SANTOS, Theotonio dos. A América Latina e os desafios da 

globalização. São Paulo: Boitempo, 2009.

VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. São Paulo: Record, 2004.

FREIRE, Gilberto. Casa grande e senzala. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 



Ética, cidadania e direitos humanos 173

8.1 Contextualizando

No capítulo 7, você aprendeu sobre a globalização e suas causas. Viu 

também que o capitalismo e seu modo próprio de produção e expansão 

podem ser considerados uma das principais causas da globalização. E mais 

ainda: que a globalização e suas causas têm uma relação direta com o tema 

dos direitos humanos.

Pois bem, o capitalismo impõe sem dúvida uma série de importantes 

desafios aos direitos humanos. É por esta razão que decidimos dedicar um 

capítulo exclusivo só para tratar do assunto.

Neste capítulo, você terá a oportunidade de aprender mais de perto 

quais são as principais características do capitalismo e porque este sistema 

econômico impõe tantos desafios aos direitos humanos. Não se trata de avaliar 

se o capitalismo é um bom sistema econômico ou se há alternativas mais viáveis 

a esse sistema. Deixamos esse questionamento para os economistas.

O que tentaremos fazer aqui é simplesmente pensar o capitalismo em 

suas interfaces com os temas que permeiam todo o livro-texto, tais como a 

ética, a cidadania, o direito e, em especial, os direitos humanos.

Esperamos que, a partir da leitura desse capítulo, você amplie seus 

horizontes e consiga entender a relação entre os diversos temas do livro-texto. 

E o mais importante. Esperamos que fique claro que os grandes temas que 

permeiam a nossa experiência estão sempre conectados. Ética tem relação 

com o direito; direito tem relação com economia; economia tem relação com 

direitos humanos; direitos humanos têm relação com ética; e assim por diante.

CAPITALISMO
E DIREITOS HUMANOS

CAPÍTULO 8
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Quando nós aprendemos os temas isoladamente, acabamos percebendo 

a realidade de forma fragmentada. Os temas se relacionam porque a própria 

realidade é complexa. A realidade não é formada por partes isoladas. Então, 

os temas que tratam dela também não devem ser entendidos como se fossem 

isolados. Essa é a missão deste livro-texto e, em especial, deste capítulo. 

Ao final deste capítulo, esperamos que você seja capaz de:

 � Identificar as principais características do capitalismo;

 � Relacionar capitalismo e direitos humanos.

8.2 Conhecendo a teoria

O capitalismo é um sistema econômico. Aliás, é o sistema econômico 

dominante e do qual todos nós fazemos parte. A economia, por sua vez, 

compreende todas as atividades de produção, distribuição e consumo de bens 

em uma dada sociedade.

A economia envolve a todos como uma esfera específica de nossa vida 

social. Ninguém escapa à economia (a menos que se isole da sociedade). Assim, 

todos os conflitos ocorridos em nossas vidas – conflitos éticos, morais, jurídicos, 

etc. – acabam se refletindo na economia. A economia é, portanto uma espécie 

de espelho que reflete parte de nossa experiência social.

Mas, embora as nossas experiências sociais se reflitam na economia, elas 

não são todas equivalentes. Ou seja, há diferenças entre economia, direito, 

ética, moral, etc. A seguir, trataremos justamente dessas diferenças.

Chamaremos de ordens cada uma dessas áreas do agir humano. 

Trataremos assim de 4 esferas: a tecnocientífica, a jurídico-política, a moral e 

a ética. No tratamento dessas ordens você perceberá que, embora a economia 

seja uma esfera independente do direito, da moral e da ética, existem relações 

importantes entre elas. Daí a nossa afirmação de que o capitalismo impõe 

certos desafios à questão dos direitos humanos.
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8.2.1 A distinção das ordens

Para facilitar a compreensão, vamos iniciar a análise do nosso tema 

a partir de uma distinção das ordens. Cada ordem, como nós acabamos de 

assinalar, corresponde a um tipo de ação ou atividade humana. Para realizar 

essa distinção seguiremos as análises de André Comte-Sponville.

Segundo Comte-Sponville (2005), essa distinção das ordens é importante, 

pois nos facilita entender quais são os limites de cada uma.

A ordem tecnocientífica

A ordem tecnocientífica diz respeito às ciências. Nesta ordem, é preciso 

descrever as ciências e perguntar quais são os seus limites. Por exemplo, a 

biologia é a ciência dos seres vivos. Ela lida com as técnicas de classificação 

dos diversos seres vivos, com os modos de reprodução, as relações entre 

suas características físicas e seus habitats naturais, as zonas geográficas de 

ocorrência de cada espécie, as fisiologias das espécies, etc. Essa é uma descrição 

simples da biologia. Mas e a pergunta por seus limites? Quais são os limites 

para as manipulações genéticas de células germinais, aquelas capazes de 

transmissão do patrimônio hereditário da humanidade? Quais são os limites 

para a clonagem reprodutiva de seres humanos?

Bem, a essas questões a biologia não responde e nem pode responder. 

Não porque não esteja avançada o bastante para isso. Mas porque essa 

questão não é de sua competência. Isso quer dizer que ela não responde e 

nunca responderá. Como ciência, a biologia pode nos dizer que a manipulação 

genética é possível ou impossível, viável ou inviável, por meio de que técnicas 

isso pode ser feito, etc. O mesmo vale para a clonagem reprodutiva. Cabe à 

biologia, como ciência, explicar em que medida ela é possível e por que meios 

pode ser melhor realizada. Mas quanto aos limites para esse procedimento, 

isso a biologia não pode fixar.

É importante que se esclareça o seguinte. Dizer que a biologia não possa 

estabelecer seus próprios limites não significa que o biólogo não possa se 

perguntar sobre as consequências éticas de suas pesquisas. Pelo contrário. Ele 

pode. E até o faz.
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Mas quando se pergunta pelos princípios éticos de suas pesquisas, ele não 

responde com base nos conhecimentos adquiridos no interior daquela ciência. 

Mas baseado em uma série de valores que ele conhece independentemente de 

sua experiência em laboratório. Ou seja, quando o biólogo tenta dar um limite 

à biologia, ele não o faz recorrendo à sua experiência científica.

CONCEITOCONCEITO

Podemos conceituar a ordem tecnocientífica 
como aquela que compreende a ação do 
homem do ponto de vista do saber científico. 
Esta ordem se estrutura pela oposição entre o 
possível e o impossível. Um dia, a viagem à lua 
foi um empreendimento científico impossível; 
hoje é possível. Por outro lado, hoje não é 
possível viajar até Júpiter; talvez algum dia isso 
seja possível. Nesta ordem, o cientista só pode 
dizer o que é possível e o que é impossível, mas 
não pode dizer quais os limites que se devem 
impor às pesquisas.

Outro exemplo: a economia. Quais os limites da economia? Quais os 

limites para o mercado? Isso a economia não pode responder. O máximo que 

ela pode fazer é informar como está o mercado hoje; quais as cotações de 

determinadas ações nas principais bolsas de valores; quais as previsões de 

cotação num futuro próximo, considerando cenários mais otimistas ou mais 

pessimistas; descrever flutuações nos preços de certas commodities, etc.

Mas a economia jamais poderá, por exemplo, estabelecer um valor mínimo 

para o barril de petróleo, abaixo do qual seu preço seria eticamente inaceitável. Quais 

os limites para o barril de petróleo? A economia não responde e nem pode responder.

O que tudo isso quer dizer? Que a ordem tecnocientífica tem o direito 

de fazer qualquer coisa?  De modo algum. Que nesta ordem não pode haver 

limites? Também não. Significa apenas que se há alguma limitação para essa 

ordem, a limitação deve vir de fora, do exterior, de uma outra ordem.
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A ordem jurídico-política

Se as ciências são incapazes de limitarem a si mesmas, o que poderia 

limitar a ordem tecnocientífica? Apenas a lei, o Estado. Mas a força da lei e o 

poder do Estado não estão no interior da ordem tecnocientífica. Pertencem a 

uma segunda ordem: a ordem político-jurídica.

Esta segunda ordem se estrutura a partir da oposição entre o legal e o 

ilegal, entre o que a lei permite e o que a lei proíbe. Quanto a isso, não há 

grandes dificuldades, pois para saber o que é proibido ou permitido, do ponto 

de vista jurídico, basta nós lermos os códigos jurídicos onde estão dispostas 

as lei relativas aos mais diversos assuntos. Mas e quanto ao limite da ordem 

jurídico-política? Quem seria capaz de limitá-la?

CONCEITOCONCEITO

A ordem jurídico-política diz respeito às leis 
que determinam o que é permitido e o que 
não é permitido. Essa ordem se estrutura a 
partir da oposição entre o legal e o ilegal. Mas 
também deve ser limitada, pois a legalidade ou 
a ilegalidade não é suficiente para garantir a 
harmonia nas relações sociais.

Esta pergunta talvez cause certo estranhamento. Por que limitar a 

segunda ordem, já que ela trata justamente do que é permitido e do que é 

proibido? Há duas razões para isso. A primeira é de natureza individual; a 

segunda, coletiva.

A razão de natureza individual é que a ordem jurídico-política é incapaz 

de resolver todos os conflitos de convivência social. Lembre-se agora do estudo 

de caso que você acompanhou no capítulo 4 deste livro.

Lembra-se do tema que foi tratado naquela ocasião? Falamos do 

canalha legalista. Para relembrarmos rapidamente, o canalha legalista era 

uma denominação para o indivíduo que cumpre religiosamente seus deveres 

jurídicos, mas se limita apenas a esses deveres. O resultado, se você se lembra, 

é um indivíduo capaz das maiores maldades do ponto de vista moral, mas que, 

do ponto de vista jurídico, não comete nenhum crime.



Ética, cidadania e direitos humanos

Capítulo 8

178

A razão de ordem coletiva é que até mesmo um povo inteiro pode 

cometer atrocidades com a conivência da lei. Basta lembrarmos, para que não 

precisemos buscar um exemplo longe de nós, do massacre cometido contra os 

judeus na Alemanha. Tal massacre ocorreu com a conivência e o apoio de uma 

parcela significativa da população alemã e com o aval do Estado.

Um leitor mais familiarizado com o direito poderia dizer: “mas existe a 

constituição que limita as outras leis e impediria um abuso desse tipo”. Mas 

a própria constituição contém dispositivos capazes de permitir alterações no 

conteúdo do texto, que podem resultar em abusos graves de poder. A história 

nos ensina que esta possibilidade não é remota e nem fantasiosa.

Um bom exemplo de que a esfera político-
jurídica deve realmente ser limitada por uma 
terceira ordem é o caso de Adolf Eichmann. 
Eichmann era um alto oficial do nazismo, 
responsável pela morte de milhares de judeus 
dentro e fora da Alemanha. Com o fim da II 
Guerra, Eichmann refugiou-se na Argentina, 
mas acabou preso e levado a Israel onde foi 
julgado por crime contra a humanidade. Em 
sua defesa, Eichmann sempre alegou que suas 
ações estavam amparadas do ponto de vista 
jurídico, pois ele obedecia a ordens do Estado 
e que seu erro fora apenas moral. Assim, a 
ordem político-jurídica não foi capaz de evitar 
um massacre que a ordem moral teria proibido 
incondicionalmente. Apesar dos argumentos da 
defesa, Eichmann foi condenado à morte.

SAIBA QUE

Assim, de fato é necessária uma outra ordem capaz de limitar a ordem 

político-jurídica, pois ela, por si mesma, é incapaz de se impor limites e pode, 

inclusive, extrapolar os frágeis limites que procura estabelecer.
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A ordem moral

O que seria capaz de limitar, de fora, a ordem político-jurídica? Apenas 

uma terceira ordem. A ordem moral se propõe a essa tarefa. Caracterizando-a, 

diríamos que a ordem moral se refere aos nossos deveres. Mas não deveres 

quaisquer. Trata-se de deveres cumpridos sem a expectativa de recompensas 

ou por obrigações externas. Vamos a alguns exemplos.

Um homem realiza uma compra em uma loja. Paga pela mercadoria e 

o vendedor lhe entrega uma sacola com mais mercadorias do que aquelas 

pelas quais ele havia pagado. Ao conferir a sacola, o homem percebe o erro. 

Imediatamente volta-se para o vendedor e devolve-lhe as mercadorias que, 

por engano, foram adicionadas à sua sacola. A questão é a seguinte: esta 

ação é moral?

Bem, a resposta vai depender não do que o homem fez, mas porque o 

homem fez o que fez. Analise as três situações abaixo.

 � Se o homem devolveu as mercadorias por uma razão religiosa, por medo 

de ser castigado por Deus, então a ação não é moral, pois foi motivada 

por um receio de que seu ato gerasse consequências negativas. Ou se 

devolveu esperando que isso fosse agradável aos olhos de Deus de modo 

a obter merecimentos, então a ação, mais uma vez não é moral, pois foi 

motivada por uma recompensa;

 � Se o homem devolveu as mercadorias por medo de que alguma delas possuísse 

algum dispositivo de segurança que, ao cruzar a porta da loja, fizesse soar o 

alarme, então a ação não foi moral, pois foi motivada pelo medo;

 � Se o homem devolveu as mercadorias unicamente por saber que a apropriação 

de bens alheios é errada e que é um dever abster-se de qualquer objeto que 

não lhe pertence, não por medo (da lei, do alarme, ou de Deus) nem para 

obter vantagem (uma recompensa divina ou do próprio vendedor), mas 

unicamente por dever moral, isto é, pelo reconhecimento espontâneo de que 

se deve fazer o que é certo, então a ação foi moral.

Assim, nas três situações o homem fez a mesma coisa. Devolveu as 

mercadorias que lhes foram entregues por engano. Mas, em cada caso, o fez por 

razões completamente diferentes. E só no último caso a sua ação tem valor moral.
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CONCEITOCONCEITO

A ordem moral diz respeito aos nossos deveres 
assumidos pelo simples fato de serem corretos e não 
por medo de alguma penalidade ou por interesse 
em alguma recompensa. A ordem moral não 
necessita de limitação, pois agindo moralmente, 
ou seja, tendo em vista o bem do outro de forma 
desinteressada, dificilmente cometeríamos atos 
que necessitassem ser limitados por outra esfera.

Em que essa breve análise nos ajuda a entender a necessidade de limitar 

a ordem jurídico-política? Ajuda na medida em que amplia os nossos deveres. 

Na ordem jurídico-política, nossos deveres ainda são muito restritos. Basta 

lembrar-nos do canalha legalista. O indivíduo que, além de cumprir com seus 

deveres jurídicos, cumpre também com seus deveres morais, pode cometer 

erros é claro. Mas dificilmente será um canalha. E isso porque a ordem moral é 

capaz de limitar aquilo que a ordem jurídico-política sequer menciona.

8.2.2 Capitalismo e direitos humanos

Em que essa distinção das ordens pode nos ser útil para pensarmos sobre 

a relação entre capitalismo e direitos humanos? Ora, vimos que a economia, 

como qualquer outra ciência, é incapaz de impor limites a si mesma. O 

capitalismo, como sistema econômico, também. Os limites do capitalismo, se 

é que devem existir, devem vir de fora, de outra ordem que não a do próprio 

capitalismo. Vamos tentar tornar isso um pouco mais claro.

As normas éticas valem para os indivíduos, mas não valem para o mercado 

nem para as organizações. Estes estão submetidos a regras econômicas, regras 

de mercado que têm autonomia próprias.

Isso não significa que empresários, acionistas, colaboradores devam ser 

desonestos, praticar fraudes ou qualquer outro tipo de atos ilícitos para obter 

vantagens. Mas, segundo a distinção das ordens que acabamos de fazer, a limitação 

na ordem da economia (ordem tecnocientífica) deve ser feita por outra ordem.

Vamos a mais um exemplo. Se, por uma adversidade natural, a produção 

de cacau diminuísse radicalmente numa determinada região do país, a oferta 
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do produto obviamente também será reduzida. Com isso, teríamos uma procura 

intensificada pelo produto já que o número de consumidores se manteria o mesmo 

de sempre, mas a quantidade de produto ofertado ao mercado diminuiria.

Os produtores teriam de arcar com os custos da produção e o cacau se tornaria 

mais “raro” no mercado, e as consequências disso seria que o preço do cacau 

aumentaria. Os consumidores poderiam alegar: “isso é injusto!” ou “isso é imoral!”.

Imagine agora a situação inversa. Nesta mesma região, acaba de chegar 

um novo produtor vindo de outro país e que deseja investir na região. Após 

analisar o cenário, ele decide a cultura a que vai se dedicar: o cacau. Este novo 

produtor conhece uma nova tecnologia de preparo do solo, que possibilita 

uma produção maior, em menor tempo e a um custo menor.

Para conquistar rapidamente os mercados da região, o novo produtor 

oferece seu produto a um preço inferior ao praticado habitualmente. Temos 

assim um aumento na oferta local. Naturalmente, o preço do cacau cairia. 

Isso porque, se os outros produtores não baixarem seus preços, ficarão com as 

colheitas encalhadas. Com o aumento na oferta, as próximas safras também 

serão ofertadas a um preço menor. Os produtores terão seu faturamento 

reduzido. Por isso contratarão mão de obra a um preço menor. Assim, aqueles 

que trabalham no cultivo cacau sofrerão algum empobrecimento.

Os produtores diriam: “isso é injusto!”. “isso é imoral”. Trabalhadores diriam: 

“isso é injusto!”. “isso é imoral”. Mas alguém que esteja familiarizado com a 

distinção das ordens diria o seguinte: “justiça é uma questão do direito; moralidade 

é uma questão ética; aumento ou redução de preços é uma questão de economia”. 

Considerando o caso, por que houve aumento ou diminuição de preços 

em cada um dos dois exemplos acima? Por causa de uma regra econômica. No 

primeiro caso, não se pode exigir dos produtores que baixem seus preços para 

serem éticos com seus clientes. Os custos da produção devem ser pagos, mesmo 

com a produção reduzida. Não se pode exigir que um empresário tenha prejuízos.

No segundo caso, também não se poderia esperar que os produtores 

aumentassem seus preços para aumentar a sua receita e, com isso, melhorar 

as condições de trabalho de seus funcionários. Se fizessem isso, eles teriam um 

prejuízo ainda maior, pois não venderiam quase nada em comparação com o 

produtor concorrente e recém-chegado à região.
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Ninguém compra mais caro quando pode comprar mais barato (isso 

também é uma regra econômica), salvo em ocasiões excepcionais que, como 

tais, são exceções. Mais uma vez: não se pode exigir de um empresário que ele 

busque seu próprio prejuízo.

Que devemos concluir disso? Simplesmente que a economia funciona 

conforme um conjunto de regras próprias. E uma regra clássica da economia 

é a que define a regulação dos preços a partir do equilíbrio entre oferta ao 

mercado e procura.

Assim, a imposição de limites aos impactos negativos do capitalismo deve 

ser imposta de fora. É aqui que entra o tema dos direitos humanos. Porque 

é pela afirmação desses direitos que o capitalismo encontrará limites que, 

sozinho, seria incapaz de encontrar.

8.2.3 Necessidade dos direitos humanos frente às ameaças do 

capitalismo

Eis o propósito deste capítulo: apresentar os direitos humanos como 

uma tentativa de limitar, de fora, os “efeitos colaterais” do capitalismo. Para 

isso, vamos ver com mais detalhes quais são esses efeitos negativos para, em 

seguida, analisarmos como os direitos humanos podem opor-se a esses efeitos. 

Os efeitos negativos do capitalismo

Com o surgimento do capitalismo, uma nova ordem econômica e social 

começa a se estruturar. Essa nova estruturação nos põe diante de um conjunto 

de relações novas que farão surgir desafios importantes para a efetivação dos 

direitos humanos.

Alguns desses desafios decorrem de certos efeitos negativos inerentes ao 

próprio sistema capitalista. Vejamos, a seguir, como, por exemplo, a tecnologia 

pode vir a gerar certos níveis de exclusão graves e como o alto grau de eficiência 

exigido pelo modelo capitalista resulta em uma concorrência desenfreada.

Tecnologia x educação

Você já aprendeu desde o capítulo anterior, quando tratamos de 

globalização e capitalismo, que uma das principais características do sistema 
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capitalista de produção é a expansão. Essa expansão se deve, em grande parte, 

ao aparato tecnológico que possibilita entender a produção, a distribuição e 

a venda de bens em escala mundial. Assim, o crescimento do capitalismo está 

fortemente ligado à tecnologia.

Dessa forma, não é de impressionar o fato de que os postos de trabalho 

têm exigido um nível de qualificação tecnológica cada vez maior por parte 

dos candidatos a uma vaga de emprego. As funções a serem desempenhadas 

têm se tornado cada vez mais sofisticadas e, por isso, as empresas investem 

na qualificação de seus profissionais, a fim de que eles possam lidar com as 

tecnologias envolvidas no exercício de suas funções.

O problema é que o aumento da exigência de habilidades de manuseio 

de ferramentas tecnológicas não é acompanhado por um aumento real dessas 

habilidades por parte da população. Isso é especialmente verdade nos países 

subdesenvolvidos. Então o dilema que se forma é o seguinte: as habilidades 

tecnológicas, tão importantes para o desenvolvimento econômico das nações, 

acabam se transformando em uma forma de exclusão.

Quanto mais a produção se moderniza, menos pessoas têm acesso aos 

meios educacionais capazes de colocá-los em condições de concorrer por uma 

vaga de trabalho. Surge, assim, a necessidade de programas de educação 

eficientes capazes de formar cidadãos capazes de participar de forma ativa do 

sistema de produção altamente complexo que o capitalismo sustenta. 

O alto grau de exigência de eficiência

O capitalismo é um sistema econômico que preza pela eficiência. 

A racionalidade própria do capitalismo exige que se produza o máximo 

possível a um custo mais baixo possível e no menor intervalo de tempo. E 

por que é assim? Porque o princípio do capitalismo é a utilização do capital 

para gerar riqueza.

Então, quanto mais tempo se utilizar na produção de um bem, maior será 

o investimento e, consequentemente, menor será a riqueza relativa gerada. 

Da mesma forma, quanto maiores forem os custos da produção menor será a 

riqueza proveniente daquele investimento. E, quanto maior for a produção, 

maior será a riqueza gerada por aquele capital investido. Enfim, o capitalismo 

exige a otimização da eficiência.
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Ora, essa eficiência é exigida inclusive dos trabalhadores. Assim, os 

trabalhadores mais valorizados no mercado de trabalho são justamente os 

mais eficientes. Eles costumam ficar mais tempo no mesmo emprego e, em 

caso de demissão, costumam ficar menos tempo desempregados. 

Mas como medir a eficiência de um funcionário? São basicamente dois 

critérios: os resultados e a formação. Eficiente será o funcionário que, no 

exercício de suas funções, obtiver maiores e melhores resultados. E, além disso, 

o que possuir uma melhor qualificação.

Esse estado de exigência máxima por eficiência acaba gerando um 

efeito que todos aqueles que já procuram emprego ou que estão atualmente 

empregados conhecem muito bem: a concorrência. Quando se está 

desempregado, concorre-se com os demais candidatos por emprego. Uma 

mesma vaga é disputada por dezenas, às vezes centenas, de pessoas. E diante 

da oferta de candidatos, as empresas, naturalmente, podem dar-se ao direito 

de escolher apenas os melhores.

Elabora-se, assim, um processo seletivo em que se escolhe, entre aquelas 

dezenas de candidatos, aquele que demonstre melhor formação, melhor 

experiência e melhores condições de produzir bons resultados. Os demais 

continuarão a procurar empregos.

Mas a concorrência não se encerra na busca 

por emprego. Uma vez empregado, o trabalhador 

concorrerá ainda com seus outros colegas de 

trabalho. E ele procurará mostrar, se quiser manter-

se no emprego, que é mais eficiente que os demais. 

Essa concorrência é absolutamente normal. 

Não se pode esperar que um empresário contrate 

um funcionário incompetente e o remunere com 

o mesmo valor que pagaria a um funcionário 

excelente. Mas o problema é que essa concorrência, 

para ser justa, necessita que todos os concorrentes 

possam competir em iguais condições. E como isso 

é possível? Apenas se todos tiverem as mesmas 

condições de oportunidades.

FIGURA 1 - Karl Marx (1818-1883) 

dedicou-se a estudar e explicar os 

mecanismos de funcionamento do 

capitalismo.
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Assim, a concorrência, que é natural ao capitalismo, deve vir acompanhada 

de programas de qualificação, de modo que a competição no mercado se dê de 

forma justa e equilibrada. Do contrário, apenas aqueles que tiveram acesso à 

educação de qualidade, poderão ocupar bons postos de trabalho. E as injustiças 

sociais passariam a se perpetuar, como de fato ocorre, de geração em geração.

Dentro dessa perspectiva, o sociólogo francês 
Pierre Bourdieu observou que a falta de educação 
das classes economicamente desfavorecidas 
coloca seus membros fora das condições de 
competir com os membros das classes mais 
favorecidas. Isso tem como consequência o 
fato de que as classes mais favorecidas ocupam 
os melhores cargos. Excluídas, as pessoas mais 
pobres não conseguem bons empregos e não 
podem investir na educação dos filhos. E, 
por isso, mais uma vez, seus filhos ficam em 
situação de desvantagem em relação aos filhos 
das classes mais privilegiadas, gerando um 
círculo de exclusão social fundamentado na 
exclusão educacional.

SAIBA QUE

Outra consequência dos altos níveis de concorrência são os baixos 

salários. Para que você possa entender melhor esse ponto, vamos recordar um 

exemplo que já vimos neste mesmo capítulo.

Trata-se do caso dos produtores de cacau, lembra? O que aconteceu 

quando a produção de cacau aumentou subitamente? Os preços caíram. O 

que aconteceria se a produção caísse? Os preços aumentariam.

Pois bem, com os trabalhadores ocorre exatamente o mesmo que 

ocorre com os produtos. Quanto maior for a oferta de trabalho ao mercado, 

menor será o valor pago por esse trabalho. E, inversamente, quanto menor 

for a oferta de trabalho e maior a procura das empresas por mão de obra 

qualificada, maiores serão os valores pagos por esses trabalhadores. Por pior 

que isso pareça, isso é uma regra econômica. É uma regra de mercado.
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De fato, no capitalismo, o trabalhador não passa de um produto, uma mercadoria 

com um valor específico, que pode oscilar conforme o mercado. Basta pensarmos na 

expressão mercado de trabalho, tão utilizada inclusive pelos trabalhadores. O que 

é o mercado? É o encontro da oferta e da procura. E este encontro gira sempre em 

torno de uma mercadoria. E o mercado de trabalho? É o lugar onde se realizam 

transações comerciais com uma mercadoria específica: o trabalhador.

LEMBRETELEMBRETE

Você tem aqui um exemplo claro das distinções das 
ordens estudadas há pouco. Pense bem. O valor 
dos salários depende da oferta e da procura. Se 
há muitos trabalhadores em busca de emprego, 
os salários caem. Se esse número aumenta, os 
salários caem ainda mais. Qual o limite a partir 
do qual esses salários não podem mais cair? Esse 
limite a economia não prescreve. Pelo contrário. 
Se dependesse das regras econômicas os salários 
cairiam indefinidamente sempre que houvesse 
aumento de trabalhadores disponíveis no mercado. 

É por isso que existe o salário mínimo. É o limite 
abaixo do qual é inaceitável uma remuneração 
trabalhista. Mas esse limite é um limite legal, 
constitucional. Perceba aqui um exemplo claro 
da ordem jurídico-política limitando a ordem 
tecnocientífica (economia).

Assim, este é mais um aspecto negativo do capitalismo: o rebaixamento 

do trabalhador à condição de mercadoria e a fixação de seu valor em termos 

de regras de mercado. E esses valores tendem a ser cada vez mais baixos, 

conforme o equilíbrio entre a oferta e a procura.

As relações entre direitos humanos e capitalismo

O capitalismo, devido à sua mecânica própria, acaba por gerar efeitos 

indesejados do ponto de vista social. Como acabamos de ver, a maior parte 

desses efeitos negativos está ligada à exclusão. Esta exclusão decorre de fatores 

como altos níveis de exigências educacionais, alta concorrência, necessidade 

de maximização da eficiência, etc. Mas acontece que esses efeitos decorrem 

de características próprias do capitalismo.
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Lembre-se da distinção das ordens que fizemos acima. Lá você aprendeu 

que a economia segue regras próprias, assim como qualquer outra ciência. 

Mas as regras econômicas precisam ser limitadas por outras ordens, exteriores 

à ordem econômica. Assim, nesta parte final do capítulo, nós procuraremos 

interpretar os direitos humanos como uma tentativa de limitar os efeitos 

negativos produzidos na ordem tecnocientífica, especificamente o capitalismo.

Direitos humanos e expansionismo

O expansionismo do capitalismo foi caracterizado como o crescimento das 

atividades capitalistas para além das fronteiras das nações. Esse crescimento é 

inerente a esse sistema econômico. Entretanto, ele gera consequências negativas. 

Mas o que nos interessa aqui é a seguinte questão: quais as consequências 

negativas do expansionismo no que se refere aos direitos humanos?

EXPLORANDOEXPLORANDO

Poderíamos dizer que, com o expansionismo, os 
riscos do capitalismo tomam proporções globais. 
Um exemplo desses riscos é ilustrado pelo filme 
Roger e Eu do diretor americano Michael Moore. 

No filme, o diretor mostra todo um complexo 
de fábricas de uma montadora de automóveis 
americana, que encerra suas atividades no 
estado do Michigan e muda seu parque 
produtivo para o México.

O resultado são milhares de trabalhadores 
desempregados, em situação degradante e sem 
condições mínimas de manter a sua dignidade. 
Muitos despejos por falta de pagamento de 
aluguel, fome e abandono das cidades compõem 
o cenário em que se passa o documentário.

Esta é uma recomendação para que você possa 
ver na prática como o capitalismo desenfreado 
pode gerar resultados indesejáveis do ponto de 
vista dos direitos humanos.
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O exemplo retratado no filme põe em questão os limites dos interesses 

econômicos face às exigências morais do ser humano. É claro que muitas vezes 

a economia prevalece. Mas, quando isso acontece às custas da dignidade 

humana, um dos direitos humanos fundamentais, surge a necessidade de se 

limitar o poder de ação da economia.

Direitos humanos e desenvolvimento tecnológico

Assim como o expansionismo, o desenvolvimento tecnológico gera uma 

série de consequências negativas do ponto de vista do respeito aos direitos 

humanos. Antes de tudo é preciso dizer que esse desenvolvimento não é, em 

si mesmo, negativo. Na verdade, poderíamos listar uma série de benefícios 

trazidos pelo avanço da tecnologia. Entre os mais importantes podemos citar:

 � Na área da saúde – inúmeras vacinas foram desenvolvidas de modo a 

prevenir doenças que em outras épocas eram consideradas bastante 

graves. Além disso, os tratamentos para doenças de todos os tipos foram 

desenvolvidos e colocados à disposição da população em geral, muitas 

vezes com a distribuição gratuita nos sistemas públicos de saúde. Os 

medicamentos também ganharam um nível bastante alto de eficiência 

contra doenças que, em outras épocas, seriam mortais, mas que hoje 

são consideradas doenças simples, que podem ser tratadas no próprio 

domicílio do paciente.

 � Na área da informação – nunca tivemos acesso tão amplo, rápido e 

fácil à informação. Mediante o acesso à internet, pode-se pesquisar 

sobre praticamente qualquer assunto, sendo possível a leitura de livros 

inteiros, teses de doutorado, produzidas em universidades importantes 

do mundo inteiro, jornais (inclusive excelentes jornais internacionais), 

revistas, sites especializados, vídeos com entrevistas, documentários, 

etc. A televisão também tem um importante papel na distribuição da 

informação. E, para quem fala o inglês, poderíamos dizer que o acesso à 

informação gratuita e de qualidade é simplesmente infinito.

 � Bem-estar e qualidade de vida – nunca tivemos tantos produtos capazes 

de melhorar nosso conforto e nossa qualidade de vida à nossa disposição. 

Uma simples geladeira é capaz de nos dispensar do trabalho de caçar e 

coletar frutas e verduras diariamente. Podemos acordar a qualquer hora 

da noite e apanhar na geladeira um alimento pronto para consumo. Isso 
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sem falar nos supermercados, que nos dispensam de ter de plantar e  

caçar; dos automóveis, que nos dispensam de longas viagens montados 

em cavalos; e o que dizer de uma simples caneta, que nos permite escrever 

dezenas de páginas sem ter de nos preocuparmos com a quantidade de 

tinta que ainda resta no tinteiro? Hoje, qualquer trabalhador assalariado 

pode se barbear todos os dias pela manhã utilizando um barbeador 

descartável que custa R$ 1,00. Mas nem mesmo um rei europeu no século 

XV podia desfrutar desses confortos.

Entretanto, apesar dos benefícios incontestáveis trazidos pela tecnologia, 

existe uma enorme parcela da população que não se beneficia integralmente 

dessas conquistas. A tecnologia, assim como o expansionismo, também é capaz 

de trazer a exclusão.

Em um mundo altamente tecnológico, a competência para a manipulação 

da tecnologia é fundamental. Imagine numa sociedade guerreira, como a 

Esparta, o que aconteceria àquele que não tivesse habilidade para a guerra? 

Em uma sociedade agrícola, o que aconteceria àquele que não soubesse cultivar 

a terra? E em uma sociedade tecnológica, o que aconteceria com quem não 

tivesse nenhum conhecimento específico acerca do domínio de ferramentas 

tecnológicas elementares?

A resposta é fácil: eles seriam excluídos. Seriam excluídos das 

possibilidades de educação, das maravilhosas possibilidades de informação, 

das boas oportunidades de emprego, enfim, viveriam em um mundo à parte 

daqueles que possuíssem a competência tecnológica necessária para atender 

às necessidades que o capitalismo impõe à nossa época.

Assim, se, por um lado, o capitalismo traz benefícios inéditos na história, 

por outro, pode trazer sérias ameaças à efetivação dos direitos humanos. A 

exclusão proveniente do modo capitalista de produzir desafia frontalmente os 

direitos fundamentais à dignidade humana na medida em que lança na pobreza 

todo um contingente de trabalhadores que não puderam ser absorvidos como 

mão de obra; desafia ainda a garantia ao direito a um trabalho digno na 

medida em que exclui aqueles que não se apropriaram dos saberes específicos 

necessários para lidar com o progresso tecnológico; mais ainda, levanta a 

necessidade de uma educação capaz de fornecer esses saberes, sem os quais os 

trabalhadores permanecerão privados dos benefícios do capitalismo.
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Como resumo do que acabamos de ver nesta etapa final do capítulo, 

apresentamos o Quadro 1, a seguir, que esquematiza as relações entre 

capitalismo e direitos humanos:

CARACTERÍSTICA DO 
CAPITALISMO CONSEQUÊNCIA DIREITOS HUMANOS 

ENVOLVIDOS

Expansionismo. Surgimento de empresas 
e mercados globais; 
perda da fidelidade aos 
trabalhadores locais; 
trabalhador tratado como 
mercadoria. 

A dignidade da pessoa 
humana.

Alto grau de 
mecanização e 
tecnologia.

Automação da 
produção; automação 
da prestação de serviços; 
desaparecimento 
de certas atividades 
profissionais.

Direito a trabalho digno.

Exigência de eficiência. Necessidade de 
qualificação profissional.

Direito à educação de 
qualidade.

Alta concorrência. Queda nos valores dos 
salários.

Direito a salários dignos, 
condizentes com as 
necessidades sociais dos 
indivíduos.

Quadro 1 - Os impactos do capitalismo sobre os direitos humanos 

Esperamos que este capítulo tenha ajudado a esclarecer as relações entre 

capitalismo e direitos humanos. Não basta dizermos que todos possuímos direitos 

e que eles precisam ser respeitados. É preciso pensarmos em que contextos 

sociais, históricos, econômicos esses direitos se inserem e de que forma esses 

contextos possibilitam ou dificultam ações de afirmação dos direitos humanos.

Este último capítulo, bem como os demais que compuseram este livro, 

buscou ampliar o seu horizonte de visão no sentido de uma compreensão mais 

vasta do assunto.
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8.3 Aplicando a teoria na prática

Em uma de suas conferências, André Comte-Sponville declarou que o 

capitalismo não exige que os indivíduos façam nada além daquilo a que estão 

naturalmente predispostos: “sejam egoístas, cuidem de seus interesses, se 

possível de forma inteligente”.

Diante desta afirmação, como interpretar a intervenção dos princípios 

fundamentais dos direitos humanos em certos aspectos da economia? Essa 

intervenção seria contrária à natureza do homem expressa na frase citada de 

Comte-Sponville? 

Vamos tentar resolver a questão utilizando-nos do instrumental teórico 

do próprio autor. Vamos pensar à luz das distinções das ordens.

Ora, de fato, existe, em nós, uma propensão ao egoísmo, à manutenção 

de nossos bens, à autoconservação. Lembre-se que Thomas Hobbes (capítulo 

4) definiu o homem a partir de seus interesses particulares.

Ocorre, entretanto, que a vida em sociedade exige que limitemos esses 

impulsos de modo a alcançarmos um estado de paz que garanta a sobrevivência 

de todos. Recorde que essa limitação dos impulsos foi apontada no capítulo 1 

como a origem de nossos sentimentos morais.

Pois bem, segundo a teoria de Comte-Sponville – retratada 

detalhadamente neste capítulo – essa limitação se dá em várias ordens que se 

sobrepõem umas às outras.

Assim, a afirmação dos direitos humanos e a sua incorporação nos 

documentos jurídicos, tais como a constituição, visa à limitação dessa tendência 

natural que se manifesta de forma tão clara na economia.

O capitalismo e os direitos humanos continuam e existir em esferas ou 

ordens distintas, mas, nesse caso, a ordem político-jurídica (direitos humanos) 

vem limitar de fora a ordem tecnocientífica (o capitalismo), conforme 

aprendemos na teoria de Comte-Sponville.
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8.4 Para saber mais

BRAUDEL, Fernand; COSTA Telma. Civilização Material e Capitalismo. São 

Paulo: Martins Fontes, 2009.

A nossa civilização é apresentada, neste livro, como uma civilização 

material cujos valores se consolidam e se exprimem de forma exemplar no 

capitalismo. Esse tipo de civilização material impõe um série de desafios de 

natureza ética, alguns dos quais você já viu neste nosso capítulo.

SENNET, Richard. A cultura do novo capitalismo. São Paulo: Record, 2006.

Este interessante livro aborda a transformação do capitalismo que, 

apesar de manter alguns traços básicos (concorrência, competição, eficiência), 

passa a valorizar fatores novos como o conhecimento e a comunicação.

8.5 Relembrando

Neste capítulo, você aprendeu:

 � Sobre a distinção das ordens segundo André Comte-Sponville

 De acordo com o autor, a ordem tecnocientífica, a ordem jurídico-política 

e a ordem moral são esferas diferentes da ação humana. Cada uma 

delas se estrutura conforme leis próprias. Entretanto, as duas primeiras 

devem ser limitadas, pois podem cometer abusos contra a dignidade 

das pessoas. Assim, os direitos humanos foram apresentados como uma 

forma de limitar os efeitos negativos do capitalismo.

 � As principais características do capitalismo e seus efeitos

 Expansionismo, alto grau de mecanização e tecnologia, exigência 

de eficiência e alta concorrência são alguns dos principais efeitos do 

capitalismo, cujas consequências são a exclusão daqueles que não têm 

a oportunidade de se qualificar para trabalhar dentro deste sistema 

de produção.
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8.6 Testando os seus conhecimentos

Segundo a teoria de Comte-Sponville, que você estudou neste capítulo, 

porque o capitalismo necessita de instâncias externas que limitem o seu poder?

Onde encontrar

COMTE-SPONVILLE, André. O capitalismo é moral. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

COSTA, Edimilson. Globalização e o capitalismo contemporâneo. Rio de 

Janeiro: Expressão popular, 2008.

FRIEDEN, Jeffry A; MANNHEIMER, Vivian. Capitalismo Global. São Paulo: Jorge 

Zahar, 2008.

MAYO, Anthony J.  O apogeu do Capitalismo. São Paulo: Campus, 2008.
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