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 Todas as formações económicas e sociais conheceram os seus correlativos 

direitos humanos. Folheando as páginas da História, podemos assim elencar os direitos 

humanos dos patrícios e dos escravos (Código de Hammu-rabi, Código de Manu, etc.), 

dos senhores feudais e dos seus servos da gleba (por exemplo, nos forais).  

 Também os burgueses, durante as suas lutas pela tomada do poder, enunciaram 

desde cedo o que pretendiam com a tabela de direitos humanos que propuseram. É 

provável que a discussão em torno de tais direitos tenha a sua origem na "má 

consciência" ou na "consciência infeliz" e na subsequente polémica travada entre os 

colonizadores no tocante ao tratamento "legítimo" a dar aos "índios" americanos.  

 Em 1537, Francisco de Vitória (1483-1546), numa lição solene (impressa 

postumamente sob o título Relectio de Indis), argumenta que o pecado original tivera 

como consequência a perda de todos os direitos, principalmente o direito de 

propriedade. Os colonizadores agradeceram. 

 Teólogos mais obedientes à letra de Tomás de Aquino, achavam que o direito de 

propriedade era um direito natural e não positivo, pelo que seria injusto privar as 

mulheres e os homens índios da sua liberdade e das suas terras.    

 Nesta polémica envolviam igualmente a crítica ao luteranismo, particularmente à 

tese do primado arbitrário, em Deus, da vontade sobre a razão. A ser assim, não existiria 

um direito natural e todas as leis seriam arbitrariamente impostas pelos reis aos seus 

súbditos. Cada Estado defenderia apenas os seus interesses, sem respeito pelo “bem 

comum” essência do “direito natural”. Os colonizadores que concordavam com 

Francisco de Vitória, repudiavam necessariamente a teoria do contrato social, afirmando 

que a sociedade não é uma instituição de origem humana, antes desejada por Deus, tese 

que os colonizadores podiam ler, se soubessem latim, na Relectio de potestate civili. 

 O povo é anterior ao Estado e o fim do Estado não é económico ou utilitário, 

mas moral. A causa final do poder político (da potestas) é a protecção das cidadãs e 

cidadãos e o aperfeiçoamento dos seus talentos; a causa material é a comunidade de 

todas as pessoas, mulheres e homens; a causa formal é o modo concreto como o Estado 

se institui, democraticamente, aristocraticamente ou monarquicamente; a causa eficiente 

é Deus exprimindo-se através da razão natural: “Se, com efeito, admitimos que o poder 

público é constituído pelo direito natural, como por seu lado, o direito natural conhece 

apenas um só autor, que é Deus, resulta manifestamente que o poder público vem de 

Deus e não de um qualquer acordo entre os homens ou de um qualquer outro direito 

positivo” (Relectio de potestate civili, 6).   

 Entre os teólogos ligados à Companhia de Jesus, teve igualmente grande 

acolhimento, em Portugal, a filosofia escolástica-barroca de Francisco Suárez (1548-

1617) autor das Disputationes metaphysicae, de 1597. Para este doctor eximius et pius, 

coexistiam quatro tipos de leis: as leis eternas, as leis naturais, o direito das gentes e a 

lei positiva divina. O direito natural foi determinado por Deus e é comum a todo o 

género humano; o direito das gentes é de origem humana e diferente de povo para povo; 
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a lei positiva humana informa o direito civil e o direito canónico; a lei positiva divina é 

a do Velho e do Novo Testamento. Confundir a essência de cada um destes direitos era 

arriscar todo o trabalho de missionação junto dos povos ditos "primitivos" das colónias. 

Por outras palavras: a igualdade perante Deus não implicaria necessariamente a 

igualdade social. 

 Já no tocante ao direito internacional e aos seus mecanismos, expostos no De 

legibus, a comunidade internacional teria que estar acima das comunidades e Estados 

particulares. O direito internacional basear-se-ia quer no direito das gentes quer no 

direito natural.  

 Os burgueses racionalistas (e dogmáticos) reorientaram toda esta discussão. Para 

os jusnaturalistas, os direitos humanos seriam independentes e fonte de inspiração das 

futuras leis a instituir, uma vez que deveriam ser entendidos como universais, 

irrevocáveis, inalienáveis e irrenunciáveis. Para os filósofos empiristas (e relativistas), 

mais ligados à actividade mercantil e colonial inglesa (inimiga do colonialismo ibérico) 

e críticos dos direitos tradicionais das corporações, ao desvalorizar as verdades 

absolutas em nome das opiniões relativas, todos os direitos humanos a haver teriam que 

emanar dos sistemas culturais vigentes e não de uns quaisquer direitos humanos 

universais congeminados por uma razão universal utópica. Tal postura implicava a 

vigência e aceitação de mais do que um código de leis em coexistência pacífica dentro 

do mesmo espaço "nacional" ou "colonial". Daí a exigência de "respeito pelas outras 

culturas". 

 Os americanos, logo seguidos pelos franceses, do século XVIII, foram os 

primeiros a conseguir certa aproximação entre racionalistas e empiristas. Pertencem a 

esta concepção mercantil do mundo e da sociedade a Declaração de Direitos da 

Virgínia e a Declaração Americana de Independência, ambas de 1776, a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e as primeiras 10 emendas à Constituição 

dos Estados Unidos (o conhecido Bill of Rights, de 1791). Tinham sido afixados 

finalmente os direitos humanos burgueses e económica e politicamente liberais
1
. 

 O primeiro filósofo, político e economista a proceder à crítica e às pretensões 

exclusivistas de tal liberalismo e de tais direitos humanos foi precisamente Karl Marx.  

 Em Para a Questão Judaica, a propósito da sua crítica ao liberalismo de Bruno 

Bauer, escreve: 
 

 “Antes de tudo, constatemos o facto de que os chamados direitos do homem, os droits 

de 1'homme, diferentemente dos droits du citoyen, não são outra coisa senão os direitos do 

membro da sociedade burguesa, i. e. do homem egoísta, do homem separado do homem e da 

comunidade” (Para a questão judaica, Lisboa, Editorial “Avante!”, 1997, pág. 85)   
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 Liberais e parlamentares, uma vez que para os empiristas, assim como o universo físico é 

composto por átomos, assim o universo social é formado pelo conjunto dos indivíduos. E assim como os 

átomos se encontram em constante movimento e em choque uns com os outros, daí se originando os 

vários objectos que povoam o espaço e o tempo absolutos, assim nas sociedades, em constante mudança, 

os indivíduos mantêm entre si relações ora contraditórias, ora contrárias ora subalternas. Como já não há 

verdades, mas opiniões, ninguém está na posse dessa tal verdade e sendo assim, a sociedade só pode ser 

governada pela opinião maioritária. A solução acha-se no voto e nas eleições a realizar periodicamente, 

já que as opiniões e os hábitos mudam necessariamente. A matematização que já se infiltrara na Física 

(mecanicismo) prepara-se para interpretar a realidade social de igual modo. 

 Como resumiu um dia a ultra-liberal Margeret Tatcher "não há sociedade, apenas indivíduos 

(there is no such thing as society...only individuals exist )". Frase muito conhecida e que condensa o 

espírito do neoliberalismo de Reagan, da Escola de Chicago e da "terceira via" de Tony Blair e, entre nós 

de José Sócrates e Passos Coelho. 
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 Estes propalados direitos são fundamentalmente a igualdade, a liberdade, 

segurança e propriedade. Porém, a liberdade, como direito do homem, não se funda nas 

relações entre homem e homem, mas antes na separação do homem a respeito do 

homem. “É o direito de tal separação, o direito do indivíduo circunscrito, fechado em si 

mesmo”, qual átomo ou mónada sem portas nem janelas. 

 Por seu turno, a aplicação prática do direito humano de liberdade resume-se 

afinal ao direito à propriedade privada.  
 

  “O direito humano de propriedade privada, é, portanto, o direito de – ‘arbitrariamente 

(à son gré), sem referência aos outros homens, independentemente da sociedade – gozar a sua 

fortuna e dispor dela; [é] o direito do interesse próprio [Eigennutz]. 

 Aquela liberdade individual, assim como esta aplicação dela, formam a base da 

sociedade burguesa. Ela faz com que cada homem encontre no outro homem, não a realização, 

mas antes a barreira da sua liberdade. Porém, ela proclama, antes de tudo, o direito do homem 

‘de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du droit de son travail et de son 

industrie’.” (Para a questão judaica, Lisboa, Editorial “Avante!”, 1997, pág. 85-86)   

 

 Evidente se torna que do meu direito à propriedade privada resulta um não-

direito para os outros.  

 A segurança, enquanto direito humano, constitui o supremo conceito social da 

sociedade burguesa, o conceito da polícia. Daí que todo o Estado até então tenha sido 

sempre um Estado policial zelando pela propriedade e pela privacidade. “Pelo conceito 

de segurança, a sociedade burguesa não chega a elevar-se acima do seu próprio 

egoísmo. A segurança é, o asseguramento do seu egoísmo”. 

 Do ponto de vista do Estado, o homem da sociedade civil burguesa é sempre um 

“fenómeno ilusório” mas, ao mesmo tempo, enquanto ser comunal, é olhado como ser 

genérico, isto é, como “cidadão”, “despojado da sua vida real, individual” e apenas 

dotado de “universalidade irreal”. Assim como na filosofia especulativa o homem nunca 

é o padeiro, o marido, o patrão, o empregado, mas o Homem (in abstracto e com H 

maiúsculo), assim para o Estado o homem é apenas o cidadão. 

 O homem alienado politicamente desta maneira não se apercebe de que os 

proclamados “direitos universais do homem”, os chamados “direitos humanos” não 

passam dos direitos do indivíduo privado da sociedade burguesa, portanto, de uma 

sociedade ainda muito longe da emancipação real. Escreve Marx: 
 

 “Nenhum dos chamados direitos do homem vai, portanto, além do homem egoísta, além 

do homem tal como ele é membro da sociedade burguesa, a saber: [um] indivíduo remetido a 

si, ao seu interesse privado e ao seu arbítrio privado, e isolado da comunidade. Neles, muito 

longe de o homem ser apreendido como ser genérico, [é] antes a própria vida genérica, a 

sociedade, [que] aparecem como um quadro exterior aos indivíduos, como limitação da sua 

autonomia original. O único vínculo que os mantém juntos é o das necessidades naturais, a 

precisão [Bedürfnis] e o interesse privado, a conservação da sua propriedade e da sua pessoa 

egoísta” (Para a questão judaica, Lisboa, Editorial “Avante!”, 1997, pág. 86)   

 

 Em A Sagrada Família, ao voltar de novo ao tema dos “direitos humanos”, Marx 

lembrando que “a personalidade humana livre” não passa do “indivíduo egoísta 

burguês”, dirá a propósito : 
 

 “...os direitos humanos não libertam o homem da religião, antes lhe outorgam a 

liberdade religiosa, não o libertam da propriedade, antes lhe conferem a liberdade de 

propriedade, não o libertam do lucro, antes lhe outorgam a liberdade industrial. 
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 Demonstrei como o reconhecimento dos direitos humanos pelo Estado moderno tem o 

mesmo sentido que o reconhecimento da escravatura pelo Estado antigo. Com efeito, assim 

como o Estado antigo tinha como fundamento natural a escravidão, o Estado moderno tem 

como base natural a sociedade civil/burguesa/ e o homem da sociedade civil/burguesa/, isto é, 

o homem independente... o escravo do trabalho assalariado e da necessidade egoísta” (La 

Sagrada Família, México, Ed. Grijalbo, 1967, págs. 179-180). 

 

 Que a prática desmentia, no dia a dia, a teoria, comprovava-o não só o 

comportamento dos revolucionários de 1789, como a própria vida dos operários. “Sem 

dúvida, a prática revolucionária encontrava-se em flagrante contradição com a teoria. 

Por exemplo, enquanto a segurança era proclamada como um dos direitos do homem, a 

violação da intimidade da correspondência estava abertamente na origem do dia. (…) 

Equivale isto a dizer: o direito humano à liberdade deixa de ser um direito a partir do 

momento em que entra em conflito com a vida política, enquanto, na teoria, a vida 

política é apenas a garantia dos direitos do homem, dos direitos do homem individual e 

deve, portanto, suspender-se logo que entre em contradição com o seu objectivo, os 

direitos do homem” (idem, pág. 59). 

 A questão agrava-se quando entramos no terreno da economia e da 

industrialização: 
 

 “A subordinação técnica do operário à marcha uniforme dos meios de trabalho e a 

composição particular do trabalhador colectivo de indivíduos dos dois sexos e de qualquer 

idade criam uma disciplina de caserna, perfeitamente elaborada no regime fabril. Na fábrica, o 

trabalho de vigilância e a divisão dos operários em simples soldados e oficiais industriais são 

levados ao seu último grau de desenvolvimento.  

 (…) Lançando às urtigas a divisão dos poderes aliás tão apregoada pela burguesia e o 

sistema representativo por quem ela tem uma paixão louca, o capitalista arma-se em legislador 

privado para a seu belo prazer impor o seu poder autocrático e o seu código fabril. Este código 

não é de resto senão uma caricatura da regulação social, tal como o exige a cooperação em 

grande escala, e o emprego de meios de trabalho comum, sobretudo máquinas. Aqui o chicote 

do condutor de escravos foi substituído pelo livro de punições do contramestre. Todas estas 

punições se redimem naturalmente em multas e em retenções do salário, e o espírito retorcido 

destes Licurgos fabris proporciona-lhes mais lucros com tais violações do que se cumprissem 

as suas leis” (Le Capital, Paris, Éditions Sociales, 1967, vol. II, págs. 105-6). 

 

 Para se defenderem de tais “direitos humanos” os operários e os trabalhadores 

devem manter-se unidos: 
 

 “Para protecção contra “a serpente dos seus tormentos”, os operários têm que juntar 

as suas cabeças e, como classe, impor uma lei de Estado, um impedimento social 

superpoderoso que os impeça a eles próprios de, por contrato de livre vontade com o capital, se 

venderem a si e à sua descendência até à escravatura e à morte. Para o lugar do pomposo 

catálogo dos “inalienáveis direitos humanos” entrou a modesta Magna Carta de um dia de 

trabalho legalmente limitado, que finalmente “esclarece quando acaba o tempo que o operário 

vende e quando começa o seu próprio” (O Capital, Livro I, tomo I, Lisboa, Editorial “Avante!”, 

1990, pág. 345-6). 

 

 Durante o século XIX, a pequena-burguesia liberal e nacionalista, 

particularmente a das colónias da América Central e do Sul, desejando o progresso, mas 

na ordem, adere, em política, ao republicanismo e, no tocante aos direitos humanos, ao 

positivismo jurídico.  

 No séc. XX, a visão trágica do mundo do nazismo e do fascismo veio mostrar a 

impotência e inconsequência do jusnaturalismo e a cumplicidade de certo positivismo 
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jurídico
2
. Contra o comunismo achou o jusnaturalismo fértil campo de manobra, como o 

demonstra o ensaio de Leonardo Coimbra A Rússia de hoje e o homem de sempre de 

1935. Para justificar os castigos pelos crimes do IIIº Reich, uma vez que a justiça feita 

era a justiça dos vencedores, nos anos cinquenta, os intelectuais burgueses sentiram a 

necessidade, para justificar tais sentenças, de voltar ao jusnaturalismo, à teoria dos 

direitos naturais. Foi a preocupação de Hannah Arendt ao publicar, em 1951, As origens 

do totalitarismo e ao chamar a atenção para o "direito a ter direitos"
3
. Quer para estes 

quer para Rawls e Nozick, os direitos humanos são, fundamentalmente, direitos morais 

cuja existência, de matriz platónica e kantiana, é independente do seu reconhecimento 

ou não reconhecimento pelas ordenações jurídicas
4
. Em corolário, um sistema 

normativo que não decorra do direito natural não é justo. Quando muito tais direitos 

humanos seriam e são apenas reivindicações. 

 Mas tem sido precisamente pelo aprofundamento destas reivindicações que 

paulatinamente os trabalhadores europeus, com destaque para os marxistas, têm vindo a 

exigir o cumprimento cabal dos direitos pelos quais a burguesia se bateu quando era 

revolucionária (direito à liberdade, à vida, à propriedade
5
, o direito de voto, de 

manifestação e de expressão) e a criar o seu próprio elenco de direitos "humanos"
6
. 

Estão neste ultimo caso, direitos sociais como o direito à saúde, ao trabalho, à educação, 

à greve, os direitos das minorias, dos animais, etc.
7
 

 Historicamente, a luta por uns genuínos direitos humanos não se acantonou 

apenas no mundo laboral. Também na política, ao projecto capitalista e neoliberal da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aprovada nas Nações Unidas, se 

contrapôs, durante a Guerra Fria, uma outra tabela de valores privilegiando novos 

direitos económicos, sociais e culturais. Assim aconteceu com a Declaração Universal 

dos Direitos dos Povos, assinada em Argel, em 1976
8
 e a promulgação da Constituição 

da URSS, em 1977
9
. 
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 Particularmente deste último, pois os carrascos de Auschwitz sempre poderiam argumentar, no 

tribunal de Nuremberg, que "cumpriam ordens" (positivismo jurídico). 

 3
 Hannah Arendt, Origens do totalitarismo, São Paulo, Companhia das Letras, 1989, pág. 330. 

Mais recentemente entre os mais mediatizados enquanto defensores dos direitos naturais encontram-se 

Rawls e Nozick. 

 4
 ...Mas a que as ordenações jurídicas dos Estados particulares deveriam obedecer para estarem 

de bem com os EE. UU. John Rawls, em The Law of Peoples (1993) procura justificar as intervenções 

militares americanas em qualquer parte do globo em nome dos direitos humanos. Presume-se (lendo o 

que o texto esconde) que do "direito humano" dos EE.UU a se apoderar do petróleo e de outras matérias-

primas disseminadas pelo planeta. 

 5
 Quando reivindicam a propriedade, os marxistas levam em conta apenas os interesses das 

pequenas e médias empresas. Quanto à liberdade de pensamento, ela é incompleta se não for 

acompanhada do direito a dar opinião efectivamente.  

 6
 Há aqui uma ressalva a fazer. Para um marxista, assim como não se pode falar de uma natureza 

humana, também não existem direitos humanos, mas direitos económicos, direitos sociais, direitos 

políticos, culturais e outros. O "humano" é uma abstracção metafísica e o materialismo dialéctico e 

histórico não lida com "o Homem" mas com pessoas de carne e osso e com todas as suas relações sociais.  

 
7
 No quadro da luta de classes, em Portugal, se se quer que os direitos humanos burgueses sejam 

cumpridos pela própria burguesia há que obrigar o legislador a assegurá-los através das disposições legais 

e que os governantes sejam os primeiros a cumprir a Constituição.  

 
8
 Pode ler-se no Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos dos Povos que "Conscientes de 

interpretar as aspirações da nossa época, reunimo-nos em Argel, para proclamar que todos os povos do 

mundo têm o mesmo direito à liberdade, o direito de libertarem-se de todas as coacções estrangeiras e de 

instituir o governo que elegerem; o direito, se estão subjugados, de lutar pela sua libertação e o direito de 

contar, na sua luta, com o apoio de outros povos".  

 A Declaração espraia-se por sete secções: Direito à existência (Secção I); Direito à 

autodeterminação política (Secção II); Direitos económicos dos povos (Secção III) onde se pode ler, no 

Artigo 11 que "todo o povo tem o direito de escolher o sistema económico e social que entender e de 



6 
 

 E assim prosseguiu a mesma luta, em várias frentes, com a Carta Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos, de 1981, proclamada pela Organização para a Unidade 

Africana; a Declaração do Cairo, redigida pela Organização da Conferência Islâmica, de 

1990; a Declaração de Tunis e a Declaração de Bangkok, ambas de 1993. E muitas 

outras. 

 Pode-se criticar tais declarações argumentando que carecem de fundamento 

sólido (ou seja, metafísico, no sentido em que não havendo um direito natural e uma 

moral de tipo kantiana, então os direitos humanos são mui frágeis), mas a verdade é que 

tais direitos apenas serão válidos (perspectiva dialéctica) enquanto sobreviver a actual 

formação económica e social imperialista e neocolonial.  

 Que direitos "humanos" enformarão então a futura formação económica e social 

que se está desenvolvendo de dentro da actual em dolorosa crise de parto?  

 Fizeram a Engels pergunta semelhante a propósito das relações familiares que 

vigorariam na futura sociedade comunista
10

. A resposta foi pronta e pode aplicar-se na 

crítica aos "direitos humanos":  
 

 "Isso se verá quando tiver crescido uma nova geração [de pessoas]. (...) Essas 

pessoas... construirão a sua própria prática e a opinião pública dela resultante acerca da 

prática de cada um -- ponto final" (F. Engels, A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado, Lisboa, Edições Avante!, 2002
2
, pág. 104).  

 

                                                                                                                                                                          
procurar a sua própria via de desenvolvimento económico, com toda a liberdade e sem ingerência 

exterior"; Direito à cultura (Secção IV), onde o seu Artigo 15, declara que "todo o povo tem direito a que 

não se lhe imponha uma cultura estrangeira"; Direito ao meio ambiente e aos recursos comuns (Secção 

V); Direitos das minorias (Secção VI); Garantias e sanções (Secção VII) cujo Artigo 25 declara que 

"todos os tratados, acordos ou contratos desiguais, subscritos desprezando direitos fundamentais dos 

povos, não poderão ter qualquer efeito" e cujo Artigo 28 determina que "todo o povo cujos direitos 

fundamentais sejam gravemente ignorados têm o direito de fazê-los valer especialmente pela luta política 

ou sindical e, inclusivamente, como última instância, pelo recurso à força". 

 Sucedendo ao Tribunal criado por Bertrand Russell, nos anos 70, saiu igualmente desta 

assembleia em Argel, a constituição do Tribunal Permanente dos Povos. 

 
9
Contrariamente à Declaração Universal de 1948 que no seu Artigo 17 proclama que "cada qual 

tem direito a possuir propriedade privada quer individualmente quer em associação com outros", a 

Constituição soviética de 1977, estatui que os "cidadãos da URSS são obrigados a preservar e a proteger a 

propriedade socialista. É dever do cidadão da URSS combater a má administração e a dissipação da 

propriedade do Estado e da propriedade colectiva e fazer bom uso da riqueza do povo" (Capítulo VII: 

Direitos, liberdades e deveres básicos dos cidadãos da URSS, Artigo 61). 
 

10
 Engels vinha analisando o casamento burguês sob influência do Romantismo. "E, no papel, 

tanto na teoria moral como na descrição poética, nada ficou tão inabalavelmente firme como a ideia de que 

seria imoral todo o casamento que não assentasse no amor sexual recíproco e no acordo realmente livre dos 

cônjuges. Em resumo, o casamento por amor foi proclamado como um direito humano, e, com efeito, não 

apenas como droit de 1'homme, mas também, excepcionalmente, como droit de Ia fetnme.  

 Num ponto, porém, este direito humano distinguia-se de todos os restantes chamados direitos 

humanos. Enquanto estes, na prática, ficaram limitados à classe dominante, à burguesia, e eram directa ou 

indirectamente tirados à classe oprimida, ao proletariado, aqui se confirma de novo a ironia da história. A 

classe dominante continua dominada pelas conhecidas influências económicas e, por esse motivo, só em casos 

excepcionais apresenta casamentos concluídos com real liberdade, ao passo que estes, entre a classe dominada, 

são como vimos, a regra. 

 Assim, a completa liberdade no contrair casamento só poderá verificar-se com carácter geral 

quando a eliminação da produção capitalista e das relações de propriedade por ela criadas tiver afastado todas 

as considerações económicas secundárias que hoje ainda exercem uma influência tão poderosa na escolha do 

cônjuge. É que então já não ficará qualquer outro motivo além da inclinação recíproca" (F. Engels, A 

origem da família, da propriedade privada e do Estado, Lisboa, Edições Avante!, 2002
2
, págs. 102-3). 

 


