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PrefácIO

Tomo como ementa para reflexão que me proponho 
fazer aqui o seguinte trecho do livro que ora é dado à estampa 
pelo Professor Doutor OCÉLIO DE JESUS C. MORAIS:

“Ao definir os direitos e deveres individuais e coletivos, o 
Título II constrói a teoria política dos direitos integrais da 
pessoa humana, isto é, os direitos civis, políticos, sociais, 
religiosos, culturais da pessoa humana.”

De fato, a teoria política, no evolver histórico, cada vez 
mais se dá conta de que os direitos humanos são o ponto de 
referência para a exata compreensão da pós-modernidade e 
dos desafios que a sociedade enfrenta e terá que enfrentar 
com cada vez maior intensidade.

Ocorre que a proposta da sociedade de risco consis-
te no repensar de conceitos, dentre os quais são referenciais 
o do desenvolvimento, o do bem-estar, o do crescimento 
econômico...

A resposta deste ensaio, conquanto não faça referência 
direta ao inspirador da teoria, é toda ela baseada na noção 
de humanismo integral, tal como delineada por JACQUES 
MARITAIN.

É o humanismo integral que permite definir – como 
sumaria o autor no excerto que transcrevi acima – os direitos 
integrais da pessoa humana, delineados em todos os docu-
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mentos que configuram a construção paulatina e abrangente 
dos direitos humanos, dos quais o autor destaca aqueles que 
lhe parecem essenciais.

Percebe-se, porém, que ao enunciar o rol de direitos, na 
citação que acolhi aqui, omite a dimensão econômica.

E precisamente sobre essa dimensão tenho refleti-
do sobretudo a partir do referencial teórico do capitalismo 
humanista.

É por intermédio do capitalismo humanista que se dará 
resposta ao questionamento que o autor dirige ao Estado, 
mais especificamente àquele Estado que não implementa os 
direitos humanos fundamentais.

A resposta é a de que não se pode esperar do Estado 
aquilo que não é próprio da natureza dele.

Mas, sim, podemos esperar que de uma economia bem 
organizada, com estruturas permeadas pelo humanismo, a 
própria sociedade se organize para promover a inclusão social.

Todo esse impressionante movimento dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável quer dar resposta ao apelo 
das Nações Unidas em favor do desenvolvimento integral da 
pessoa humana, em linha com a compreensão do Programa 
de Ação de Viena, segundo o qual todos os direitos humanos 
configuram um todo incindível.

O ensaio ora lançado se preocupa com as dimensões 
sociais, mas estas dependem do redimensionamento das 
economias, de economias que se pautem pelo humanismo 
integral.

A vantagem de se escrever sobre um ensaio é a de se 
poder dialogar com o autor, que não postou algo fechado em 
si mesmo.

Ao engendrar um ousado Decálogo de Direitos Funda-
mentais Universais, o autor pode afirmar, com esperança:
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Art. 3º. Toda pessoa tem direito a ter direitos efetivos que 
promovam o seu desenvolvimento integral, sem discriminação 
ou segregação racial de qualquer natureza. Toda pessoa tem 
deveres à preservação do bem comum e à observância dos 
direitos e garantias fundamentais do semelhante

Não é outro o apelo do capitalismo humanista, inspira-
do no apelo anterior de São PAULO VI quando indagava, na 
Populorum progressio, em linha com a teoria maritainiana: “que 
desenvolvimento? O desenvolvimento integral, do homem 
todo e de todos os homens”.

O prefácio se situa, com os olhos postados no ensaio, 
como o intermezzo que separa a exigente interpelação do 
autor em face daqueles que lerão o seu estudo.

Uns atravessarão a rua, como o sacerdote e o levita. 
Outros, bem ao contrário, darão todo o apoio para que o 
desenvolvimento integral da pessoa humana seja atingido o 
quanto antes.

WAGNER BALERA
Professor Titular de Direitos Humanos

Faculdade de Direito
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
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nOta dO autOr

POR UM HUMANISMO HOLÍSTICO E 
AMBIENTAL GLOBAL

O tema dos direitos humanos alimenta diversas argu-
mentações conforme o sistema político em que a questão é 
posta; mas, da diversidade das concepções a respeito, os 
discursos seccionistas e faccionistas descontroem a força 
moral e jurídica dos direitos humanos.

A sociedade informacional e biotecnológica é disrup-
tiva em relação aos paradigmas aos direitos humanos tradi-
cionais? E depois de ontem, o que a nova sociedade informa-
cional e biotecnológica, deste século XXI, exige como novo 
humanismo?

Uma das questões que se coloca não é, em si, a liber-
dade discursiva, pois o direito à liberdade de pensamento, 
inerente à condição humana, é também um princípio funda-
mental importante à liberdade de expressão; porém, uma 
tese afirmativa acerca do problema dos direitos humanos 
(como no passado também o foi) é que, na atualidade, a 
descaracterização dos direitos humanos tem como uma das 
causas principais a sua deturpação conceitual e a disrupção 
de sua finalidade teleológica como dos discursos ideológicos 
manipulatórios.
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O pressuposto dessa argumentação é o seguinte: a 
extremada ideologização política dos discursos sobre direitos 
humanos gera resultados seccionistas na sociedade, tornando
-os ainda mais vulneráveis.

Este ensaio analisa o humanismo nas declarações de 
direitos e na sociedade do século XXI e procura identificar 
as raízes políticas dos direitos humanos nessas declarações e 
o que se projeta, enquanto novo humanismo, ao âmbito da 
sociedade infotecnológica e da biotecnologia do século XXI.

Essa reflexão também é provocada pelo que está acon-
tecendo na sociedade da infotecnologia e da biotecnologia 
deste século: a disrupção das bases do humanismo liberal dos 
séculos XIX e XX lança o extremo e urgente desafio à constru-
ção de um novo humanismo à efetiva proteção da vida nesse 
ambiente revolucionário.

A biotecnologia está selecionando o tipo do gene 
(portanto, o tipo de raça humana que deve nascer e sobrevi-
ver) e a infotecnologia concebe as pessoas como logaritmos.

O que se está pensando e tentando construir, enquanto 
novo humanismo, a partir da plataforma dos direitos huma-
nos, às gerações futuras, é um viés desta reflexão, colocada 
ao debate.

Quais novos direitos humanos seriam possíveis de 
colocar a dignidade humana no lugar central e prioritário na 
sociedade global?

Minha tese, a partir do que se identificou no humanis-
mo liberal e dos desafios à proteção da dignidade humana na 
sociedade da Inteligência Artificial, se baseia no que se deno-
mina de humanismo holístico e ambiental, capaz de alcançar 
todas as necessidades básicas humanas em uma relação de 
respeito ao meio ambiente e a todas as espécies de vida que 
nele habitam.
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Defendo a construção do humanismo holístico e 
ambiental como necessidade inafastável à vida humana, à 
manutenção ou à perpetuação de toda espécie de vida nos 
biomas como condição de sobrevivência e desenvolvimento 
da própria humanidade.

Como contribuição científica à sociedade, este ensaio 
acadêmico está aberto às reflexões e aos debates.

Belém do Pará (Amazônia) Brasil,
Janeiro de 2021.

O autor
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Seção 1

HUMANISMO NA DECLARAÇÃO DE 
DIREITOS

RESUMO

A seção é dedicada à análise do humanismo nas declara-
ções de direitos, subdividindo-se nos seguintes itens: Huma-
nismo na Declaração de Virgínia e na Declaração Francesa dos 
Direitos do Homem e do Cidadão; na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos com destaque a três objetivos huma-
nistas da DUDH e ao humanismo no feixe dos direitos huma-
nos e liberdades na DUDH fundamentais; e sobre humanismo 
na Convenção América (Pacto de San José da Costa Rica).As 
declarações constroem uma concepção liberal que produz um 
discurso antissocial quanto aos direitos humanos ou prome-
tem um humanismo consistente em uma plataforma mínima 
de princípios e direitos que fomentam o humanismo socio-
político? A partir dessa problemática de pesquisa, esta seção 
quer saber e refletir sobre o ideário humanista na Declaração 
de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.
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INTRODUÇÃO

A Declaração Universal dos Direitos Humanos consti-
tui o mais relevante divisor mundial nessa matéria, portanto, 
a mais importante construção humanista a partir do sécu-
lo XX. Mas seu humanismo é de natureza liberal, à medida 
que acredita que a enunciação de direitos é suficiente para 
prevenir e resolver a litigiosidade humana. É a percepção, 
por exemplo, de Harari: “o humanismo liberal se baseia em 
uma crença dogmática nos direitos e no valor singular dos 
seres humanos – uma doutrina que tem embaraçosamente 
pouco em comum com o estudo científico do Homo sapiens”.1 
A escolha desse tema (Humanismo na Declaração de Direitos 
da ONU) objetiva identificar o espírito ideológico (político 
restritivo ou político ampliativo, social inclusivo ou social 
seletivo) para, então, aferir o nível humanista (se holístico 
ou seccionista) concebido? Essas questões são relevantes, por 
isso se justifica a reflexão, porque, ainda nessas duas primei-
ras décadas do século XX, a sociedade mundial (e a brasilei-
ra, em especial) vive um facciosismo (aqui designado como 
maneira parcial ou excesso emotivo quanto ao modo de tratar 
os direitos humanos), questão que gera problemas disrupti-
vos aos direitos humanos. A tarefa aqui será orientada pelos 
cinco objetivos universais e pelos princípios e direitos huma-
nos adotados na DUDH.

1.1 - HUMANISMO NA DECLARAÇÃO DE VIRGÍNIA E NA 
DECLARAÇÃO FRANCESA

As coisas são tão automáticas, que raramente se indaga 
sobre as origens delas.

1 HARARI, Yuval Noan. Sapiens: Uma breve história da humanidade. São 
Paulo: LPM Editores. Disponível em: https://rl.art.br/arquivos/6106221.
pdf?1504713449. Acesso em: 5 jan. 2021.
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Por exemplo, quando tomamos banho no igarapé, quan-
do fazemos pescaria artesanal no rio, quando atravessamos a 
baía em uma embarcação ou quando olhamos os mares e os 
oceanos, não nos damos conta de que toda aquela imensidão 
veio de uma gota d’água somada a milhões de outras gotas, 
brotadas de uma pequena fonte que germina no coração da 
terra e vai escorrendo timidamente entre pedras e folhagens 
até formar os rios, baías, mares e oceanos.

Assim são as ideias: muitas nascem das simples obser-
vações. Assim são as descobertas científicas: resultam de uma 
soma de ideias e experimentos. Desse modo ocorreu com a 
invenção do humanismo.

Tudo o que hoje pensamos sobre o humanismo e tudo o 
que tentamos viver com humanismo é resultado da soma de 
esforços – ideia a ideia, que foram sendo debatidas e estrutu-
radas até serem codificadas em declarações, em leis e consti-
tuições, compondo, desse modo, os valores, os princípios e 
os direitos da grande e rica cesta do humanismo, tal como as 
gotas das nascentes que deságuam nos mares e nos oceanos.

O humanismo, nas declarações de direitos, consegue se 
expressar claramente ao ponto de sensibilizar e convencer a 
sociedade, em sua totalidade, de que a pessoa humana deve 
estar em primeiro lugar?

Nessa perspectiva das ideias que se somam, precisamos 
voltar o pensamento ao século XVIII para, a partir de extra-
tos históricos, identificar ideias políticas acerca dos direitos 
humanos como concebidos atualmente, a partir da Declaração 
da Independência dos Estados Unidos (de 4 de julho de 1776) 
e da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cida-
dão (de 26 de agosto de 1789), esta, adotada pouco mais de 
um mês depois da queda da bastilha, ocorrida em 14 de julho 
de 1789 - a revolução que rompeu com o absolutismo monár-
quico, com a aristocracia e com a Igreja Católica, e instituiu a 


