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50 anos da declaração universal dos direitos do homem 
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50 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS DO HOMEM

 De que Homem?*

A emergência da burguesia a partir das cidades Estados, os burgos, suas
rotas comerciais pela Europa e, após as “grandes descobertas”, o comércio da
Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, o ouro e a prata saqueados
durante o genocídio dos aztecas, maias e incas, o lucrativo tráfico escravista
em meio ao genocídio de povos africanos, a emergência desenfreada do capital
financeiro, girando em torno do que se considerou chamar período colonial
mercantil escravista, viria a enobrecer aventureiros e burgueses, o self made
man, e a aburguesar a nobreza e a igreja. Convém salientar a importância de
uma intelligentzia separada dos conventos, agora a serviço da ciência, mas
sobretudo da técnica, protegida pelos interesses burgueses. Esses são alguns
fatores que proporcionaram mais tarde o advento de novas mudanças
históricas, sinalizados pela independência dos EUA, pelas revoluções inglesa
e francesa, e, sobretudo, pela independência do Haiti. De súdito à cidadão,
uma nova etapa da humanidade se constituía; tanto mais quando entra em
cena o processo de industrialização e com ele o trabalhador livre, “livre de
tudo”, como disse Marx, ao sabor do mercado de trabalho e dos aparelhos
ideológicos do Estado. Sob o imaginário do liberté, egalité, fraternité, da “teoria
política dos três poderes”, os estados nacionais e seus mercados vão se
constituindo.

Por outro lado, à tour de force, o processo de independência do Haiti
incentivava as mudanças. A tentativa de Toussaint L’Ouverture de negociar a
independência com a França de Napoleão, culminou com a prisão e deportação
do líder haitiano que morreria nos Jura. Todavia, a intervenção do exército
francês comandado por L’Eclerc fracassaria frente à liderança quilombola ou
aldeã de Dessalines, e logo ficavam estabelecidos os limites parisienses do
Liberté, egalité, fraternité...

*Artigo publicado, em 1998, pelo Caderno Cultural do Jornal  A Tarde.
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A derrota do exército napoleônico na ex-colônia, onde 95% da população
eram de africanos e seus descendentes, fez com que a Europa, principalmente
a Inglaterra, mudasse de política econômica. O fim do tráfico escravista,
políticas emigratóricas visando o “embranquecimento” das colônias, abolição
e mesmo independência e liberdade de mercados – desde que regidos pelo
enlaçamento ao capital financeiro – caracterizam uma nova época.
No Brasil independente, José Bonifácio assegura ao cônsul inglês, que podem
pôr a pique os navios negreiros, pois a independência visa um país para os
brancos. Logo se viu que a passagem de escravo a cidadão não ocorreria em
águas tranqüilas. A intelligentzia a serviço da hegemonia burguesa logo
produziria a ideologia do racismo, que alimentaria a razão de Estado para
que esse mantivesse suas características europocêntricas. Nos EUA, após o
genocídio dos povos indígenas em meio a “vocação imperialista” da conquista
do oeste – visando a saída para o Oceano Pacífico em direção a Ásia –, após a
guerra de secessão e a abolição da escravatura, institui-se o apartheid.
No Brasil, enquanto Gobinneau, hóspede de D. Pedro II, ensaia suas teorias
racistas, o imperador incentiva a imigração européia nas regiões Sul e Sudeste,
ocupando a ferro e fogo o território dos chokleng e caigang. A “guerra do
Paraguai”, incentivada e financiada pela Inglaterra, atende a seus diversos
interesses. Destrói a política econômica de autodeterminação do Paraguai e
diminui drasticamente a população guarani e seus descendentes, de um lado;
de outro, diminui significativamente a população negro-brasileira – maioria
entre os soldados convocados para a guerra – e enlaça o governo brasileiro ao
capital financeiro do império britânico, financiando equipamentos bélicos,
promovendo a indústria armamentista e projetando uma nova expectativa
de mercado ao capital industrial. Na República, após a abolição, o racismo
adquire novas feições. Ele irá mediar as novas relações sociais de produção
que constituem o “trabalhador livre”.

Elaborado e proclamado a partir da Universidade, a teoria dos três
estágios da humanidade de Auguste Comte irá se complementar com a do
“desigual desenvolvimento filogenético da humanidade” – evidentemente com
a “raça branca” no topo – de Nina Rodrigues. Conseqüências dessas teorias –
que alimentam a Razão de Estado republicano, o genocídio de Canudos, a
perseguição policial às religiões afro-brasileiras, a política de abandono e a
intensificação da imigração européia – são também aspectos de atuação política
do novo imaginário ideológico impresso na bandeira, “ordem e progresso”.

Na Europa, o racismo é ideologia em alta, alimentando as disputas de
mercado entre países coloniais e imperialistas. O clímax acontece com a
ascensão de Hitler; genocídio de judeus e conflitos bélicos que ameaçariam a
humanidade, tanto mais quando o mundo atônito presenciou as conseqüências
da bomba atômica lançada sobre os japoneses pelos EUA. Com o fim da II
Guerra Mundial, os vencedores se reuniram para definir a nova geopolítica.
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1 - Arco do Triunfo – foto M. A. Luz, 1990
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A “nova ordem mundial” abrigava a guerra fria que se seguiu, e, pouco a
pouco, a hegemonia anglo-saxônica iria se estabelecer.

Há 50 anos, em meio a esse contexto histórico, 50 signatários
representantes dos governos de seus países proclamaram a Declaração
Universal dos Direitos do Homem. Tentando consolidar os propósitos da
ideologia humanista, na verdade ela constitui-se num ponto de referência no
imaginário que percorre as relações sociais de produção do que se convencionou
chamar de sociedade industrial. De um lado, os países socialistas vivendo a
utopia comunista, de outro, os países capitalistas vivendo a utopia do mundo
livre, da democracia e direitos humanos. A URSS mantendo seu império de
um lado, os EUA e seus aliados de outro.

 Em meio à guerra fria, guerras de libertação nas colônias – fixadas no
enquadramento da ideologia dos Estados Nacionais, herança dos colonizadores
– se processam sob a pressão da nova divisão geopolítica instalada. Mais do
que nunca, se desenvolve a indústria armamentista, e o resultado da
competição da guerra fria é que tanto a URSS quanto os EUA poderão agora
destruir por mais de 60 vezes o planeta?!!!

Dourando a pílula, mais do que nunca, a tecnologia sustenta a ideologia
do conforto e bem-estar proporcionados pelos “tempos modernos”. A própria
tecnologia, principalmente a da chamada indústria cultural e das
telecomunicações, irão promover o mundo encantado. Proporcionará o mínimo
de sociabilidade que irá garantir a sujeição voluntária das populações aos
Estados Nacionais, que, sem dúvida, não se manteriam apenas pela força
pública. Nesse mundo encantado, o trabalhador livre – ou em outras palavras,
o sujeito produtor e consumidor – ganha suas garantias individuais, o direito
de cidadania sustentado na Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Uma vez enquadrado no circuito da ordem da produção e consumo industrial,
ele teria suas compensações pela sujeição voluntária – alimentada pelas utopias
veiculadas por distintas pedagogias, dentre elas a dos valores cristãos, sobretudo
do protestantismo. Mas o que ocorreu e o que ocorre é o desgaste das utopias
que não conseguem mais manter a potência do mundo encantado da chamada
sociedade industrial, sustentada pelos grandes impérios.

O sacrifício imposto pela corrida armamentista e “guerras localizadas”,
o perigo de destruição nuclear do planeta, o incrível desgaste da natureza – a
mercê dos projetos e projeções da produção industrial –, os males sociais oriundos
do modelo concentrador expresso pelas megalópoles geram indagações e
perplexidades.

A utopia do homem moderno, o honnête homme, o cidadão, cercado pelo
conforto, respeitador das leis, dedicado à família monogâmica e ao trabalho
burocrático industrial, sujeito produtor e consumidor, se esvai pelas brechas e
fissuras do Estado totalizante e concentrador, que exerce de um lado uma
força de atração centrípeta, mas também centrífuga, lançando e mantendo à
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2 - Detalhe de escultura do Arco do Triunfo – foto M. A. Luz, 1990
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margem parcelas significativas da população. A queda do muro de Berlim
simboliza o desgaste das utopias. Ele não caiu para um lado só.
Na seqüência, a emergência de lutas de afirmação de identidade referentes a
processos civilizatórios e formações étnicas recalcadas no âmbito dos Estados
Nacionais passaram a expressar a crise que promoveu a implosão do contexto
da guerra fria. Pluralidade étnica, cultural e civilizatória e, conseqüentemente,
conflitos por novas divisões territoriais caracterizam o panorama do mundo
contemporâneo. A preservação ambiental, em face à crescente poluição
industrial, e o crescente e acumulativo poder de enlaçamento dos países
imperializados e homogeinizados ao capital financeiro, gerando grave crises
econômicas e sociais, são novas temáticas que vão para além da Declaração
Universal dos Direitos do Homem.

Nos 50 anos da Declaração... é preciso novas reflexões que contemplem
o reconhecimento das diversidades e pluralidades, no sentido de procurar a
superação dos conflitos através do respeito à alteridade – não só referente aos
distintos povos e civilizações, mas também incluindo o meio ambiente –,
propondo, quem sabe, novos estatutos que possam reger a possibilidade de
co-existência e convivência; erigindo novos princípios baseados na riqueza do
Universo – que é a variedade da vida, de formas de existência e modos de
existir que também caracterizam a sociabilidade humana.
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