
 

1 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E 

SERVIÇO SOCIAL: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

Olegna de Souza Guedes, 
1
Alexandra Carla Cian

2
  

 

 

Igualdade e Universalidade: reflexões sobre fundamentos dos direitos 

humanos na crítica marxista 

. 

 

 

Resumo 

O artigo trata de dois conceitos, universalidade e 

igualdade, fundamentais para análise dos direitos 

humanos.  Situa a gênese desses conceitos na cultura 

ocidental. Centra-se na análise de aspectos desses 

conceitos no período em que se dá a gênese da 

sociabilidade burguesa, que se pretende universal, e a 

idealização do Estado moderno fundado na igualdade 

formal.  Analisa, em seguida, aspectos da critica de K. 

Marx a este modelo de Estado e aos ideários que o 

sustentam, para situar a forma como tal autor concebe a 

crítica a aspectos basilares que sustentam a necessária 

defesa dos direitos humanos no escopo desse Estado. 
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The article deals with two concepts, universality and 

equality, present in the ideals of human rights. Lies the 

genesis of these concepts in Western culture. It focuses on 

the analysis of aspects of these concepts in the period in 

which it gives the genesis of bourgeois sociability, which 

is to be universal, and the idealization of the modern state 

founded on formal equality. Analyzes , then aspects of K. 

Marx criticizes this state model and ideologies that support 

it , to put how this author conceives criticism of the basic 

aspects that underpin the necessary protection of human 

rights within the scope of that State 
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1- Introdução 

 

 

         Alguns elementos constitutivos dos ideários de igualdade e universalidade postos 

no Estado moderno e que se apresentam como pilares para a sustentação de direitos 

humanos, idealizados como válidos, para além das fronteiras das nações, surgem como 

necessidades históricas e são postos em cena na discussão política da tradição ocidental, 

com diferentes moldagens em conformidade com o movimento histórico, desde a 

cidade-estado grega. 

          Vazquez (2001) situa a gênese do ideário de igualdade, no contexto da 

democracia ateniense. Considera que, ainda sob a rígida divisão entre os cidadãos livres 

e os escravos, esse ideário representa um ganho, do ponto de vista político, uma vez que 
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até então apenas o rei ou o tirano tinham a prerrogativa de fazer política. É a partir desta 

nova condição política, que se tornam possíveis as primeiras reflexões ampliação do 

acesso ao poder político e perante a lei, ainda que restrita aos cidadãos livres
 
(Benoit, 

1996).   

               Com relação ao ideário da universalidade, também é possível situar suas 

primeiras expressões na Grécia antiga, século III a.C, em concepções cosmopolitas, 

como a dos estoicos e a dos epicuristas.  No contexto histórico da dissolução das 

cidades gregas e por perspectivas diversas, tais concepções sustentam um modelo ético 

inscrito na necessária relação entre o homem e a natureza, sobre uma perspectiva 

universalista. Para eles, os homens, seres que são parte da natureza, deveriam buscar um 

ideal de convivência para além das fronteiras das nações numa perspectiva cosmopolita. 

O ideal do sábio estoico, por exemplo, é encontrar a razão seminal posta na natureza, 

premissa válida universalmente. 

                Na Idade Média, as noções de universalidade e igualdade estão vinculadas à 

realização no reino dos céus. Desiguais na condição de servos ou membros de 

corporações ofício, numa sociedade absolutamente hierarquizada, os homens e mulheres 

viviam sob a perspectiva de outro reino - o dos céus – onde poderiam ser iguais na 

condição de filhos de Deus (Arendt, 1995).  Para Vazquez (2001), esta concepção 

reinante na Idade Média indica um retrocesso com relação à Grécia, já que não se 

questionam as desigualdades entre os cidadãos; ao contrário do que se assistia na época 

da democracia ateniense, em que, mesmo com uma severa limitação de classe, houvera 

avanços, notadamente na participação política dos cidadãos livres.    

              Interessa-nos, neste artigo, refletir sobre a configuração desses ideários, 

universalidade e igualdade, na formatação de um Estado Direito compreendido como 

necessário para garantia de estabilidade social, coesão e convivência pacífica entre os 

homens, e que se dá, sobretudo, a partir do século XVIII; para, em seguida, mostrar 

alguns aspectos da critica de K Marx à defesa dos direitos humanos que se ancora, entre 

outros aspectos, na igualdade formal que figura como um dos pilares desse Estado.  
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2. Igualdade e Universalidade no ideário liberal do Estado de direito 

 

                Alguns fatos históricos são basilares para a concepção do modelo de Estado 

de direito, dentre os quais, destacam-se, o iluminismo e o advento da burguesia, sob a 

configuração de um novo modo de produção: o capitalismo. Apregoa-se, no ideário 

iluminista, o triunfo da razão humana sobre qualquer fenômeno da natureza e qualquer 

modelo de sociedade natural ou sagrado que se situe além das relações entre os 

cidadãos.  Esse ideário que ganha notoriedade, sobretudo no século XVIII, é resultado 

de um processo de cerca de dois séculos caracterizado por mudanças no processo de 

produção da vida social que no bojo qual se consolida a derrocada da compreensão 

religiosa e do pensamento mágico legitimavam o sistema feudal. Nele engendram-se 

mediações que vão aparecer sobre a forma de traços peculiares de um novo período 

sociohistórico, os quais Rouanet (1992, p.149) traduz como: individualismo e 

universalismo; ambos vinculados à racionalidade que pode desvendar todos os 

fenômenos sejam eles pertencentes à natureza ou ao comportamento moral. 

 Na análise do individualismo, nesse contexto iluminista, sob o triunfo da 

razão, concebe-se o homem como um ser particular, desarticulado dos interesses 

comunidade e, voltado, sobretudo, para a busca pela autorealização.  Nesse intento, o 

indivíduo pode inclusive questionar a moralidade instituída em seu meio social e opor-

se a ela. Rouanet (1992) considera que, a partir destas bases, o universalismo “se 

manifesta na concepção de uma natureza humana universal, de princípios universais da 

validação e de certo número de normas materiais universais (ROUANET, 1992, 

p.152)”. Não se descartavam as diferenças existentes entre culturas ou épocas distintas, 

mas acreditavam que alguns princípios e normas eram universalmente válidos, dada a 

unicidade da natureza humana.  

      A ênfase no individualismo nesse ideário iluminista vincula-se a um 

novo modo de produção que, em seu bojo, traz nova configuração societária: a 

sociabilidade burguesa cuja gênese e cristalização, segundo Bornhem (1992), representa 
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uma revolução na história da humanidade.  O homem burguês, dotado de uma razão que 

explica todos os fenômenos, não recorre a uma instância superior para elucidá-los. Não 

há como delegar a fenômenos naturais ou religiosos qualquer poder para orientar 

comportamentos humanos e regras para convivência pacífica. Estão postas, assim, uma 

das bases sobre a quais se faz necessário teorizar sobre a origem do Estado e da política 

de maneira racional em que se abandona a tradicional ligação do governante com 

atributos divinos (TRINDADE, 2002). 

      Destaca-se, nessa conjuntura, a teoria do Estado que nasce sob a 

moldura do contratualismo
3
 e que lança as bases para a moldagem da concepção de 

igualdade formal como garantia de uma moralidade e coesão política necessária à nova 

ordem mundial fundada no individualismo, racionalidade e liberdade associada à 

propriedade privada; elementos constitutivos na sociabilidade burguesa fundada de 

desigualdade de classes.  E, nessa moldura, destaca-se a concepção liberal que tem sua 

gênese no pensamento de Locke (1978)
4
. Para este autor, os homens têm por direito de 

natureza a liberdade de dispor sobre seu próprio corpo e seus bens; os homens viviam 

originalmente num estado de natureza, onde desfrutavam de liberdade  limitada pelo 

encargo da autopreservação. Neste estado, os homens podem julgar as ofensas que 

sofriam, tendo inclusive direito de eliminar a vida daquele que o ofendera.  E nessas 

circunstâncias, sem condições legislar imparcialmente, tendiam a agir em causa própria, 

cometendo injustiças. É, então, dessa condição, compreendida como inerente à natureza 

dos homens, nasce o estado de guerra, ou seja, um “estado de inimizade e destruição 

(LOCKE, 1978, p.40)”. Para evitá-lo, se faz necessário um árbitro para as disputas. É 

sobre estas bases, que pela garantia da preservação da vida e dos bens, o homem 

renuncia ao Estado de natureza e institui o Estado civil, fundada na igualdade formal. 

                                                
3
  A teoria contratualista, a qual incorpora diferentes autores. Os mais relevantes são, Hobbes, 

Locke Rousseau.  Autores que têm em comum a perspectiva de que a formação do Estado se dá a partir 

da livre vontade dos indivíduos, os quais, objetivando a proteção de sua vida, abdicam de sua liberdade 

natural e se submetem ao poder dessa instância. 
4
  Optou-se pela recorrência apenas a Locke por considerar que, dentre os autores jusnaturalistas, 

foi aquele cujas ideias estavam em maior sintonia com as necessidades da sociedade nascente, na qual a 

classe burguesa se tornava hegemônica.  
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                   O corpo político, Estado de direitos, tem como seu fundador a suposta 

comunidade que, por consentimento efetivo e explícito de cada indivíduo, fazendo uso 

de sua liberdade e em pleno exercício racional, conforme os direitos da lei de natureza 

funda e incorpora-se a corpo político único. E o autor, explicita os motivos: a fim de 

viver em segurança e salvaguardar os bens.    Há aqui, uma intrínseca relação entre o 

ideário de igualdade e a propriedade privada entendida como direito natural.  

             A noção de indivíduo natural é em Locke (1978) inseparável da noção de 

direito, tanto no estado natural quanto no civil. O Estado é concebido, então, como o de 

assegurar os direitos individuais. Essa retórica, na época de sua expansão, serviu como 

um “instrumento de luta política contra o poder do estado medieval” (COSTA, 2006, 

p.25), uma vez que sendo o indivíduo portador de direitos inerentes de homem, não se 

submeteria mais ao soberano. Este perdia a majestade com relação ao direito de vida e 

morte sobre seus súditos.  Tal é o um dos paradoxos da noção igualitária que sustenta o 

Estado de direito; uma conquista política e a âncora da naturalização da igualdade de 

classes inerente ao modo de produção capitalista que se erigia.  

         Outra face do paradoxo: a apologia ao trabalho. Na teoria de Locke (1978), 

encontra-se, a associação entre trabalho e propriedade privada, fator essencial para a 

sociedade capitalista nascente. O autor compreende que o homem tem em seu corpo 

uma propriedade e a estende aos frutos do trabalho do seu corpo.   Considera o trabalho 

como fonte de valor, assim, toda vez que o homem despender sua força na execução de 

um trabalho agrega o resultado a sua propriedade particular.  Em seus termos (Locke, 

1978, p.45): 

 

Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam 

comuns a todos os homens, cada homem tem a 

propriedade em sua própria pessoa; a esta ninguém tem 

qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo 

e a obra de suas mãos pode dizer-se, são propriamente 

dele. Seja o que for que ele retire do estado que a natureza 

lhe forneceu e no qual o deixou, fica-lhe misturado ao 

próprio trabalho, juntando-se lhe algo que lhe pertence e, 
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por isso mesmo, tornando-o propriedade dele. Retirando-o 

do estado comum em que a natureza o colocou, anexou-

lhe por esse trabalho algo que o exclui do direito comum 

de outros homens.  

 

         A associação entre trabalho, propriedade e liberdade individual traduzida e uma 

das bases sobre do pensamento liberal com relação à vida em sociedade, requer o 

ideário da igualdade formal, um dos aspectos fundantes dessa vida. Estamos assim 

diante de pilares fundantes na idealização da formatação jurídica dos Direitos Humanos. 

           Na reflexão de Bornheim (1992), um dos maiores trunfos da burguesia está no 

fato de reformular a questão da universalidade.  Para o autor, o projeto burguês 

conseguiu tornar-se universal justamente por fortalecer a crença de que era possível 

congregar todos os membros da sociedade. Nesse sentido, a crença no Estado de 

Direito, produzido livremente pelos homens, substitui a fé como elemento de coesão 

social. A lei passa a mediar essa relação entre o que é particular e universal.   

             Nessa estreita vinculação entre o ideário burguês e uma nova compreensão de 

universalidade e igualdade, os dilemas que decorrem da contradição entre as classes 

sociais e que já se explicitavam, no momento da gênese do capitalismo, são dissolvidos 

no discurso dos direitos.  É o ideário de um estado universal tem na crítica hegeliana à 

acepção jusnaturalista, um novo contorno.   Para Hegel, o Estado seria instância de 

consenso ético no qual o interesse coletivo está acima dos particulares; a racionalidade 

não está, portanto, no indivíduo, mas no Estado. É ele que organiza e guia a sociedade 

civil, sendo anterior e superior a ela.   Tal é uma das premissas fundamentais para 

análise da crítica de Marx ao ideário de universalidade e igualdade que atribui ao Estado 

a tutela sobre a concepção dos direitos humanos, no bojo da revolução Francesa.   

 

 

3- Aspectos da Crítica de Marx aos Ideários de Universalidade e Igualdade do 

Estado de Direito  
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             De acordo com Carnoy (1994), para além das divergências de interpretação 

existentes entre os autores marxistas, fundamentos analíticos - as condições materiais de 

uma sociedade como base de sua estrutura social e da consciência humana, bem como o 

Estado como um instrumento de dominação de classe - é convergente quando tratam da 

análise de Marx sobre o Estado.  E nessa crítica de Marx, não é o Estado que funda a 

sociedade civil; ao contrário, esta última o cria e o legitima. E o caráter desse Estado 

não está na acepção de uma universalidade abstrata que se impõe à história. Marx 

afirma o caráter eminentemente histórico do Estado, o qual tem sua forma derivada das 

relações de produção de uma dada sociedade. Para Marx (apud CARNOY, 1994, p.66), 

“não é o Estado que molda a sociedade, mas a sociedade que molda o Estado. A 

sociedade, por sua vez, se molda pelo modo dominante de produção e das relações de 

produção inerentes a esse modo”. Dessa forma, mudando-se a forma como a sociedade 

(re) produz suas condições de existência, altera-se a constituição e consequentemente 

modifica-se a estrutura do Estado.  Esta historicidade do Estado se perde quando ele, 

assumindo sua forma sob o modo de produção capitalista, adota a função ideológica de 

apresentar-se enquanto representante universal dos interesses de uma coletividade, 

dirimindo os conflitos particulares Isso, contudo, isso não passa de um artefato na 

medida em que o Estado representa os interesses de uma classe dominante. Nas palavras 

de Marx (1996, p. 48).  

É justamente desta contradição entre o interesse particular e interesse 

coletivo que o interesse coletivo toma, na qualidade de Estado, uma forma autônoma, 

separada dos reais interesses particulares e gerais, ao mesmo tempo, na qualidade de 

coletividade ilusória, mas sempre sobre a base real dos laços existentes em cada 

conglomerado familiar e tribal (...) e, sobretudo (...) baseada nas classes, já 

condicionadas pela divisão do trabalho que se isolam em cada um desses 

conglomerados humanos e entre os quais a uma que domina todas as outras. Segue que 

todas as lutas no interior do Estado (...) são apenas as formas ilusórias nas quais se 

desenrolam as lutas reais entre as diferentes classes. 



 

9 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

          Na interpretação de Marx, o Estado não teria origem num ato individual, não seria 

um árbitro imparcial, tampouco a síntese de individualidades, como defendem os 

contratualistas. Por outro lado, os interesses particulares não desaparecem, mas ganham 

eco no interior da estrutura do Estado que, como um instrumento de dominação de uma 

classe sobre outra, contribui para a reprodução do sistema social vigente e dos 

privilégios que ele engendra:  

 

(...) Na medida em que o Estado surgiu da necessidade de 

conter os antagonismos de classe, mas também apareceu 

no interior dos conflitos entre elas, torna-se geralmente um 

Estado em que predomina a classe mais poderosa, a classe 

economicamente dominante, a classe que, por seu 

intermédio, também se converte na classe politicamente 

dominante e adquire novos meios para a repressão e 

exploração da classe oprimida (ENGELS apud CARNOY, 

1994, p.70). 

 

        O outro ponto de convergência entre os autores marxistas, destacados por Carnoy 

(1994), diz respeito ao fato de, na sociedade capitalista, o Estado ser um órgão de 

repressão a serviço da burguesia; uma função exercida com a imposição de leis 

positivas e com a coerção propriamente dita. Nesta perspectiva, o Estado detém não 

apenas o poder das forças armadas, mas também o comando das instituições repressivas 

e de controle, tais como o judiciário e a polícia.  Seu sistema jurídico “(...) estabelece as 

regras de comportamento e as reforça para se ajustarem aos valores e normas burgueses 

(CARNOY, 1994, p.71)”. Dessa forma, está em sintonia com o intento de manutenção 

da ordem vigente, uma vez que os valores expressos nas leis e tidos como universais, 

são, na verdade, os valores de uma classe social que foram generalizados para toda 

sociedade. 

          Poulantzas (1971, p.133) considera que o sistema jurídico moderno, distinto da 

regulamentação feudal fundada em privilégios, reveste um caráter „normativo‟, expresso 

num conjunto de leis sistematizadas a partir dos princípios de liberdade e igualdade. É o 

reino da „lei‟. A igualdade e a liberdade dos indivíduos-cidadãos residem na sua relação 
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com as leis abstratas e formais, as quais são tidas como enunciando essa vontade geral 

no interior de um „Estado de direito‟. “O Estado capitalista moderno apresenta-se, 

assim, como encarnando o interesse geral de toda a sociedade, como substancializando a 

vontade desse „corpo político‟ que seria a „nação‟”.  Os indivíduos são transformados 

em cidadãos pertencentes a uma nação pretensamente igualitária guiada por valores 

comuns. O Estado, bem como suas instituições, aparecem como encarnações da vontade 

geral, predominando os valores da igualdade e universalidade.  

       Marx (apud Poulantzas, 1971), argumenta que não existem indivíduos-sujeitos 

numa relação abstrata e formal, na qual estão despojados de sua determinação 

econômica e inserção de classe. Existem sujeitos que atuam concretamente enquanto 

agentes de produção no capitalismo e que, em virtude da posição que ocupam na escala 

produtiva, tem um determinado nível de poder. Dessa forma tece uma crítica aos 

ideários de universalidade e igualdade construídos pelo Estado de Direito, pois, os 

indivíduos são desiguais perante o capitalismo e é sobre essas desigualdades que a lei e 

as instituições repressivas do Estado atuam. Não há, portanto, imparcialidade.  

          A superestrutura
5
 jurídico-política do Estado está relacionada à estrutura das 

relações de produção, no entanto exerce a função de ideologia dominante no capitalismo 

tal qual o foi à ideologia religiosa para o feudalismo (Poulantzas, 1971). As ideologias 

têm, portanto, a função de dissociar o político do econômico, gerando duas esferas 

supostamente autônomas. Dessa maneira, torna-se aceitável para uma sociedade a 

existência formal de indivíduos iguais e no plano do real persistem as diferenças de 

classe. De acordo com Marx (1969, p.25):  

 

O Estado anula, a seu modo, as diferenças de nascimento, de 

status social, de cultura e de ocupação, ao declarar o nascimento, 

o status social, a cultura e a ocupação do homem como diferenças 

                                                
5  Para Marx (apud BOTTOMORE, 2001, p.27), a base material de uma sociedade, seu modo de 

produção, ou sua infraestrutura, “condiciona a existência e as formas do Estado e da consciência social”, a 

superestrutura. Esta não tem existência autônoma, pois são as relações econômicas de uma dada 

sociedade que determinam sua origem e funcionalidade. Isso não quer dizer que a superestrutura seja 

menos importante que a infraestrutura, mas, que esta última tem existência anterior.  
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não políticas, ao proclamar todo membro do povo, sem atender a 

estas diferenças, coparticipante da soberania popular em base de 

igualdade. 

 

         Marx não teve como foco de sua análise o Direito, no entanto, para Bottomore 

(2001), no período de 1844-1847, ele interpretava que:  

 

O direito real, vigente, era uma forma de alienação que abstraía o 

sujeito jurídico e os deveres legais dos seres humanos concretos e 

das realidades sociais, proclamando uma igualdade jurídica e 

política formal, ao mesmo tempo em que tolerava, e na verdade 

encorajava, a servidão econômica, religiosa e social, divorciando 

o homem como sujeito jurídico e o homem como cidadão político 

do homem econômico da sociedade civil (BOTTOMORE, 2001, 

p.109). 

 

        Marx critica, portanto, a dicotomia forjada entre o político e o econômico, o que 

mascara a realidade de desigualdade produzida pelo modo de produção capitalista. Mais 

tarde, formula a teoria de que o Direito, como parte da superestrutura, seria “um reflexo 

das concepções, das necessidades e dos interesses de uma classe social, produzida pelo 

desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção que constituem a 

base econômica do desenvolvimento social (MARX apud BOTTOMORE, 2001, 

p.109)”. Nesse sentido, o Direito teria, como entre suas funções, a de justificar a 

realidade de acordo com os valores da classe burguesa dominante.  

         Diante de toda a abstração posta a respeito da teorização sobre o Estado Moderno, 

Marx parte das relações de produção para afirmar que tal condição de igualdade e 

universalidade é meramente formal. Os indivíduos encontram-se perante o Estado de 

acordo com a posição que ocupam na estrutura de classes e como, em última instância, 

o Estado representa os interesses da burguesia, não há imparcialidade. Para ilustrar tal 

questão tem-se a crítica de Marx aos direitos humanos. Nela, Marx critica o ideário que 

dos Direitos Humanos, que ao se referir ao homem, em seu sentido universal, dirige-se, 

na verdade, ao homem burguês. Isto porque tais direitos “(...) são direitos do membro da 

sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem separado do homem e da 
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comunidade (MARX, 1969, p.41)”. O direito fundamental desse homem identificado 

como cidadão restringe-se, diz Marx, à propriedade privada.  Nas palavras do autor:  

 

O direito humano à propriedade privada, portanto, é o direito de 

desfrutar de seu patrimônio e dele dispor arbitrariamente, sem 

atender aos demais homens, independentemente da sociedade, é o 

direito do interesse pessoal. A liberdade individual e esta 

aplicação sua constituem o fundamento da sociedade burguesa. 

Sociedade que faz com que todo homem encontre noutros homens 

não a realização de sua liberdade, mas, pelo contrário, a limitação 

desta (MARX, 1969, p.43).  

 

                Marx (1969) caracteriza então o homem burguês, individualista, voltado aos 

seus interesses pessoais. Nesse sentido, a noção de liberdade, tão cara ao Estado de 

Direito, limita-se ao direito de fazer tudo que não prejudique os outros. Assim, a 

liberdade é interpretada como direito de dissociação, como direito individual ser visto 

como indivíduo isolado.  Ilustrando essa crítica, Marx (1969, p.44-5), toma como dado 

objetivo os direitos humanos e afirma que nenhum dos chamados direitos humanos 

ultrapassa o egoísmo do homem, do homem como membro da sociedade burguesa, isto 

é, do individuo voltado para si mesmo, para seu interesse particular, em sua 

arbitrariedade privada e dissociado da comunidade. Longe de conceber o homem como 

um ser genérico, estes direitos, pelo contrário, fazem da própria vida genérica, da 

sociedade, um marco exterior aos indivíduos, uma limitação de sua independência 

primitiva. O único nexo que os mantém em coesão é a necessidade natural, a 

necessidade e o interesse particular, a conservação de suas propriedades e de suas 

individualidades egoístas. 

          Nesta perspectiva, a critica à formulação jurídica dos direitos humanos
6
 se dá 

como extensão da crítica aos interesses da sociedade que a produziu.  Tais direitos têm 

                                                
6
  As conclusões de Marx (1969) são tiradas da análise que efetua do contexto histórico marcado 

por reivindicações dos judeus pela conquista de direitos civil, no âmbito do Estado cristão prussiano. 

Inicia tal análise criticando a elaboração teórica do jovem hegeliano Bruno Bauer. Para este, a única 

forma dos judeus atingirem seu intento seria por meio da abolição da religião. Marx (1969), contrário a 

esta ideia, afirma que a reivindicação dos judeus dizia respeito à emancipação política e não à 
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como fundamento a manutenção da sociabilidade que erige sob a ótica do capitalismo, 

situando-se na esfera da emancipação política, ou seja, os direitos humanos só podem 

ser exercidos sob a tutela do Estado, o que não condiz com a emancipação humana, na 

qual a igualdade e a universalidade, de fato, são possíveis. Tal emancipação pressupõe a 

constituição do homem enquanto ser genérico
7
, o que não é possível nesse modo de 

produção que reproduz o individualismo inerente à sociedade de classes que lhe é 

intrínseco.  

 

 

4-CONCLUSÃO 

         

      A análise desses conceitos, universalidade e igualdade, é necessária para o debate 

dos direitos humanos, numa perspectiva crítica. O ideário burgues em que são 

formulados no Estado de direito e inegável. Contudo, são conceitos que nascem com a 

sociabilidade burguesa e afirmam-se como necessidade histórica da sociabilidade. São 

fundamentais para o debate da necessária superação dos limites da emancipação política 

associada à dominação de uma classe social, a burguesia, no Escopo do Estado que se 

afirma como necessário a manutenção dessa dominação de classe. 

      Parte-se, aqui, da tese que sustenta que esse debate põe em cena a desigualdade 

social, fundante desse modo de produção e da negação de uma das sociciohistoricas 

peculiaridades do ser social: a generecidade humana. É nesta perspectiva que se faz 

necessário apoiar-se para defesa de direitos humanos fundamentais que são, negados, 

cotidianamento, na reprodução da desigualdade de classes que oculta, sob o discurso da 

                                                                                                                                          
emancipação humana. E, além disso, não seria necessária religião, pois o Estado Moderno, em seu 

ideário, é isento de valores religiosos. Ou ainda, porque a influência da religião, secular, seria superada 

apenas com a abolição do capitalismo.  
7 Sobre o conceito de homem genérico, consultar: Karl, Marx. Manuscritos Econômico-

Filosóficos de 1844. Edições Avante, Lisboa, 1994, páginas: 70, 71, 72,73.  Nesta obra, K.Marx, em sua 

primeira crítica aos pressupostos utilizados pela economia política clássica que sacralizavam o modo de 

produção capitalista, constrói a teoria da alienação que tem como um de seus aspectos basilares o 

distanciamento do homem em relação a seu gênero, o que é provocado pelo trabalho no modo de 

produção capitalista. Estes argumentos se sustentam em toda obra do Marx em sua maturidade, ainda que 

com revisão da base antropológica, de influência feuerbachiana que os inspira. 
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igualdade formal, a lógica da acumulação capitalista alheia à necessdiades humano-

sociais.  
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