
A forma sob a qual mais veio a ser conheci
da a teoria dos direitos individuais é a 
proposta pelo liberalismo que prega o 

caráter negativo destes direitos, é dizer: O 
Estado os satisfaz por um abster-se, por um 
não atuar. Por exemplo, o direito à liberdade, 
à propriedade. Considera-os, também, como 
asseguradores de uma área de inibição da 
atuação estatal, o que vale dizer, uma forma 
de repartição de competências entre o Estado 
e o indivíduo. O primeiro é competente para 
tudo, salvo para imiscuir-se naquelas ques
tões cuja decisão cabe soberanamente ao in
divíduo. Finalmente, esta área de liberdade 
não é senão a reprodução no campo das leis 
de uma série de direitos que pré-existiam à 
própria formação do Estado (Jusnatura-
lismo). 

É sabido que um rol de direitos indivi
duais, com caráter meramente negativo, não 
foi suficiente para garantir a plena liberda
de individual. 

Em primeiro lugar, logo se constatou que 
há alguns direitçs cuja satisfação integral 
pode-se dar desde que o Estado não a turbe. 
Por exemplo, a liberdade física. Todavia, ou-

tros direitos como o da igualdade não se sa
tisfazem com a sua mera proclamação a títu
lo formal que se dá quando as Constituições, 
bombasticamente, alardeiam "todos são 
iguais perante a lei" o que leva a críticas 
irónicas: tanto o pobre como o rico são iguais 
para dormirem debaixo da ponte. É com
preensível, pois, que se tenha procurado, já 
em uma época mais moderna, conferir um 
caráter substancial a certas liberdades, pro-
porcionando-lhes não somente a garantia da 
Constituição mas também os meios para 
exercê-las. 

Quem contudo desfechou um golpe à con
cepção liberal dos direitos individuais clássi
cos, tão profundo que acabou por desfigurá-
la por completo, foi o marxismo. Para este, é a 
própria ideia da essência do que seja o indi
víduo que é alterada. Para ele a essência do 
homem não é uma abstração inerente ao indi
víduo isolado. Na verdade, é um conjunto de 
relações sociais. Para ele ainda, o homem não 
tem senão uma essência social do que resulta 
que não pode bastar a si próprio e só consiga 
transformar-se em homem total, através de 
uma nova sociedade. É fácil entender-se que 
a partir daí o que resulta protegido é a socie-
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dade e não o homem. Torna-se inteligível 
também que a criação das condições mate
riais possibilitadoras do livre "desabrochar" 
dos direitos individuais venha justificar a 
apropriação coletiva dos meios de produção e 
a gestão coletiva da economia. 

Nada obstante partir de uma ideologia 
totalmente diversa, a crítica marxista teve, 
sem dúvida, o condão de repercurtir nas for

mulações clássicas, sobretudo em dois pontos: 
na insuficiência do igualitarismo meramen
te formal e no caráter muitas vezes platónico 
de certos direitos, quando não acompanhados 
de condições materiais necessárias à sua ple
na efetivação. 

O mérito contudo do liberalismo clássico 
foi ter tido a suficiente flexibilidade para 
absorver estas críticas criando uma forma de 
trazer reparo às insuficiências sociais de mol
de tal a repelir as postulações extremadas do 
marxismo. E este caminho consistiu, sobretu
do, na formulação de direitos económicos, 
sociais, políticos e culturais, que vieram a 
enriquecer a enunciação clássica. Assim não 
há hoje Constituição que não dispense enor
me importância aos deveres de prestação por 
parte do Estado, que nada mais são do que a 
contrapartida de direitos do indivíduo que 
não podem ser satisfeitos senão mediante 
uma prestação ou se se preferir, o fornecimen
to de um bem por parte do Estado. 

Não há negar-se que tal caminho não 
trouxe solução para todos os problemas so
ciais, mas pelo menos amenizou tão acentua
damente as injustiças sociais que pode se 

tranquilamente afirmar que as sociedades 
desenvolvidas do Ocidente estão muito mais 
próximas da criação de um homem livre, tan-
to formal quanto substancialmente, do que o 
suposto homem comunista, até hoje enleado 
em uma série de cerceamentos de suas liber
dades de reunião, locomoção, profissão, ete., 
em uma situação de insuficiência tamanha 
que já começa a produzir alguma reação, se 
bem que ainda muito tímida. 

Contudo, o êxito até hoje conseguido pelo 
Ocidente não deve tirar o juízo ao legislador. 
O entusiasmo da comissão Afonso Arinos em 
resolver pela outorga de direitos individuais 
todos os problemas humanos foi ao ponto de 
enunciar ao lado do direito d vida um curió 
síssimo direito à "existência digna", que, se 
aprovado, vai dar muito o que falar. Épreci 
so atentar para o fato de que a lei não tem 
poder mágico e há certos aspectos do mundo 
real que lhe escapam necessariamente às gar
ras e dentre eles se inclui aqueles que forçosa
mente dependerão sempre de um esforço indi
vidual, como é o caso da dignidade, que não 
pode ser gratuitamente ofertada mas sim mo
ralmente adquirida peio cidadão. V B 
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