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Este volume, Bentham contre les droits de l’homme, inclui, entre 
outros textos, a nova tradução francesa do célebre ataque de Bentham 
às declarações francesas de Direitos do Homem e do Cidadão de 1793 e 
1795 e ao projeto de Sieyès de 1789 (parcialmente traduzido no volume 7, 
n. 1, de Prisma Jurídico).

Este livro baseia-se na edição crítica inglesa de 2002, organizada 
por Philip Schofield, Catherine Pease-Watkin e Cyprian Blamires, com o 
longo título Nonsense upon stilts or Pandora’s box opened or the French 
Declaration of rights prefixed to the Constitution of 1791 laid open and 
exposed – with a comparative sketch of what has been done on the same 
subject in the Constitution of 1795, and a sample of citizen Sieyès (Absurdo 
sobre pernas-de-pau, a caixa de Pandora aberta ou a declaração de direi-
tos francesa prefixada à Constituição de 1791, aberta e exposta – com 
um quadro comparativo do que tem sido feito sobre o mesmo assunto na 
Constituição de 1795 e uma amostra do cidadão Sieyès).

O infortúnio editorial do texto começou em 1801, quando sua publi-
cação foi recusada por Étienne Dumont, autor utilitarista francês, em razão 
da possível contrariedade de Sieyès, que estava no poder. Somente em 1816 
surgiu a primeira edição de Sophismes anarchiques (título dado então), em 
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francês, no volume Tactique des Assemblées législatives, suivie d’un Traité 
des sophismes politiques.

Esta obra de Bentham somente teria sua encarnação inglesa como 
Anarchical Fallacies, em 1838, na edição das obras completas. Essa edição 
recorreu aos manuscritos do pensador, mas o fez de forma defeituosa; ade-
mais, a última parte do texto era uma tradução da primeira edição francesa, 
uma vez que o manuscrito do autor para esse trecho não foi encontrado. 
Este volume a reproduz, nesse trecho perdido ou talvez apócrifo.

Sabe-se que boa parte dos argumentos de Bentham padecem do de-
feito que ele julga ver nos direitos humanos – são falaciosos. No entanto, 
a análise mantém interesse como exemplo das divergências entre uma con-
cepção deontológica e uma consequencialista da ética. O utilitarismo de 
Bentham corresponde, como se sabe, à segunda posição.

O escândalo do autor diante das declarações francesas está ligado à 
linguagem das declarações, ao “absurdo” da pretensão universalista e ao in-
citamento à rebelião contra todos os governos; tratar-se-ia de uma “lingua-
gem terrorista” (p. 34). A concepção de soberania da nação, explícita nas 
declarações, permitiria a revolta contra todos os governos europeus (pois o 
absolutismo predominava), exceto alguns cantões suíços. 

O apego ao status quo político exigia, no plano jurídico, a rejeição 
ao direito natural: “Les droits naturels sont une pure absurdité: des droits 
naturels et imprescriptibles sont une absurdité rhétorique ; une absurdité 
montée sur des échasses.” (p. 34) (Os direitos naturais são um puro absur-
do: naturais e imprescritíveis são um absurdo retórico; um absurdo armado 
sobre pernas-de-pau.)

De fato, Bentham, se não aceitou as declarações, compreendeu as pro-
priedades insurrecionais dos direitos humanos. Essa, porém, é só a primeira 
parte do volume. A segunda, escrita por Bertrand Binoche, apresenta várias 
críticas a esses direitos, ao ressaltar as formuladas por Burke (o tradiciona-
lismo), Bentham (com sua rejeição ao contratualismo), Maistre, Benjamin 
Constant, Comte, Savigny, Hegel e Marx. 
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Trata-se de um amplo panorama, muito bem analisado, do pensa-
mento europeu entre Burke e o jovem Marx. Entre outras questões, Binoche 
aponta a convergência entre Comte e Marx na ideia de “desaparição do di-
reito”. Para o Marx, de A questão judaica, dever-se-ia superar tanto a reli-
gião quanto o direito para a verdadeira emancipação.1

A terceira parte, que escapa à linha até então traçada pelo livro, e anun-
ciada pelo título, dedica-se aos “dias de hoje”: Et aujourd’hui?. Compõe-se 
de dois artigos, de Michel Troper, sobre o positivismo e os direitos huma-
nos, e de Étienne Balibar, a respeito da crítica aos direitos sociais.

Perde-se, nesse momento, o foco em Bentham, e tampouco se chega 
a constituir um volume abrangente sobre as críticas aos direitos humanos, 
uma vez que o fim do século XIX e o século XX não estão realmente re-
presentados. Ademais, a atualidade também é mostrada de forma bastante 
lacunar, uma vez que as visões islâmicas, chinesas e indianas sobre o assun-
to não são analisadas.

Balibar busca dialogar com Amartya Sen e pensar o problema da 
“exclusão antropológica” que estaria subjacente à noção de direitos hu-
manos. O artigo de Troper não possui a mesma amplitude de visão e 
parte do pressuposto “Or, c’est un fait que le droit positif comporte de 
nombreuses normes relatives aux droits de l ’homme” (p. 245). (Ora, é 
um fato que o direito positivo comporta numerosas normas relativas aos 
direitos humanos.) 

Essa afirmação não vale para boa parte do mundo de hoje, mesmo se 
for levado em conta apenas o simples plano da positivação das normas jurí-
dicas, que tem conhecido ultimamente retrocessos com a chamada guerra 
ao terrorismo e a mundialização econômica. No tocante à efetivação dessas 
normas, os problemas são vários, inclusive na França.

De toda forma, se as concepções normativistas podem ser compatí-
veis com os direitos humanos, como bem afirma Troper, elas têm dificulda-
des para responder à questão do fundamento desses direitos. Também sob 
esse aspecto, a luta pelos direitos humanos está longe de terminar, se é que 
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esse fim é possível; talvez o horizonte desses direitos se mantenha sempre 
aberto, assim como o desejo humano.

Nota
1  Essa concepção marxiana estreita de direito, que o liga especificamente ao capitalismo (por 

conseguinte, o direito desapareceria quando acabasse a sociedade dividida em classes), não 
é seguida por autores, como E. P. Thompson, que encaram a lei como um meio em que se 
travam conflitos sociais, e não como simples imposição do poder: “Se supomos que o direi-
to não passa de um meio pomposo e mistificador através do qual se registra e se executa o 
poder de classe, então não precisamos desperdiçar nosso trabalho estudando sua história 
e formas. [...] O direito importa, e é por isso que nos incomodamos com a sua história.” 
(THOMPSON, E. P. Senhores e caçadores. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 359).


