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INTRODUÇÃO 

O estudo dos direitos fundamentais deve, além da preocupação de buscar uma 

sólida teoria a seu respeito, redefinindo situações para adequá-las aos anseios procurados 

pelos indivíduos, em confronto com as suas necessidades mais urgentes, torná-los 

compreensíveis pelas variadas camadas sociais. Estas, por outro ângulo, devem ser 

incentivadas a fazer uso dos direitos que as protegem em frente ao Estado, aos grupos 

organizados etc.... A doutrina tem, enfocado os variados aspectos que envolvem o tema 

“Direitos Fundamentais”, com o propósito de inserir, no âmbito cultural do exercício da 

cidadania, o despertar da sociedade, em todos os níveis, para o cumprimento das regras 

estruturais que os regem. 

O Islã, além de ser uma religião, é sobretudo um fenômeno histórico, cultural e 

social complexo e abrangente. A sharia, é o nome que se dá ao código de leis do 

islamismo. Em várias sociedades islâmicas, ao contrário da maioria das sociedades 

ocidentais, não há separação entre a religião e o direito, todas as leis sendo religiosas e 

baseadas ou nas escrituras sagradas ou nas opiniões de líderes religiosos. O Corão é a 

mais importante fonte da jurisprudência islâmica, sendo a segunda a Sunnah (obra que 

narra a vida e os caminhos do profeta). Não é possível praticar o Islã sem consultar 

ambos os textos. 

No campo dos direitos humanos, os primeiros jurisitas islâmicos introduziram 

diversos conceitos legais avançados, antes do século XII, que anteciparam conceitos 

similares modernos neste campo. Entre eles estavam as noções de lei do fideicomisso e 

de fundo de caridade, de solidariedade social, da dignidade humana e do trabalho, da 
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condenação do comportamento antissocial, da presunção de inocência, além de noções de 

caridade, universalismo, garantia contra a usura e contra o abuso dos direitos, 

privacidade, direitos da mulher, liberdade individual, igualdade diante da lei, 

representação legal, o princípio da não-retoatividade, a supremacia da lei, a 

imparcialidade e a independência judiciária, e a limitação da soberania. Muitos destes 

conceitos acabaram sendo passados para a Europa através dos contatos com a Espanha 

islâmica, através das Cruzadas, e das traduções latinas do século XII. 

Nas últimas décadas, a comunidade muçulmana esforçou-se por buscar uma 

alternativa à Carta Universal dos Direitos Humanos de 1948 por meio de outra Carta que 

fora menos leiga e mais em linha com os princípios da religião islâmica. Assim surgiram 

a Declaração dos Direitos Humanos no Islã (1981), a Declaração dos Direitos Humanos 

do Cairo (1990), e a Carta Árabe dos Direitos Humanos (1994). Com elas, os 

muçulmanos tentam dar aos direitos humanos um fundamento confessional já que todo 

direito provém de Allah. 

A importância do tema deve-se ao fato de que a problemática dos Direitos 

Humanos surge, no contexto atual, como uma das questões mais tormentosas para o 

jurista, que se vê as voltas com um tema que assumiu enorme grau de importância junto à 

comunidade internacional, mas que, ao mesmo tempo, ainda não atingiu uma unidade de 

pensamento que permita a sua organização de forma a assegurar sua proteção universal. 

As normas internacionais de direitos humanos, que fundam radicalmente nosso pensar 

jurídico contemporâneo, não foram construídas com a participação de todos os povos. 

Refletem, em verdade, uma opção decorrente de uma visão ocidental sobre a humanidade 

produzida em um determinado momento histórico, em um contexto cultural concreto. 

Assim, o estudo do tema nos levará a abordar num primeiro momento os direitos 

fundamentais (I), subdividido em evolução dos direitos fundamentais humanos (A) e em 

características dos direitos fundamentais (B). De outra banda, abordaremos as fontes do 

direito islâmico (II), parte essa dividida em direitos fundamentais islâmicos (A) e em 

diplomas legais islâmicos e os direitos humanos (B).  
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PARTE I – DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Os direitos fundamentais são fruto de grande evolução histórica e social, portanto 

se pensarmos os direitos fundamentais, como “simples direitos”, não reflete a realidade, 

sendo que até os dias atuais, inúmeras foram às mobilizações sociais, a sociedade sofreu 

mutações assim como suas necessidades, e por certo os direitos fundamentais a 

acompanharam.  

J. J. Gomes Canotilho, buscando construir, com métodos científicos, um sentido e 

uma forma dos Direitos Fundamentais, apresenta reflexões sobre as já existentes Teorias 

dos Direitos Fundamentais. Ultima as suas meditações sobre o tema com a afirmação de 

que “torna-se necessária uma doutrina constitucional dos direitos fundamentais, 

construída com base numa constituição positiva, e não apenas uma teoria de direitos 

fundamentais de caráter exclusivamente teorético.” 
i
 

Outros doutrinadores se debruçaram sobre o tema dos direitos fundamentais, 

cabendo neste presente estudo elucidar o pensamento de alguns juristas. Para o jurista 

português Canotilho, as expressões “direitos do homem” e “direitos fundamentais” são 

frequentemente utilizadas como sinônimas. Mas cabe fazer uma distinção segundo a qual 

os direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos 

(dimensão jusnaturalista-universalista); os direitos fundamentais são os direitos do 

homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espaço-temporalmente. Os 

direitos do homem vêm da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, 

intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos objetivamente 

vigentes numa ordem jurídica concreta".
ii
  

Mister registrar, entretanto, a necessidade teórica de aferir e situar as dimensões 

diferenciadas da dicotomia dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, pelo que 

trazemos a lume a luzidia doutrina do professor Willis Santiago Guerra Filho, verbis: De 

um ponto de vista histórico, ou seja, da dimensão empírica, os direitos fundamentais são, 

originalmente, direitos humanos. Contudo, estabelecendo um corte epistemológico, para 

estudar sincronicamente os direitos fundamentais, devemos distingui-los enquanto 

manifestações positivas do Direito, com aptidão para a produção de efeitos no plano 

jurídico, dos chamados direitos humanos, enquanto pautas ético-políticas, direitos morais, 
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situados em uma dimensão supra-positiva, deonticamente diversa daquela em que se 

situam, as normas jurídicas, especialmente aquelas do Direito interno. 
iii

 

Os Direitos do Homem são definidos pelos principais instrumentos jurídicos 

internacionais como sendo universais, inalienáveis e indivisíveis. Segundo seus graus de 

justiça, a doutrina distingue duas principais categorias de direitos do homem: os direitos 

individuais clássicos ou direitos e liberdades fundamentais, chamados também de direitos 

de defesa. Ao lado desses direitos temos os direitos coletivos, isto é, os direitos 

econômicos, sociais e culturais, que a doutrina apresenta como direitos programados.  

Os temas como evolução dos direitos fundamentais humanos (A) e características 

dos direitos fundamentais (B), serão abordados a seguir. 

 

CAPITULO A: EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS HUMANOS 

A historia dos direitos fundamentais teve seu nascedouro, segundo Carl Schimitt 

com as declarações formuladas pelos Estados americanos no século XVIII, iniciadas pela 

declaração do Estado de Virgínia, de 12 de junho de 1776. Segundo J.J. Gomes 

Canotilho, deslocaram-se em direção ao campo da positivação ou constitucionalização, a 

partir do Virginia Bill of Rights e a Déclaration des Droits de l´Homme et du Citoyen 

(1789).
iv

  

A positivação dos direitos fundamentais ganhou concreção a partir da revolução 

francesa de 1789, onde era consignada de forma precisa a proclamação da liberdade, da 

igualdade, da propriedade e das garantias individuais liberais. Numa breve abordagem 

histórica da evolução da doutrina dos direitos fundamentais vamos encontrar traços gerais 

das primeiras declarações de direitos nos forais e nas cartas de franquia da Idade Média, 

que continham uma enumeração de direitos.
v
 

Nesse contexto, deve-se destacar que a Revolução Francesa de 1779 garantiu ao 

mundo um lema que norteou todo o século XVIII até os nossos dias, ao exprimir em três 

princípios básicos todo o conteúdo possível dos direitos fundamentais, isto é liberdade, 

igualdade e fraternidade. Bonavides afirma que a revolução teve o mérito de ''profetizar 

até mesmo a seqüência histórica de sua gradativa institucionalização: ''liberdade, 

igualdade e fraternidade. Assim, à liberdade correspondem os direitos de primeira 
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dimensão (direitos de defesa do indivíduo em face do Estado); à segunda dimensão, 

remete-se a igualdade (consubstanciada em direitos à prestação); por fim, a terceira 

dimensão dos direitos fundamentais está relacionada com o lema da fraternidade (com 

direitos de titularidade difusa, indeterminada e indeterminável).
vi

 

Como destacado, são direitos de primeira geração (ou dimensão) o direito à vida, 

à liberdade e à igualdade (formal ou perante a lei), que correspondem à positivação de 

anseios liberais e burgueses do Séc. XVIII. Trata-se de direitos de defesa dos indivíduos 

em face do Estado, na medida em que asseguram ao cidadão uma zona de não 

intervenção do Estado e uma esfera de autonomia individual em face de seu poder
 
. 

A segunda dimensão (ou geração) dos direitos fundamentais, que foi consagrada 

nos textos constitucionais no Séc. XIX, decorreu da constatação de que a mera previsão 

formal de liberdade e igualdade não garantia seu efetivo gozo pelos indivíduos. Essa nova 

dimensão tem natureza positiva, prestacional e visa realizar o ideal do bem-estar social. 

Entre os direitos de segunda dimensão, destacam-se o direito à assistência social, 

à saúde, à educação e ao trabalho. Em boa síntese elaborada por Ingo Wolfgang Sarlet, 

"(...) os direitos de segunda dimensão podem ser considerados uma densificação do 

princípio da justiça social, além de corresponderem a reivindicações das classes menos 

favorecidas, de modo especial da classe operária, a título de compensação, em virtude da 

extrema desigualdade que caracterizava (e, de certa forma, ainda caracteriza) as relações 

com a classe empregadora, notadamente detentora de um maior ou menor grau de poder 

econômico".
vii

 

Por fim, a terceira dimensão (ou geração) dos direitos fundamentais, consagrada 

na segunda metade do Séc. XX, caracteriza-se pela sua titularidade difusa ou coletiva. Ou 

seja, o destinatário, o titular dos direitos de terceira dimensão não é o indivíduo em si 

considerado, mas grupos humanos, como a família, os consumidores etc. Extrai-se do 

exposto que a titularidade desses direitos muitas vezes é indefinida e indeterminável. Ou, 

como afirma Cançado Trindade
viii

, o principal destinatário dessa dimensão é o "gênero 

humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em 

termos de existencialidade concreta". É a mesma leitura feita por Fernanda Luiza 
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Fontoura de Medeiros
ix

, ao afirmar que os direitos fundamentais de terceira dimensão 

"têm por destinação primordial a proteção do gênero humano". 

Por fim, apenas para novamente registrar e evitar interpretação equivocada do 

desenvolvimento histórico dos direitos fundamentais, é de se lembrar que o advento de 

nova dimensão (ou geração) de direitos fundamentais não implica a superação ou 

expiração do prazo de validade da dimensão ou geração anteriormente consagrada – isso, 

é claro, levando-se em conta o adendo de que os novos direitos não podem ser 

desprezados quando se trata de definir aqueles direitos tradicionais. 

 

CAPITULO B: CARACTERISTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

José Afonso da Silva
x
 afirma que no qualificativo ''fundamentais'' acha-se a 

indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se 

realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais ''do homem'' no 

sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas 

concreta e materialmente efetivados". Sob outro foco, Robert Alexy
xi

 entende que os 

direitos fundamentais correspondem àquelas posições jurídicas que, na perspectiva do 

direito constitucional, são tão relevantes que seu reconhecimento ou não-reconhecimento 

não pode ser deixado à disposição do legislador ordinário.  

No trato do tema “Teoria dos Direitos Fundamentais”, José Afonso da Silva 

identifica, em seu âmbito, os seguintes caracteres:  

“(1) Historicidade. São históricos como qualquer direito. Nascem, 

modificam-se e desaparecem. Eles apareceram com a revolução 

burguesa e evoluem, ampliam-se, com o correr dos tempos. Sua 

historicidade rechaça toda fundamentação baseada no direito natural, na 

essência do homem ou na natureza das coisas; 

(2) Inalienabilidade. São direitos intransferíveis, inegociáveis, porque 

não são de conteúdo econômico-patrimonial, e a ordem constitucional 

os confere a todos, deles não se pode desfazer, porque são 

indisponíveis; 

(3) Imprescritibilidade. O exercício de boa parte dos direitos 

fundamentais ocorre só no fato de existirem reconhecidos na ordem 

jurídica. Em relação a eles não se verificam requisitos que importem em 

sua prescrição. Vale dizer, nunca deixam de ser exigíveis. Pois 

prescrição é um instituto jurídico que somente atinge, coarctando, a 

exigibilidade dos direitos de caráter patrimonial, não a exigibilidade de 
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direitos personalíssimos, ainda que não individualistas, como é o caso. 

Se são sempre excercíveis e exercidos, não há intercorrência temporal 

de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela 

prescrição; 

(4) Irrenunciabilidade. Não se renunciam direitos fundamentais. Alguns 

deles podem até não ser exercidos, pode-se deixar de exercê-los, mas 

não se admite sejam renunciados.” 
xii

 

 

Alexandre de Moraes, na obra de sua autoria “Direitos Humanos e 

Fundamentais”, Ed. Atlas, pág. 41, entende que os direitos fundamentais apresentam 

outras características além das acima referidas. Acrescenta, portanto, as seguintes:  

- “inviolabilidade: impossibilidade de desrespeito por determinações 

infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas, sob pena de 

responsabilização civil, administrativa e criminal; 

- universalidade: a abrangência desses direitos engloba todos os indivíduos, 

independente de sua nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção político-

filosófica; 

- efetividade: a atuação do Poder Público deve ser no sentido de garantir a 

efetivação dos direitos e garantias previstos, com mecanismos coercitivos para 

tanto, uma vez que a Constituição Federal não se satisfaz com o simples 

reconhecimento abstrato; 

- interdependência: as várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, 

possuem diversas interseções para atingirem suas finalidades. Assim, por 

exemplo, a liberdade de locomoção está intimamente ligada à garantia do 

habeas corpus, bem como previsão de prisão somente por flagrante delito ou 

por ordem da autoridade judicial competente; 

Os direitos fundamentais devem ser observados, portanto, nas relações dos 

indivíduos entre si, que devem respeitar sua força vinculante e eficácia imediata – trata-se 

do que restou conhecido como efeito externo ou eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais. Diante da globalização e/ou do entrelaçamento cultural faz-se necessário 

abordar o tema dos direitos fundamentais no islamismo. 
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PARTE II – AS FONTES DO DIREITO ISLÂMICO 

No cerne da lei islâmica estão os ensinamentos de Allah (Deus) e os atos e ditos 

de Seu profeta, Muhammad. A sharia, no entanto, não havia se desenvolvido totalmente 

na época da morte de Muhammad, e evoluiu aos poucos, dentro da comunidade 

muçulmana, ou Ummah, à qual ela servia. Quando a sharia começou sua formação, nos 

desertos da Arábia dos séculos VII e VIII, o senso comunitário não existia. A vida no 

deserto era nomádica e tribal, e o único fator que unia as pessoas nestas tribos era uma 

ancestralidade comum. A natureza do islã, no entanto, desafiou esta ideologia, e trouxe 

todos aqueles que professavam a sua submissão ao islã para a Umma (Comunidade 

islâmica). Além disso, o islã não era apenas uma religião, mas sim um modo de vida, que 

transformava aqueles que antes eram inimigos em vizinhos.
xiii

  

As leis deviam ser instiladas, até que as doutrinas da sharia se enraizassem. A 

dificuldade de mudar repentinamente hábitos cotidianos milenares fez com que a sharia 

fosse guiada, ao longo de seu desenvolvimento, pelos estilos de vida das tribos que 

adotaram inicialmente o islamismo. Assim, por decisão destas tribos, as leis islâmicas 

passaram a ser leis da comunidade, pela comunidade e para a comunidade. A tribo, neste 

sentido, não era vista apenas como o grupo de seus atuais representantes, mas sim como 

uma entidade histórica, que englobava as gerações passadas, presentes e futuras. Assim, 

enquanto todas e cada uma das leis deve ter suas raízes ou no Corão ou na Sunnah, a vida 

tribal trouxe, sem qualquer contradição, um sentido de participação. Esta participação 

também foi reforçada pelo próprio Maomé, que declarou: "A minha comunidade nunca 

concordará num erro." (posteriormente registrado como um hadith.) Após a morte de 

Muhammad a sharia continuou a passar por mudanças fundamentais, começando com os 

reinados dos califas Abu Bakr (632-34) e Omar (634-44), durante os quais diversos 

assuntos que envolviam tomadas de decisão eram trazidos à atenção dos companheiros 

mais próximos do profeta, para sua apreciação.  

Em nome dos valores básicos como o direito à vida com dignidade e liberdade, a 

Declaração dos Direitos Humanos tem sido o baluarte maior para a efetivação destes 

princípios universais. Uma análise ainda que superficial da Declaração dos Direitos 

Humanos permite perceber de imediato que em torno destas idéias universalistas se 
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contrastam condutas de culturas específicas. É o caso das comunidades muçulmanas que 

legitimam valores diferentes dos ocidentais. Então a questão é, nas palavras de ROLIM: 

"como afirmar os Direitos Humanos sem violar o direito a diferença, como sustentar o 

universalismo sem desconhecer o direito à pluralidade dos próprios valores?"
xiv

 

O conde Leon Ostorog, um jurista francês, escreveu sobre a legislação islâmica 

clássica, em 1927: "aqueles pensadores orientais do nono século formularam, com base 

em sua teologia, o princípio dos Direitos do Homem, nos mesmos termos, abrangendo os 

direitos da liberdade individual, e da inviolabilidade da pessoa e da propriedade; 

descreveram o poder supremo no islã, ou califado, como sendo baseado num contrato, 

implicando condições de capacidade e execução, e sujeito ao cancelamento se as 

condições sob as quais este contrato foi estabelecido não forem cumpridas; elaboraram 

uma legislação de guerra, cujas diretrizes, de tão humanas e cavalheirescas, 

enrubesceriam certos beligerantes da Grande Guerra; expuseram uma doutrina de 

tolerância aos credos não-muçulmanos tão liberal que o Ocidente teve de esperar por mil 

anos até ver princípios semelhantes serem adotados."
xv

 

Os temas como direitos fundamentais islâmicos (A) e os diplomas legais 

islâmicos e os direitos humanos (B), serão abordados a seguir. 

 

CAPITULO A: DIREITOS FUNDAMENTAIS ISLÂMICOS  

O período formativo da jurisprudência islâmica se estende ao tempo das primeiras 

comunidades islâmicas. Neste período, os juristas estavam mais preocupados com 

questões pragmáticas, de autoridade e ensino, do que com a teoria. A evolução teórica 

ocorreu com um destes primeiros juristas em particular, Muhammad Ibn Idris Ash-Shafi´i 

(767-820), que formulou os princípios básicos da jurisprudência islâmica em seu livro ar-

Risãlah, que detalha as quatro raízes da lei (o Corão, a Sunnah, a ijma e as qiyas) ao 

mesmo tempo em que especifica que os textos islâmicos primários, o Corão e os hadith, 

podem ser compreendidos de acordo com as regras objetivas de interpretação derivadas 

do estudo minucioso da língua árabe.
 
Diversas instituições e conceitos legais importantes 

foram desenvolvidos por juristas islâmicos durante o período clássico da religião, 

conhecido como a Era de Ouro do Islã, entre os séculos VII e XIII.
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Ainda que um Estado islâmico possa ser  estabelecido em qualquer parte da terra, 

o Islã não procura limitar os direitos humanos ou privilégios aos limites geográficos de 

seu próprio  Estado.    O Islã estabeleceu alguns direitos fundamentais universais  para a  

humanidade, como um todo, os quais devem ser observados e respeitados sob qualquer 

circunstância, não importa onde a pessoa resida, se o Estado está  em paz ou em  guerra.  

O sangue  humano é  sagrado e não pode ser derramado sem  uma justificativa. Não é  

permitido oprimir as mulheres, crianças, velhos,   doentes e feridos. A honra e a 

castidade  das mulheres devem ser respeitadas a qualquer preço. O faminto deve ser  

alimentado,  o despido deve ser vestido, o ferido ou o doente devem ser tratados, não 

importando se são de uma comunidade islâmica ou não, ou até que sejam inimigos.  

Estas, e algumas outras disposições, foram  estabelecidas  como direitos fundamentais  do 

homem, em razão de sua  condição de ser humano, e devem ser garantidas pela 

Constituição de um Estado islâmico. Inclusive, os direitos de cidadania no Islã, não estão 

limitados às pessoas nascidas dentro  dos limites de seu Estado e sim  são outorgados  a 

cada muçulmano, sem levar em  consideração  seu lugar de nascimento.
xvi

 

O Islã também concedeu certos direitos para que os não muçulmanos possam 

viver dentro das fronteiras de um  Estado islâmico e estes direitos  têm que integrar, 

necessariamente, a  Constituição Islâmica.   De acordo  com  a terminologia islâmica, tais 

não muçulmanos são chamados de "dhimis" (cidadão não muçulmano)  e devem ser 

respeitados e protegidos exatamente como um  cidadão muçulmano, no tocante à lei civil 

ou penal, não fazendo diferença em relação ao cidadão muçulmano. O Estado Islâmico 

não interferirá com a lei pessoal dos não muçulmanos. Terão liberdade completa de 

consciência e serão livres para exercitar  seus ritos religiosos e cerimônias, da forma que 

queiram.  Não só têm direito de propagar  sua religião  como também têm o direito 

inclusive de criticar o Islã dentro dos limites estabelecidos pela  lei e pela decência. Estes 

direitos têm uma natureza irrevogável. Os não muçulmanos não podem ser privados 

deles, a menos que renunciem ao convênio que lhes garante a  cidadania. 

 

 

CAPITULO B: DIPLOMAS LEGAIS ISLÂMICOS E OS DIREITOS HUMANOS 
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É preciso entender que a universalidade e a especificidade cultural são noções 

compatíveis em matéria de direitos humanos. Basta que as especificidades culturais sejam 

levadas em conta na promoção e proteção dos direitos humanos, permitindo assim 

determinar os modos, os caminhos e os meios mais efetivos para superar as dificuldades 

na implementação das liberdades fundamentais. As especificidades não contrariam a 

universalidade, pelo contrário, confirmam sua possibilidade. Impedem apenas a 

uniformidade, prima-irmã do dogmatismo. A isto se propõe o presente estudo: trazer 

brevemente outro olhar sobre os direitos humanos, o islâmico. Quer-se apresentar a 

contribuição que os princípios do Islã trazem aos direitos humanos (não se abordará o uso 

político que tal ou qual governo faz dos mesmos, pois trata-se de outra problemática). 

Há uma proximidade manifesta entre as atuais manifestações islâmicas de direitos 

humanos e as declarações ocidentais. Aproximam-se ao elencar direitos muito 

semelhantes de natureza civil, política, social e econômica. Levemente distanciam-se, no 

entanto, ao submetê-los a certa moldura teológica, aos princípios da religião islâmica, ao 

invés de submetê-los a uma razão universal abstrata (pois partem da concepção de que a 

razão por si só, sem a luz da revelação de Allah não pode ser um guia certo nas questões 

do ser humano). 

Quando falamos dos direitos humanos no Islã queremos realmente dizer que esses 

direitos foram garantidos por Allah; não foram garantidos por algum rei ou por qualquer 

assembleia legislativa. Mas, uma vez que no Islã os direitos humanos foram conferidos 

por Allah, nenhuma assembleia legislativa no mundo ou qualquer governo na terra tem o 

direito ou a autoridade de fazer qualquer emenda ou troca nos direitos conferidos por Ele. 

Ninguém tem o direito de ab-rogá-los ou os revogar. Nem são eles direitos humanos 

básicos, conferidos no papel para efeito de show e exibição e negados na vida real 

quando o show acaba. Nem são conceitos filosóficos sem nenhuma sanção por trás deles. 

Ocorre que estes princípios teológicos não são incompatíveis com os direitos 

humanos, pelo contrário são a fonte remota de seu surgimento. Vejamos: 

1. Garantia da Vida e da Propriedade: No Sermão que o Profeta proferiu 

por ocasião do último hajj (Sermão da Despedida), ele disse: "Vossas 

vidas e bens são invioláveis até que vos encontreis diante de vosso 

Senhor no Dia da Ressurreição." O Profeta também disse sobre os 
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dhimmis (os cidadãos não muçulmanos do Estado islâmico): "Aquele 

que mata um homem sob proteção de um pacto (isto é, dhimmi) não 

sentirá, sequer, o perfume do Paraíso."  

2. Proteção da Honra: O Corão estabelece: "Ó fiéis, que nenhum povo 

zombe do outro; Não vos difameis; Não vos insulteis com apelidos; 

Não vos espreiteis, nem vos calunieis mutuamente."   

3. Santidade e Segurança da Vida Privada: O Corão estabeleceu: "Não 

vos espreiteis"  Não entreis em casa alguma além da vossa, a menos que 

estejais certos do consentimento do seu morador."   

(...) 

10. Proteção contra o Encarceramento Arbitrário: O Islã também 

reconhece o direito de o indivíduo não ser detido e preso pelos crimes 

de outros. O Corão decretou este princípio muito claramente: "Nenhum 

pecador arcará com culpa alheia."  

11. Direito às Necessidades Básicas da Vida: O Islã reconhece o direito 

do necessitado a ajuda e assistência: "E há em seus bens uma parte para 

o mendigo e o desafortunado."
xvii

   

 

A Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos, de 19 de setembro de 

1981, parte da afirmação incontestável de que há quatorze séculos, o Islã concedeu à 

humanidade um código ideal de direitos humanos através do Corão (o que de fato deve 

ser examinado pela cultura ocidental). Assim, baseia-se no Corão e na Sunnah (o 

exemplo e o modo de vida do Profeta Muhammad, compreendendo tudo o que ele disse 

ou concordou).
xviii

  

Somente a introdução dessa declaração, por si só, já demonstra que há valores 

importantes muito próximos dos ocidentais, pois propugna que: todos os seres humanos 

sejam iguais e que ninguém goze de privilégios ou sofra prejuízo ou discriminação em 

razão de raça, cor, sexo, origem ou língua; todos os seres humanos nasçam livres; a 

escravidão e o trabalho forçado sejam abolidos; as condições sejam estabelecidas de tal 

forma que a instituição da família seja preservada, protegida e honrada como a base de 

toda a vida social etc.... Frente a este rol não é possível negar a universalidade, 

respeitando-se as especificidades culturais. 

Segundo a Declaração do Cairo sobre Direitos Humanos no Islã, de 5 agosto 

1990, os direitos e as liberdades fundamentais são parte da religião islâmica. Em seu 

artigo 16, define que o autor tem o direito à proteção de seus interesses morais e 

materiais, desde que não sejam contrários aos princípios do Sharia. No artigo 22, 
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estabelece o direito de expressar livremente a sua opinião desde que não seja contrário 

aos princípios da Sharia. No artigo 24, diz que todos os direitos e liberdades estipulados 

nesta declaração estão sujeitos a lei islâmica. E, no artigo 25, estipula que a lei islâmica é 

a única fonte da referência para a explanação ou o esclarecimento de alguns dos artigos 

desta declaração.
xix

 

A Carta Árabe dos Direitos do Homem, de 15 Setembro de 1994, no artigo 4, 

apresenta uma articulação com os mesmos efeitos práticos, mas em um discurso que o 

ocidente talvez aceite mais facilmente: nenhuma limitação será colocada nos direitos e 

liberdades reconhecidos nessa carta, a não ser pela lei e pela necessidade de proteger a 

segurança nacional ou a economia, ordem pública, saúde ou morais ou os direitos e 

liberdades de outros
xx

. Parece-nos que o passo para o diálogo intercultural sobre os 

direitos humanos foi dado pelo mundo árabe. Basta que o ocidente o reconheça e busque 

esta nova forma de universalismo que reconheça as especialidades, que muitas vezes nem 

chegam a constituir diversidades. 

Como todo pensamento que se apoia em textos, especialmente quando estes são 

tidos como sagrados, tudo depende de uma interpretação adequada. Ao longo dos 

séculos, o Islã tem dado diversos exemplos de civilização e tolerância e, hoje, seu grande 

desafio é o de reafirmar essa tradição em meio a um complicado contexto político. 

 

CONCLUSÃO 

Em resumo, pode-se concluir, no que concerne aos direitos fundamentais e 

humanos, que a melhor conceituação reconhece que os direitos fundamentais constituem 

um gênero, com uma gama de aspectos em sua formulação, como os direitos individuais, 

os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos da nacionalidade e os difusos e 

coletivos, sendo certo que os direitos humanos seriam espécie de grande gênero, 

referindo-se aos direitos fundamentais que especificamente somente podem ser 

titularizados por seres humanos. 

As vozes das culturas dissonantes a esse atual modelo universal precisam ser 

consideradas, pois somente o efetivo diálogo entre todas as culturas permite uma 

concepção que eventualmente atinja toda a humanidade e, dessa forma, alcance uma 
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universalidade legítima para um conceito de direitos humanos. Para que tal empreitada 

seja possível, é preciso que se adote como pressuposto o respeito e a consideração do 

outro, junto da consciência da falibilidade e da incompletude das próprias construções 

culturais. 
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