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Uma visão geral sobre Direitos Humanos

A primeira coisa que se pode falar a respeito dos direitos humanos, como um 
começo razoável de abordagem do tema, é que a noção que temos a seu respeito 
na atualidade é mais uma fase conceitual, do que uma definição que tenha nascido 
pronta. A humanidade passou, ao longo da História, por lutas e desafios que 
forjaram a evolução da noção e da garantia dos direitos humanos, sendo verdade 
também dizer que tal noção não é acabada, mas sim dinâmica e em permanente 
aperfeiçoamento.

Observa-se um longo caminho histórico para o reconhecimento dos direitos 
humanos. Cabe verificarmos os principais marcos históricos para que possamos, 
então, abordar os conceitos mais atuais pertinentes ao tema.

Temos, assim, o Código de Hammurabi (1700 a.C) procurando impor a justiça no 
lugar da força, talvez como um dos mais antigos documentos que buscavam uma 
forma de proteger a humanidade de um estado de selvageria e violência. Acontece 
que, num plano mais amplo, temos um salto para o século 17, com a Bill of Rights 
(1689), documento legal proclamado na Inglaterra com o objetivo — provavelmente 
inédito — de proteger as pessoas contra a arbitrariedade do rei.

No século 18, aparece a Declaração dos Direitos do Bom Estado da Virgínia 
(1776), trazendo a afirmação de igualdade e liberdade de todos os homens, como 
direitos implícitos à sua própria natureza. A Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão (1789) trouxe uma série de regras e princípios, dentro do Movimento 
Iluminista, compondo o que hoje praticamente se reproduz no âmbito do Direito 
Constitucional na maioria dos países que possuem uma Constituição.

É bem mais recente o forte movimento para a proteção universal dos direitos 
humanos, formando a concepção contemporânea em torno desses direitos. Foram 
as crueldades da 2ª Guerra Mundial que impulsionaram muitos países a se unir 
para a definição de uma nova estrutura que possibilitasse essa proteção universal, 
principalmente porque a humanidade se viu diante de uma era de violação 
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sistematizada dos direitos humanos pelo Estado, o que tornava os seres humanos 
com algo supérfluo e descartável. Era premente, portanto, reconstruir a noção de 
direitos humanos.

Assim, no século 20 temos a Carta das Nações Unidas (1945), inaugurando uma 
fase sem precedentes de colaboração internacional para a proteção dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, inclusive no âmbito interno de cada 
Estado. O conteúdo da Carta foi sistematizado com a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem (1948), e assim os direitos humanos foram alçados a um 
patamar universal. Mais tarde, a Declaração de Direitos de Viena (1993) endossa a 
universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos e é adotada por consenso 
por 171 países.

A proteção internacional dos direitos humanos, no conceito contemporâneo, 
abrange os princípios da universalidade, segundo o qual a qualidade de ser 
humano é o requisito único para que se tenha dignidade e direitos; da 
indivisibilidade, onde se nota que os direitos humanos não podem ser fracionados 
nem medidos; e da interdependência dos direitos humanos, de modo que cada 
direito verificado individualmente tem sua vida relacionada com os demais direitos, 
num todo harmônico e dinâmico.

Pelo seu moderno caráter multicultural, os Estados acabam precisando dialogar de 
alguma forma, para que as culturas possam incorporar esses princípios que vão 
sendo colocados como de importância e abrangência universal. O diálogo se dá, 
normalmente, por meio de tratados internacionais, e podem ser citados alguns 
tratados mais importantes na área de direitos humanos, mas que não são os 
únicos:

⁃ Convenção Europeia sobre Direitos do Homem de 1950;
⁃ Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966;
⁃ Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 

1966;
⁃ Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969.

Deve-se notar que a evolução dos direitos humanos em escala global, fez com que 
surgissem sistemas regionais de proteção desses direitos: o sistema regional 
europeu, o sistema interamericano e o sistema africano, cada qual com suas 
próprias características, ajudando as regiões a terem maior presença e 
participação nas discussões e decisões globais sobre direitos humanos.

Ao longo do desenvolvimento do conceito de direitos humanos, foram sendo 
formulados conjuntos teóricos, muitas vezes ligados a documentos jurídicos, 
estabelecendo as chamadas dimensões dos direitos humanos fundamentais. 
Embora não tenha sido uma evolução realmente linear, são dimensões 
identificadas mais ou menos de forma gradual ao longo do tempo. Mais tarde, 
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essas dimensões passaram a ser consideradas como elementos principais do 
exercício da cidadania.

São três as primeiras e principais dimensões dos direitos humanos fundamentais:

a) A dimensão dos direitos civis e políticos (primeira dimensão), mais voltados 
à individualidade, à proteção da propriedade e à participação na vida política 
do país. São direitos voltados ao conceito de liberdade, onde se colocam 
regras proibitivas apenas no limite necessário para que se viabilize a 
convivência e a paz, deixando que os cidadãos atuem com livre iniciativa a 
respeito dos seus negócios e do gerenciamento de suas vidas. Esta 
dimensão normalmente é correlacionada com uma postura negativa do 
Estado, ou seja, uma atitude de não interferir na maioria dos assuntos da 
sociedade. 

b) A dimensão dos direitos econômicos, sociais e culturais (segunda 
dimensão), que se identificam com o tema da igualdade, por fazerem 
referência ao direito mínimo de bem-estar econômico e segurança, já 
fazendo com que o conceito de ser humano passe a ser integrado por um 
prisma social. Aqui, o Estado passa a ter uma atitude positiva, buscando 
participar mais da vida da sociedade e prestar serviços que contribuam para 
com a igualdade.

c) A dimensão dos direitos de solidariedade (terceira dimensão) é descrita por 
Paulo Bonavides (2006) (que, como muitos de sua época, usa o termo 
“geração” no lugar de “dimensão”), da seguinte forma:

“Com efeito, um novo pólo jurídico de alforria do homem se 
acrescenta historicamente aos da liberdade e da igualdade. 
Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os 
direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se no fim do 
século XX enquanto direitos que não se destinam 
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de 
um grupo ou de um determinado Estado. Tem primeiro por 
destinatário o gênero humano mesmo, num momento 
expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos 
de existencialidade concreta.”

Tais direitos, os de terceira dimensão, identificam-se, portanto, com um aspecto de 
solidariedade e fraternidade, abrangendo um caráter não apenas plural, mas 
verdadeiramente coletivo.

Comparato (2005) ensina que há duas espécies de princípios estruturais dos 
direitos humanos, sendo eles a irrevocabilidade e a complementaridade histórica. 
Esses princípios são contextualizados, em sua importância, no gradual aumento de 

�  de �3 5



consciência da sociedade sobre seus próprios direitos e a ampliação contínua da 
abrangência dos direitos humanos, para abarcar novos direitos ao longo do tempo.

“É esse movimento histórico de ampliação e aprofundamento 
que justifica o princípio da irreversibilidade dos direitos já 
declarados oficialmente, isto é, do conjunto dos direitos 
fundamentais em vigor. Dado que eles se impõem, pela sua 
própria natureza, não só aos Poderes Públicos constituídos em 
cada Estado como a todos os Estados no plano internacional, e 
até mesmo ao próprio Poder Constituinte, à Organização das 
Nações Unidas e a todas as organizações regionais de 
Estados, é jur idicamente invál ido suprimir direi tos 
fundamentais, por via de novas regras constitucionais ou 
convenções internacionais.” (COMPARATO, 2005, p. 66).

No Brasil, o esforço mais sólido em direção à consolidação dos direitos humanos 
começou com a política nacional que foi desenvolvida com o retorno do governo 
civil em 1985 e, alguns anos depois, com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 
1988). Foi criado, mais tarde, o Plano Nacional de Direitos Humanos (1996).

A temática dos direitos humanos, embora tenha hoje uma conceituação muito mais 
clara do que em qualquer outro momento da História, não é desprovida de conflitos 
e contrastes. Nossa atenção é atraída para diversos tipos de “dilemas” na área de 
direitos humanos e justiça internacional, quando lemos as discussões propostas 
por PIOVESAN (2006). Ela indica, por exemplo, contrastes entre o universalismo e 
o relativismo cultural, entre a laicidade estatal e os fundamentalismos religiosos, 
entre o direito ao desenvolvimento e as assimetrias globais etc. São colocados 
como verdadeiros desafios contemporâneos dos direitos humanos. Essa 
perspectiva mostra a complexidade de se transpor as noções gerais sobre direitos 
humanos às relações sociais e políticas práticas ao redor do mundo.

Percebemos, portanto, que os direitos humanos passaram por uma evolução 
histórica, através de marcos mais ou menos definidos, principalmente na forma de 
documentos legais e elaborações conceituais, até chegar à noção contemporâneo 
que temos a respeito do tema. Vimos, também, que os direitos humanos continuam 
em evolução e enfrentam inúmeros desafios, frente à também mutável realidade 
social e política que rege o mundo.
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