
ASPECTOS HISTÓRICOS DA TEMÁTICA DIREITOS HUMANOS: BREVES NOTAS Dayvid de Farias Santos Elione
Maria Nogueira Diógenes Eixo 23 – Pesquisa fora do contexto educacional RESUMO Neste artigo, traçamos um
breve panorama da construção histórica da temática Direitos Humanos. Pretendemos deste modo, dar um
mergulho nas concepções históricas para facilitar a compreensão acerca do termo. Teoricamente o texto está
embasado nos estudos de Bobbio (2004), Comparato (2003), Hansen (2007), Dallari (1998), Piovesan (2006)
entre outros. O artigo apresenta as contribuições político-ideológicas que fundamentam filosoficamente os
Direitos Humanos, as contribuições da filosofia grega e do direito romano para o conceito moderno da
temática e traça um itinerário dos documentos de direitos construídos ao longo da história até a atual
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Concluímos destacando que os Direitos Humanos são uma
construção histórica em permanente processo de construção e reconstrução. Palavras-chave: Direitos
Humanos, Concepções históricas, Filosofia dos Direitos Humanos. RESUMEN En este artículo, nos acercamos
un breve resumen de la evolución histórica del tema de los Derechos Humanos. Tenemos la intención, por
tanto, tomar un baño en conceptos históricos para facilitar la comprensión del tema. En teoría, el texto tiene
su origen en los estudios de Bobbio (2004), Comparato (2003), Hansen (2007), Dallari (1998), Piovesan
(2006) entre otros. El artículo presenta las contribuciones políticas e ideológicas que filosóficamente tiene
fundamentado los Derechos Humanos, las contribuciones de la filosofía griega y el derecho romano en el
concepto moderno del tema y un itinerario de los documentos de derechos construidas a lo largo de la historia
con la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos. Concluimos señalando que los derechos
humanos son un construcción histórico, en un proceso permanente de construcción y reconstrucción. Palabras
clave: Derechos Humanos, Concepciones históricas, Filosofía de los Derechos Humanos. I - INTRODUÇÃO É
inútil dizer que nos encontramos aqui numa estrada desconhecida; e, além do mais, numa estrada pela qual
trafegam, na maioria dos casos, dois tipos de caminhantes, os que enxergam com clareza mas tem os pés
presos, e os que poderiam ter os pés livres mas tem os olhos vendados (BOBBIO, 2004, p. 37). Partindo da
estrada destacada por Bobbio na epígrafe acima, iniciamos nosso debate no sentido de conhecermos e
construirmos o caminho a ser trilhado. Entendemos que o primeiro passo para o reconhecimento e a
efetivação dos Direitos Humanos está intimamente ligado à apropriação de sua fundamentação, sendo assim,
o presente artigo busca traçar um breve histórico da temática em questão. O tema expresso na terminologia
“Direitos Humanos” possui uma base histórico-filosófica bastante diversa e complexa. Nossa pretensão neste
artigo vai para além do objetivo de esmiuçar os aspectos genealógicos da questão em tela. Pretendemos dar
um breve mergulho nas concepções históricas para facilitar a compreensão acerca do termo. Apresentamos,
inicialmente, o percurso histórico da fundamentação filosófica dos Direitos Humanos ressaltando a
contribuição da Grécia Antiga para o desenvolvimento do conceito moderno de Direitos Humanos, bem como
as bases do Direito Natural. O delineamento aqui traçado aponta o legado dos documentos de Direitos
Humanos para o desenvolvimento das declarações e constituições modernas, tendo como referência base a
Carta Magna de 1215, perpassando pela Declaração Inglesa de Direitos 1689 e Declarações de Direitos
norte-americanas e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França no século XVIII. A partir
do retrospecto apresentado, adentramos no século XX apontado as heranças e as conquistas alcançadas no
que diz respeito ao reconhecimento e ampliação dos Direitos Humanos no cenário internacional. Destacamos
nesse percurso a criação da Organização das Nações Unidas e consequentemente a redação da Declaração
Universal de Direitos Humanos como um dos momentos mais importantes da história dos Direitos Humanos
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na história recente. Concluímos destacando que, os direitos do homem são uma síntese das correntes
filosóficas que buscam lhes dá um fundamento, portanto, é uma construção histórica como bem argumentou
Hannah Arendt (1979) os Direitos Humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção humana em
constante processo de construção e reconstrução. II - DIREITOS HUMANOS: ELEMENTOS GENEALÓGICOS A
fundamentação filosófica do conceito de Direitos Humanos remonta a períodos bastante longínquos e é
caracterizada por contribuições político-ideológicas. No que toca ao mundo antigo, o embasamento dos
sistemas de proteção aos valores humanos é assinalado pelo humanismo Ocidental Greco-romano,
judaico-cristão e por outro lado, pelo humanismo Oriental baseado nas tradições hindu, chinesa e islâmica. A
Grécia Antiga contribuiu para o desenvolvimento do conceito moderno de Direitos Humanos, pois foi a
primeira civilização a criar segundo Hansen (2007) um corpo claramente articulado de pensamento, embora
não tenham sido os primeiros a refletir sobre a natureza da justiça foram pioneiros na avaliação do indivíduo
e na relação entre legisladores e governados. É também a partir da filosofia grega que se fundaram as bases
do Direito Natural. O estoicismo grego pregava que as pessoas deveriam aceitar serenamente que todas as
coisas são resultado da vontade divina, “os estóicos acreditavam na existência de uma lei natural, a jus
naturale, nascida na lex aeterna, a lei cósmica da razão” (Idem, p. 17). Portanto, os humanos deveriam viver
de acordo com as leis da natureza, sob o princípio orientador da razão. Além das bases para o Direito Natural
o estoicismo grego também contribuiu para a introdução da crença dos direitos universais. A civilização
romana também sofreu influência da filosofia grega, em se tratando do impacto no campo dos Direitos
Humanos. Roma obteve significativos avanços na ampliação do conceito de cidadania, que pode ser
percebido, sobretudo, pela introdução da crença dos direitos iguais para as mulheres e a elevação dos
escravos libertos às posições de poder. O Império Romano deixou um relevante legado para o direito
moderno principalmente por suas realizações jurídicas e administrativas. Hansen (Ibidem, p. 21) destaca que
“a história política de Roma fornece o primeiro indício de harmonia entre a promoção dos direitos dos
cidadãos e a preservação da estabilidade do Estado”. Com a expansão do cristianismo, a política, a cultura e
consequentemente o direito romano, passaram a ser impregnados das virtudes da cultura cristã, que
compartilha com o judaísmo e o islamismo a crença de um Deus universal, que era a mais alta fonte de
valores para a humanidade, sendo superior ao próprio Estado. A herança da filosofia judaico-cristã é
fundamental para o entendimento dos Direitos Humanos, que por muito tempo foram embasados nesses
ideais e ainda tem fortes resquícios desse pensamento. Para Dallari (1998) os documentos legislativos da
Antiguidade apresentavam já uma preocupação com a afirmação dos direitos fundamentais, que segundo eles
já nasciam com o homem, sendo, portanto inquestionáveis, estando por cima da vontade de qualquer
governante. Com a queda do Império Romano, o ideário judaico-cristão foi gradativamente se difundindo por
diversas partes da Europa influenciando muitas instâncias inclusive a monarquia e classe governante da
Inglaterra. A partir do século XI, na Europa Ocidental, ganha força uma tendência de centralização do poder,
tanto na sociedade civil quanto na eclesiástica. Os movimentos de resistência à centralidade do poder, na
sociedade civil, ganharam força no final do século XII. Na Inglaterra o poder soberano do rei sobre os barões
feudais declinou a partir do reinado de João Sem-Terra, que para financiar suas campanhas bélicas contra um
rival pelo trono aumentou o pagamento de impostos. Diante desta situação a nobreza passou a exigir, como
condição para o pagamento, o reconhecimento formal de seus direitos. Em 15 de junho de 1215 ao enfrentar
uma revolta armada dos barões, o rei foi obrigado a assinar o documento nomeado (Carta Magna das
Liberdades ou Concórdia entre o rei João e os Barões para a outorga das liberdades da igreja e do reino
inglês). Muitos estudiosos defendem que este foi o primeiro documento de direitos da história. Embora, a
priori, tenha sido formulada para atender aos anseios dos barões ingleses, acabou “acidentalmente” por
beneficiar o homem e a mulher comuns. A Magna Carta foi além dos anseios dos barões ao descrever os
beneficiários, a mudança fundamental para este avanço se deu na leitura que originalmente postulava
“qualquer barão livre” para “qualquer homem livre”. Comparato (2003, p. 78) ao analisar o documento,
destaca que: [...] a declaração final da primeira cláusula, segundo a qual o rei e seus descendentes
garantiriam para sempre, a todos os homens livres do reino, as liberdades a seguir enumeradas, representou
o primeiro passo para superação oficial das divisões estamentais, pois o que conta doravante, é
fundamentalmente, o status libertatis, independentemente de qualquer outra condição pessoal. A Magna
Carta deixou um relevante legado para o desenvolvimento constitucional dos séculos posteriores. No século
XVII foi elaborado outro importante documento para a história dos Direitos Humanos, a Petição de Direitos
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(1628). Esta foi decisiva para a redução dos privilégios reais, acentuando os conflitos entre o parlamento e o
trono. O princípio filosófico do puritanismo subsidiou os conflitos, tal ideário pregava que a monarquia estava
sob o domínio de Deus, portanto o monarca que se desviasse dessa perspectiva enfrentava a oposição dos
indivíduos. Esta filosofia ajudou a moldar o desenvolvimento dos direitos civis, políticos e humanos,
principalmente nos Estados Unidos da América. Ainda na Inglaterra, nos anos finais do século XVII, diante de
novos conflitos governamentais enfrentados pelo rei Jaime II, envolvendo a tentativa de restabelecimento do
catolicismo, e a criação de novos impostos, as ações que foram contrárias às leis do parlamento e à igreja
protestante impulsionaram a Revolução Gloriosa de 1688. Diante das contendas políticas, Jaime II foi
obrigado a fugir para o exílio e teve seu cargo declarado vago pelo Parlamento que ofereceu a coroa a
Guilherme III e Maria II (príncipe e princesa de Orange). Os novos soberanos assumiram a coroa após a
aceitação integral de uma Declaração de Direitos votada pelo Parlamento. O Biil Of Rights, Declaração Inglesa
de Direitos, foi aprovada em 16 de dezembro de 1689. Segundo Comparato (2003, p. 90) esta declaração
“pôs fim, pela primeira vez, desde o seu surgimento na Europa renascentista, ao regime de monarquia
absoluta, no qual todo poder emana do rei e em seu nome é exercido”. Outro aspecto que vale a pena ser
destacado, é que apesar de não ser caracterizada como uma declaração de direitos, assim como as lançadas
posteriormente nos Estados Unidos e na França (século XVIII), o Bill of Rights criava com a divisão de
poderes “uma forma de organização do Estado cuja função, em última análise, é proteger os direitos
fundamentais da pessoa humana” (Idem. p. 90-91). A Declaração veio a reafirmar alguns direitos
fundamentais que se encontram presentes nas Constituições Modernas, como o direito de petição e a
proibição de penas inusitadas ou cruéis. Entre os principais filósofos que discutiram o embate ideológico entre
a Monarquia inglesa e o Parlamento durante o século XVII até 1689, figuram John Locke e Thomas Hobbes e
algumas décadas à frente, Jean-Jacques Rousseau que “influenciou o pensamento e a ação do final do
iluminismo, dando também suporte intelectual para a Revolução Francesa” (HANSEN, 2007, p. 32). Os três
filósofos tiveram contribuições bastante profundas sobre os conceitos europeus de direitos naturais da pessoa
e do contrato social do cidadão com o Estado. Hansen destaca que “quando o debate político passou da
tributação, da propriedade e da intolerância religiosa para os conceitos liberais do século XVII e XVIII de
igualdade para todos, foram realmente assentadas as bases dos modernos direitos humanos” (Idem, p. 33). A
vigilância ao descumprimento do soberano às obrigações de direito natural para a proteção dos súditos fez
emergir uma mudança da lei natural como dever para a lei natural como direito. O Direito Natural, teoria que
teve as bases fundadas na corrente filosófica jusnaturalista, teve como principais expoentes os três filósofos
em questão: Locke, Hobbes e Rousseau. Através da afirmação dos direitos naturais da pessoa humana é que
o Estado Democrático moderno nasceu, está aí a grande influência dos jusnaturalistas. A corrente
jusnaturalista clássica defendia que a origem da sociedade tinha fundamento num contrato social, assim
explicava-se a divisão do mundo natural e do mundo construído pelo homem. Esta é a base de onde os
jusnaturalistas modernos advêm, a teoria do Direito Natural, segundo Mendonça (2009) fundamentou as
constituições independente de seu conteúdo ou época histórica. Bobbio (1997) destaca que em todas elas é
“a natureza escolhida como o princípio da ação”, inspirada na aceitação de um valor preeminente: ética de
justiça, ética de liberdade, de solidariedade, de utilidade, de paz, de bem estar, de fraternidade (apud
MENDONÇA, 2009, p. 26). Inicialmente a perspectiva dos direitos naturais não surtiu impacto significativo, se
comparado à força da filosofia e práticas do Iluminismo. A lei natural como direito só veio a causar impacto
direto sobre a política a partir da combinação da força do Iluminismo, do sucesso revolucionário
norte-americano e das mudanças econômicas. O desenvolvimento constitucional inglês, a teoria dos direitos
naturais e o Iluminismo foram a base intelectual das revoluções posteriores nos Estados Unidos e na França.
É nessa conjuntura sóciohistórica que se delineiam os ideais da Revolução Americana, a Constituição dos
Estados Unidos e a construção das Declarações de Direito do século XVIII. Dallari (1998, p. 74) argumenta
que o século XVIII foi notadamente o das Declarações, neste período, Muitos fatores de influência se
conjugaram para que se chegasse à noção de existência de direitos inerentes à natureza humana, que
precede a própria existência do Estado. Em boa medida, os mesmos fatores que geraram os movimentos pela
criação do Estado Constitucional inspiraram a criação de Declarações, fixando valores e preceitos que
deveriam ser acolhidos por todas as Constituições. A característica central destas Declarações está em sua
base a crença num Direito Natural, teoria defendida pelos jusnaturalistas modernos. Hugo Grócio
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(1583-1645), defensor do novo Direito Natural “sustentava que este poderia ser concebido mesmo que não
houvesse Deus [...]” Para ele o Direito Natural era “a qualidade moral que tomava justo e certo que o homem
fizesse ou tivesse algo” (apud, DALARI, 1998, p. 75). Em se tratando da Revolução Americana, houve uma
mudança radical no papel do homem e do Estado, que a partir daí, quando unidos em sociedade civil,
poderiam proteger os direitos básicos, que eram o direito à vida e à liberdade. Para Comparato (2003, p. 95),
a independência americana (1776) “representou o ato inaugural da democracia moderna, combinando sobre o
regime constitucional, a representação popular com a limitação de poderes governamentais e o respeito aos
direitos humanos”. Foi na Declaração de Independência Americana que pela primeira vez a definição moderna
de Direitos Humanos apareceu de forma satisfatória. A partir dessas mudanças políticas foram se
consolidando os ideais de direitos que culminaram nas Declarações de Direitos norte-americanas e na
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França. Os ideais propostos nestas Declarações se
perduraram por mais de dois séculos passando a ser imitados em todo o mundo. Notadamente as declarações
de direitos americanas são essencialmente documentos de direitos individuais. O discurso de autonomia
individual presentes na Europa no final da idade média, ganha contornos jurídicos na segunda metade do
século XVIII na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. A Declaração de Virginia (1787) é fruto dessas
mudanças político-ideológicas. Em sua proclamação de abertura, lança os traços das grandes Declarações de
direito posteriores, como a Declaração de Direitos do Homem e dos Cidadãos na França 1789 e a Declaração
Universal dos Direitos Humanos da ONU em 1948, afirmando que “Todos os seres humanos são, pela sua
natureza, igualmente livres e independentes”. É válido destacar que, em se tratando do campo dos direitos
individuais, os norte-americanos foram pioneiros. A base de pensamento dos direitos presentes nestas
declarações foi o Bill of Rights inglês 1689, porém os americanos foram além desse pensamento ao
transformarem os direitos naturais em direitos positivos, reconhecendo a superioridade aos demais.
Comparato (2003, p.108) destaca que: Seguindo o modelo do Bill of Rigths britânico, os Estados Unidos
deram aos direitos humanos a qualidade de direitos fundamentais, isto é, direitos reconhecidos
expressivamente pelo Estado, elevando-os ao nível constitucional, acima portanto da legislação ordinária.
Nesse sentido, os norte-americanos, contrariamente ao princípio de soberania parlamentar prevalecente na
Inglaterra, inauguraram a Constituição moderna, como o ato da suprema vontade política do povo, tendo
como finalidade a proteção do indivíduo contra os abusos dos governantes. No que se refere à Revolução
Francesa e os direitos do homem a partir deste momento histórico, algumas considerações são necessárias. A
Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos foi um dos mais fortes resultados iluministas para a
promoção política dos direitos naturais. Em verdade, a Declaração Francesa inspirou-se na luta vitoriosa para
a independência dos Estados Unidos. Hansen (2007, p. 47) salienta que “a Revolução dos Estados Unidos foi o
antecedente direto da Revolução Francesa. Os dois movimentos estão ligados por vínculos estreitos que
remontam a compromissos geopolíticos assumidos pela França”. No entanto, a distinção entre as Declarações
francesa e americana é nítida. Enquanto os americanos estavam interessados na concretude de sua
independência e no estabelecimento do seu próprio regime político sem o interesse central em difundir a ideia
de liberdade para os povos, o documento francês tinha um estilo abstrato e generalizante, prenunciando um
novo mundo a ser difundido por todos os povos. Outra diferença significativa apresenta-se na forma como os
direitos estão postos e os meios para seu cumprimento. No tocante à Declaração norte-americana,
embasados na tradição inglesa, buscavam dar maior ênfase às garantias judiciais do que simplesmente
declarar direitos. Numa linha contrária, os franceses centraram-se em declarar direitos, porém não
apresentaram os instrumentos para sua garantia. É válido ressaltar que a declaração de direitos francesa,
assim como qualquer outro documento, é fruto das condicionantes históricas, convém lembrar que a França
do século XVIII estava sobre forte influência do Iluminismo. Deste modo, a pura proclamação de direitos não
necessariamente estava desvinculada de garantias para seu cumprimento. Comparato (2003, p. 136)
esclarece que uma proclamação de direitos, do ponto de vista da lógica iluminista, “pode exercer, conforme o
momento histórico em que é lançada, o efeito de ato esclarecedor, iluminando a consciência jurídica universal
e instaurando a era da maioridade histórica do homem”. O espírito universalista é a marca da Revolução
Francesa, sendo assim, a transposição desse ideário necessariamente deveria está na Declaração de direitos.
Duquesnoy (1789) citado por Comparato (2003, p. 130) buscou explicar a razão do caráter universal da
declaração, defendendo que, “uma declaração deve ser de todos os tempos e de todos os povos; as
circunstâncias mudam, mas ela deve ser invariável em meio às revoluções”. Os vultos da Revolução Francesa
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se perduraram por praticamente cem anos, sobretudo, pelo desrespeito, por parte dos governantes do final
do século XVIII e início do XIX, aos princípios de liberdade postulados pela filosofia dos direitos naturais. A
promoção dos direitos naturais, com isso, tornou-se o ideal dos revolucionários dos anos seguintes. Com o
avanço das lutas ideológicas e políticas das grandes potencias ocidentais para o cenário internacional, os
conflitos entre os conceitos liberal e socialista de política e de Direitos Humanos eclodiram no início do século
XX, ultrapassando as fronteiras europeias. O século XX foi marcado como um período bastante conturbado na
história da humanidade. Ignacy Sachs (1998) argumenta que “o século XX foi marcado por duas guerras
mundiais e pelo horror absoluto do genocídio concebido como projeto político e industrial.” (apud, PIOVESAN,
2006, p. 13). O movimento socialista alcançou um novo patamar com a Revolução Bolchevista na Rússia em
1917, por outro lado, a Liga das Nações “oferecia um modelo universal de agenda liberal dos direitos
humanos” (HANSEN, 2007, p. 71). Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, desencadeada pelas complexas
alianças europeias fez emergir a “necessidade de uma arena internacional e códigos de conduta mais
honrados” (Idem). Ao final da Primeira Guerra quatro impérios ruíram: os Czares, o Império Otomano, o
Império Germânico do Kaiser Guilherme II e por fim o Império Austro-Húngaro. É nessa conjuntura que surge
a Liga das Nações (1919) que tinha como preocupação principal a criação de uma instância de arbitragem e
regulação dos conflitos bélicos. Segundo Hansen (2007, p. 75) o Pacto da Liga das Nações “foi desenvolvido
para melhorar a segurança, garantindo a paz, os direitos dos grupos e das pessoas e a cooperação entre os
países”. Já para Comparato (2003, p. 210) a Liga das Nações “não passava de um clube de Estados, com
liberdade de ingresso e retirada conforme suas conveniências próprias”. A Conferência Internacional de
Versalhes (1919) foi mais uma tentativa de gerenciar os conflitos da primeira grande guerra, tinha por
objetivo negociar as bases dos acordos de paz. No entanto, as aspirações e os acordos firmados deixaram
algumas insatisfações, principalmente, a Alemanha que acabou herdando praticamente todo o ônus da
Guerra. Para muitos historiadores a Conferência de Versalhes acabou configurando ou plantado a semente da
Segunda Guerra Mundial. Diante da afirmativa faz-se necessário esclarecer uma distinção a respeito das duas
grandes Guerras. Na concepção de Comparato (2003) enquanto a primeira desenrolou-se “na linha clássica
das conflagrações imediatamente anteriores ”, a segunda foi “deflagrada com base em proclamados projetos
de subjugação de povos considerados inferiores”. Dessa forma, nota-se uma diferenciação considerável nos
dois conflitos, apesar de não negar a contribuição dos “desacordos” de Versalhes. A primeira grande Guerra
deixou em completa desordem o cenário econômico da Europa, diversas greves eclodiram, os índices de
desemprego eram altíssimos, assim como a inflação. Tais problemas, combinados com a instabilidade política
convergiram para o estabelecimento dos Estados autoritários e totalitários, como a irracionalidade dos
fascistas na Itália, o domínio do Partido Nacional-Socialista de Adolf Hitler na Alemanha, o controle do Partido
Comunista por Stálin na União Soviética. Com a configuração desse panorama gradualmente estabeleceu-se
um total desrespeito aos Direitos Humanos, fortemente marcado pelo horror do Holocausto. A partir das
atrocidades desse período histórico é que se delineia o nascimento das Organizações das Nações Unidas
(ONU), que diferentemente da Liga das Nações “nasceram com a vocação de se tornarem a organização da
sociedade política mundial, à qual deveriam pertencer, portanto, necessariamente, todas as nações do globo
empenhadas na defesa da dignidade humana” (COMPARATO, 2003, p. 210). Com a conflagração da Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) o mundo passou a assistir o horror da degradação do próprio homem,
marcadamente a primeira metade do século XX foi um dos períodos mais conturbados da história da
humanidade, o grande diferencial dos conflitos a partir desse momento esteve, sobretudo, na amplitude da
destruição que o homem é capaz de fazer. Comparato (2003, p. 210) destaca que o lançamento da Bomba
atômica em Hiroshima e Nagasaki em 1945 “soou como um prenuncio de apocalipse: o homem acabara de
adquirir o poder de destruir toda a vida na face da terra”. O poder de destruição da segunda Guerra foi
absurdamente maior que o da primeira, e em se tratando do desrespeito aos Direitos Humanos este teve
consequências ainda maiores. Aproximadamente (45 milhões) de vidas foram ceifadas, além das inúmeras
atrocidades cometidas contra a dignidade da pessoa humana. É nesse cenário que se desenha o esforço de
reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional
contemporânea. Se a 2ª Guerra Mundial significou a ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra deveria
significar a sua reconstrução (PIOVESAN, 2006, p. 13). O marco desta reconstrução foi a Declaração Universal
dos Direitos Humanos de dez de dezembro de 1948. Esta Declaração dá então início à concepção
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contemporânea de Direitos Humanos, embasadas na ideia de universalidade e indivisibilidade dos direitos.
Barroco (2009, p. 55) argumenta que: A configuração moderna dos DH representou um grande avanço no
processo de desenvolvimento do gênero humano, pois, ao retirar os DH do campo da transcendência,
evidenciou sua inscrição na práxis sócio-histórica, ou seja, no lugar das ações humanas conscientes dirigidas
à luta contra a desigualdade. Sem dúvidas a criação da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH)
marca a construção/reconstrução dos Direitos Humanos no cenário internacional, inaugurando um forte
movimento para seu reconhecimento e efetivação. De lá para cá, foram abertos novos caminhos para esse
reconhecimento, sobretudo para sua efetiva proteção. Diversos tratados e instrumentos internacionais foram
formulados para esse ideal, a saber: o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, o Pacto
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de diversas convenções, como a
Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1948), Convenção Europeia dos Direitos
Humanos (1950), a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), a Carta Africana dos Direitos
Humanos e dos Direitos dos Povos (1982), entre outras. Dentre os movimentos dos organismos internacionais
no âmbito das Nações Unidas após a DUDH, duas grandes Conferências se destacam: a I Conferência Mundial
de Direitos Humanos (Teerã, 1968) e a II Conferência Mundial de Direitos Humanos das Nações Unidas
(Viena, 1993). A primeira, de acordo com Trindade (2009, p. 29) “contribuiu para clarificar as bases para
desenvolvimentos subsequentes de operação dos mecanismos de proteção”, já a segunda, ainda para o
mesmo autor, deu um passo adiante ao afirmar “a legitimidade da preocupação de toda a comunidade
internacional com a promoção e proteção dos direitos humanos por todos e em toda parte” (Idem, p. 31). III
- CONSIDERAÇÕES FINAIS O itinerário da configuração dos Direitos Humanos traçado aqui, desde as raízes
na polis grega, a contribuição judaico-cristã, o ideário iluminista que desembocou na Revolução Francesa,
assim como os consideráveis avanços da Revolução Americana e a gradativa consolidação das Declarações de
Direitos até culminar na Declaração Universal de 1948, nos mostra que os Direitos Humanos, assim como
bem postulou Bobbio “[...] não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou podem nascer” (2004,
p. 26). Partindo dessa afirmativa, salientamos que os Direitos Humanos nos últimos dois séculos vêm
gradualmente ocupando espaço no cotidiano das pessoas. Em verdade tal discussão normalmente é aflorada a
partir de momentos de extremo desrespeito à dignidade da pessoa humana, por conseguinte podemos
destacar que a evolução histórica dos Direitos Humanos e dos conceitos da temática é fruto das
condicionantes históricas. Nessa perspectiva, as diversas correntes filosóficas que tentaram explicar os
direitos do homem, fazem parte do conjunto teórico que na atualidade compõe a temática, estando assim
carregado não de um só conteúdo, mas sim como uma síntese das correntes que buscam lhes dá um
fundamento, trata-se, portanto, não de um processo estanque, mas contínuo, em permanente construção e
reconstrução. REFERÊNCIAS ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia. das Letras, 1989.
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