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Resumo 

Não obstante o transcurso de mais de sessenta anos desde a promulgação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948) e o crescente reconhecimento, pelos mais diversos 

ordenamentos jurídicos, dos tratados internacionais que a sucederam, as normas de direitos 

humanos vêm, comprovadamente, sofrendo reiteradas violações no atual século. Em face de 

tal conjuntura, percebe-se que a proteção política dos direitos humanos, seja por meio da 

incorporação de suas normas pelo direito interno, seja por meio da criação de órgãos 

internacionais que fiscalizem sua observância, não tem, por si só, logrado êxito em garantir-

lhes a efetividade almejada, razão pela qual se reveste de cada vez maior relevo o debate 

acerca dos obstáculos que lhes dificultam a concretização. Para tanto, não se pode 

desconsiderar que a atual normatização dos direitos humanos é resultado de movimentos 

sociopolíticos e correntes jusfilosóficas que se desenvolveram ao longo de vários séculos, em 

diferentes regiões do mundo. Assim, com base nessas premissas, o presente trabalho objetiva 

contextualizar o problema da efetivação dos direitos humanos a partir de uma breve análise 

dos períodos, documentos e concepções doutrinárias que demarcaram o itinerário histórico 

percorrido por suas normas. Pretende ainda, ao final, apresentar os principais desafios cuja 

superação se lhes afigura imprescindível para que sejam satisfatoriamente efetivados. 
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1. Introdução 

 Transcorridos mais de sessenta anos desde a sua promulgação pela Organização das 

Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos segue como marco de 

inquestionável referência no tocante ao desenvolvimento e à garantia desses direitos. Ao 

longo do seu preâmbulo e dos seus trinta artigos, calcados na defesa da dignidade da pessoa 
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humana e da democracia, contemplou-se uma vasta gama de direitos individuais e sociais. 

 As normas consagradas na Declaração, e especificadas em diversos diplomas 

posteriores, introduziram a chamada “concepção contemporânea dos direitos humanos” 

(PIOVESAN, 2007). Segundo esta, ao contrário do que até então ocorria, a proteção desses 

direitos não deveria restringir-se ao domínio reservado do Estado e a maneira pela qual este 

tratava seus nacionais não poderia ser encarada como um problema de jurisdição 

exclusivamente doméstica. 

 Infelizmente, embora recebidas pelos mais diversos ordenamentos jurídicos, o século 

XXI tem assistido a reiteradas violações às normas de direitos humanos estabelecidas nos 

tratados internacionais. Em seu informe anual de 2010, por exemplo, a Anistia Internacional 

denunciou que pessoas ainda são torturadas ou maltratadas em, pelo menos, 111 países, além 

de serem proibidas de se expressar livremente em, ao menos, 96 nações (ANISTIA 

INTERNACIONAL, 2011). 

 Dados como esses embasam a tese de que é mais importante defender os direitos 

humanos na prática do que fundamentá-los na teoria, pensamento que encontra respaldo em 

autores como Norberto Bobbio. Nesse sentido, o jurista italiano assevera que “o problema 

fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de 

protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político” (BOBBIO, 1992). 

 Em face da atual conjuntura, porém, é forçoso reconhecer que a proteção política dos 

direitos humanos, seja por meio da incorporação de suas normas pelo direito interno, seja por 

meio da criação de órgãos internacionais que fiscalizem sua observância, não tem, por si só, 

logrado êxito em garantir-lhes a efetividade  almejada. Reveste-se, logo, de cada vez maior 

relevo o debate acerca dos obstáculos que lhes dificultam uma maior concretização. 

 Para tanto, há que se ter em conta que a atual normatização dos direitos humanos é 

resultado de movimentos sociopolíticos e correntes jusfilosóficas que se desenvolveram ao 

longo de vários séculos, em diferentes regiões do mundo (CANÇADO TRINDADE, 2003). 

Os direitos humanos são direitos  históricos, isto é, “nascidos em certas circunstâncias, 

caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 

modo gradual, não todos de uma vez nem de uma vez por todas” (BOBBIO, 1992). 

 Com base nessas premissas, o presente trabalho pretende contextualizar o problema da 

efetivação dos direitos humanos a partir de uma breve análise dos períodos, documentos e 

concepções doutrinárias que demarcaram o itinerário histórico percorrido por suas normas. 

Ao final da empreitada, apresentar-se-á os principais desafios cuja superação se afigura 



imprescindível para que os direitos humanos sejam satisfatoriamente efetivados. 

2. Evolução histórica dos direitos humanos 

2.1 Antecedentes 

 A consagrada compreensão de que a base jurídica do direitos humanos reside nas 

declarações promulgadas na modernidade, sobretudo no período compreendido entre os 

séculos XVII e XVIII, não exclui a constatação de que a filosofia e a religião antigas legaram 

algumas das ideias que viriam a influenciar diretamente o pensamento jusnaturalista de que o 

homem é titular de determinados direitos inalienáveis pelo simples fato de existir 

(HERKENHOFF, 1992). 

 Fábio Comparato afirma que a partir do dito “período axial” (século VIII ao II a.C.), 

quando a humanidade abandona as explicações mitológicas e começa a adotar uma reflexão 

mais racional, o ser humano passa a ser considerado  detentor de liberdade e razão, apesar das 

diferenças de sexo, raça, religião e costumes sociais verificadas entre os indivíduos. Essa 

concepção seria o fundamento da ideia de pessoa humana e da afirmação da existência de 

direitos universais a ela inerentes (COMPARATO, 2002). 

 No Antigo Testamento, a valorização da pessoa humana pode ser percebida na crença 

de que o homem seria o ápice da criação divina, na medida em que fora criado à imagem e 

semelhança de Deus. Em decorrência desse pensamento, profundamente arraigado na cultura 

judaico-cristã, sustenta-se que a vida do ser humano não seria comparável a dos demais seres, 

porquanto seria mais sagrada que tudo o mais que houvesse no mundo, e todos os homens 

seriam iguais perante Deus (GAARDER; NOTAKER; HELLERN, 2000).  

 Em Atenas, no século VI a. C., o poder dos governantes não foi limitado apenas pelo 

conjunto de instituições democráticas que permitiam a participação ativa dos cidadãos nas 

funções do governo (VASCONCELOS, 1998). Igualmente relevante era a observância da lei, 

uma vez que o nomos era uma regra “baseada em uma espécie de sabedoria e razão prática” 

(ARISTÓTELES, 2001), de maneira que, do ponto de vista jurídico, poderia ser considerada 

uma norma de caráter constitucional (COMPARATO, 2002).  

 Já na república romana, a limitação do poder político não foi alcançada pela soberania 

popular ativa, e, sim, graças à instituição de um complexo sistema de controles recíprocos 

entre os diferentes órgãos do poder. Segundo o historiador grego Políbio, eram combinadas as 

três espécies tradicionais de regimes políticos: o poder dos cônsules seria tipicamente 

monárquico; o do Senado, aristocrático; e o do povo, democrático (COMPARATO, 2002). 



 Por outro lado, durante a Idade Média, inaugurou-se uma nova fase na consolidação da 

ideia de dignidade da pessoa (FACHIN, 2009). Para Santo Tomás de Aquino, havia duas 

ordens distintas, formadas, respectivamente, pelo direito natural, como expressão da natureza 

racional do homem, e pelo direito positivo. O pensador defendia que a desobediência ao 

direito natural pelos governantes poderia, em casos extremos, justificar até mesmo o exercício 

do direito de resistência por parte da população (SARLET, 2007). 

  

2.2 As Cartas e Declarações inglesas 

 A partir do século XI, os abusos cometidos em busca da reconcentração da autoridade, 

que havia se esfacelado durante a Alta Idade Média e cuja hegemonia era disputada entre o 

imperador carolíngio e o papa, revigoraram a ideia de limitação do poder político. A 

promulgação da Declaração das Cortes de Leão, de 1188, e, principalmente, da Magna 

Carta, de 1215, insere-se nesse contexto de rebeldia contra a opressão dos governantes 

(COMPARATO, 2002). 

 A Magna Charta Libertatum inglesa é considerada um dos antecedentes mais remotos 

das declarações de direitos dos séculos XVII e XVIII. Embora consistisse em uma carta 

feudal, elaborada para proteger os privilégios dos barões e os direitos dos homens livres, em 

detrimento da maioria da população, ela se tornou um símbolo da luta pelas liberdades 

públicas e base para a fundamentação da ordem jurídica democrática do povo inglês 

(SARLET, 2007). 

 A Petição de Direitos (Petition of Rights), de 1628, foi o documento por meio do qual 

os parlamentares ingleses exigiram do monarca o reconhecimento de diversos direitos e 

liberdades que, não obstante se fizessem presentes na Magna Carta, eram por ele 

desrespeitados (SARLET, 2007)., a exemplo do que dispunha o artigo 39 desta. O aludido 

dispositivo proibia a prisão dos cidadãos ou confisco dos seus bens sem que houvesse um 

julgamento legal de seus pares e pela lei do país.  

 A Declaração de Direitos (Bill of Rights) é fruto da Revolução de 1688, em que o 

Parlamento inglês impôs a abdicação do rei Jaime II e designou monarcas cujos poderes reais 

eram limitados pelo documento a eles submetido e por eles aceito. Tal documento foi 

responsável pela instituição de uma monarquia constitucional submetida à soberania popular e 

inspirou a formação das democracias liberais da Europa e da América nos séculos XVIII e 

XIX (COMPARATO, 2002). 

 



2.3 A Reforma Protestante e as Declarações de Direitos Norte-

Americanas 

 Considerando que os direitos consagrados nas Cartas e Declarações inglesas não 

passavam de prerrogativas estamentais (HERKENHOFF, 1992), foi apenas com o advento da 

Reforma Protestante que se reivindicou o primeiro direito individual: a liberdade de opção 

religiosa. Isso somente fora possível devido à contribuição da Reforma para a laicização do 

direito natural e a consolidação do contratualismo como explicação para a origem do Estado, 

da Sociedade e do Direito.  

 Na medida em que contestava veementemente a autoridade da Igreja Católica, a 

Reforma questionou uma série de dogmas que obstavam a iniciativa individual, o pluralismo, 

o relativismo e a tolerância religiosa. Os reflexos no âmbito jurídico consistiram na adoção de 

uma perspectiva que já não mais concebia o Direito como meio de opressão estatal, porém, 

como instrumento em benefício do indivíduo (LAFER, 1991). 

 A burguesia emergente, aproveitando-se das ideias disseminadas em favor da 

valorização da liberdade individual, reivindicou a implantação de limites ao poder do Estado 

absolutista, impondo-lhe a busca de outra fundamentação para sua autoridade. Assim, passou-

se da origem teológica à origem contratual do Estado, possibilitando-se o desenvolvimento 

dos direitos abstratos do homem e do cidadão que, posteriormente, seriam fixados nas 

declarações de direitos. Destaca Lafer (1991): 

 
A explicação contratualista ajusta-se à passagem de um Direito baseado no status 
para o Direito baseado no indivíduo, numa sociedade na qual começa a surgir o 
mercado e a competição. Com efeito, no contratualismo a relação autoridade-
liberdade fundamenta-se na auto-obrigação dos governados, resolvendo-se desta 
maneira um dos problemas básicos da Filosofia Jurídica individualista, que é o de 
explicar como é que o Direito, que deve servir aos indivíduos, pode também vinculá-
los e obrigá-los.  
 

 Nesse contexto, a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, de 1776, é 

considerada a primeira declaração de direitos humanos em sentido moderno (SILVA, 2008). 

Inspirada por Locke, Montesquieu e, sobretudo, Rousseau, a Declaração de Virgínia definia a 

estrutura de um governo democrático que restringia o poder estatal, sustentada pela ideia da 

existência de direitos naturais, e defendia que todos os homens eram igualmente livres e 

independentes (SILVA, 2008).  

 Por outro lado, a entrada em vigor da Constituição dos EUA, aprovada na Convenção 

de Filadélfia em 1787, dependia da ratificação de pelo menos nove dos treze Estados 



independentes da ex-metrópole inglesa.  Alguns desses Estados, contudo, temendo possíveis 

excessos por parte do governo federal, condicionaram a sua adesão ao pacto a que fosse 

introduzida na Constituição uma Carta de Direitos que garantisse os direitos fundamentais do 

homem.  

 Aprovada em 1791, a Carta deu origem às dez primeiras emendas à Constituição 

Americana, também conhecidas como o Bill of Rights americano. Dentre elas se destacam: 

“liberdade de religião e culto, de palavra, de imprensa, de reunião pacífica e direito de 

petição” (emenda 1ª); “direito de defesa e de um julgamento por juiz natural e de acordo com 

o devido processo legal, isto é, com garantias legais suficientes” (emenda 5ª). 

 

2.4 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

 Enquanto a Declaração de Virgínia preocupava-se especialmente com as situações 

particulares que afligiam as ex-colônias, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

de 1789, adotada pela Assembleia Constituinte francesa em reação ao regime absolutista, 

possuía pretensões mais “universalizantes”, porquanto seus autores “tiveram a consciência de 

proclamar direitos individuais, válidos para todos os homens de todos os tempos e de todos os 

países” (DALLARI, 2005). 

 Jacques Robert discute as principais características da Declaração Francesa (SILVA, 

2008): 

[…] a) intelectualismo, porque a afirmação de direitos imprescritíveis do homem e a 
restauração de um poder legítimo, baseado no consentimento popular, foi uma 
operação de ordem puramente intelectual que se desenrolaria no plano unicamente 
das ideias; é que, para os homens de 1789, a Declaração dos direitos era antes de 
tudo um documento filosófico e jurídico que devia anunciar a chegada uma 
sociedade ideal; b) mundialismo, no sentido de que os princípios enunciados no 
texto da Declaração pretendem um valor geral que ultrapassa os indivíduos do país, 
para alcançar valor universal; c) individualismo, porque só consagra as liberdades 
dos indivíduos, não menciona a liberdade de associação nem a liberdade de reunião; 
preocupa-se com defender o indivíduo contra o Estado. 
 

 A repercussão da Declaração Francesa não encontrou precedentes em suas 

antecessoras (NINO, 1989). Entre outros dispositivos consagrados em seu texto, destacam-se: 

“o fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 

homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão” 

e “toda sociedade na qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação dos 

poderes determinada, não tem Constituição”. 

 



2.5 A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a 

consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

 Após o fim dos horrores cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, os direitos 

humanos foram vinculados à ideia de bem comum, com vistas à emancipação do ser humano 

de todo tipo de servidão, inclusive de ordem material. Nesse horizonte, a promulgação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 representa o “esforço de reconstrução 

dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional 

contemporânea” (PIOVESAN, 2007). 

 Ao longo de seus trinta artigos, precedidos de um preâmbulo com sete considerandos, 

a Declaração proclama: a dignidade da pessoa humana, como pressuposto da liberdade, da 

justiça e da paz; o ideal democrático, cujo escopo é o progresso econômico, social e cultural; 

o direito de resistência à opressão; e, finalmente, a concepção comum desses direitos, 

segundo a qual nenhum indivíduo ou Estado tem legitimidade para retirar-lhes de qualquer 

cidadão. 

 Flávia Piovesan aponta duas inovações trazidas no bojo da Declaração de 1948: “a) 

parificar, em igualdade de importância, os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, 

sociais e culturais; e b) afirmar a inter-relação, indivisibilidade e interdependência de tais 

direitos (PIOVESAN, 2007). O documento introduz, ainda, a chamada “concepção 

contemporânea” de direitos humanos, conforme a qual eles são caracterizados pela 

universalidade e pela indivisibilidade (PIOVESAN, 2007).  

 A universalidade refere-se à pretensão de aplicação universal dos direitos humanos, 

baseada na ideia de que a condição de pessoa é o único requisito para a titularidade de tais 

direitos. A indivisibilidade, por sua vez, diz respeito ao fato de que a garantia dos direitos 

civis e políticos é condição necessária para a observância dos direitos sociais, econômicos e 

culturais e vice-versa, visto que, quando um deles é violado, os demais também o são. 

 No âmbito do Direito Internacional, a Declaração Universal ensejou o delineamento 

de um sistema normativo internacional de proteção dos direitos humanos, elevando a 

dignidade da pessoa humana à condição de pressuposto ineliminável, e fortalecendo a ideia de 

que tal proteção não deve se reduzir ao domínio reservado do Estado, porquanto revela tema 

de legítimo interesse internacional. Tal concepção acarreta significativas consequências 

(PIOVESAN, 2007): 

 
[…] 1ª. a revisão da noção tradicional de soberania absoluta do Estado, que passa a 



sofrer um processo de relativização, na medida em que são admitidas muitas 
intervenções no plano nacional em prol da proteção dos direitos humanos – isto é, 
transita-se de uma concepção “hobbesiana” de soberania, centrada no Estado, para 
uma concepção “kantiana” de soberania, centrada na cidadania universal; e 2ª. A 
cristalização da ideia de que o indivíduo deve ter direitos protegidos na esfera 
internacional, na condição de sujeito de direitos. Dessa forma, com o advento da 
Declaração de 1948, a adoção subsequente de inúmeros instrumentos internacionais 
e a formação dos sistemas global e regional de proteção, consolida-se o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, que visa a “proteger e a promover a dignidade 
humana em todo o mundo, consagrando uma série de direitos dirigidos a todos os 
indivíduos sem distinção de qualquer espécie, inclusive de nacionalidade ou do 
Estado onde a pessoa se encontre”. 

 

 

3. Desafios contemporâneos da efetivação dos direitos humanos 

3.1 O problema da justicialização dos direitos humanos 

 Conquista histórica de inegável importância, o reconhecimento constitucional dos 

direitos humanos, segundo Carlos Nino (1989), tem o mérito de inibir as agressões que 

provêm de particulares que não integrem o aparato estatal. No entanto, essas seriam as formas 

“benignas” de “desconhecimento” daqueles direitos, porquanto poderiam ser combatidas 

através de leis penais mais rigorosas, juízes diligentes e uma polícia mais eficiente. Por outro 

lado: 
La forma más perversa y brutal de ese desconocimiento es la que o bien involucra al 
núcleo mismo de la maquinaria que concentra el monopolio de la coacción o supone 
la injerencia de potencias extranjeras. Frente a este tipo de lesiones a los derechos es 
prácticamente vana su homologación por el derecho positivo, ya que las normas 
respectivas pierden vigencia con la misma violación generalizada e impune y son 
generalmente reemplazadas por otras que amparan jurídicamente tales lesiones. 

  
 A justicialização apresenta-se como um desafio à proteção dos direitos humanos na 

medida em que a garantia destes no âmbito internacional, como lembra Bobbio, somente será 

viabilizada quando uma jurisdição internacional se impuser concretamente sobre as 

jurisdições nacionais,  não operando dentro dos Estados, mas contra os Estados e em defesa 

dos cidadãos (1992). Cabe, contudo, o seguinte questionamento: seria possível a existência de 

tal jurisdição? 

 Considerando que as fontes normativas acerca dos direitos humanos residem nos 

tratados internacionais celebrados multilateralmente e que o descompasso entre as 

particularidades de cada Estado acabam por inviabilizar o alcance de qualquer unanimidade, 

razão pela qual lhes são impostas frequentes reservas, (NINO, 1989) surge, inevitavelmente, o 

conflito entre a integralidade e a universalidade do tratado. A esse respeito, Gabriel Daudt 

(2006) pondera que: 



É desejável que os direitos humanos sejam integralmente respeitados e promovidos 
pelo maior número possível de Estados. No entanto, se for necessário se optar por 
um compromisso parcial de um Estado com o tratado ou por nenhum compromisso 
da parte desse mesmo Estado, a resposta se mostra complexa e praticamente 
insatisfatória. Como se promovem da melhor forma os direitos humanos? Aceitando 
a adesão defeituosa, por vezes até simbólica, de um Estado ou, simplesmente, não 
aceitando este Estado como parte?. 

 
 Embora no campo dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, sobretudo 

o europeu, se observem experiências de indiscutível sucesso no que se refere à justicialização 

desses direitos, ainda não se pode dizer que existe um efetivo poder de jurisdição 

internacional. Em diferentes graus, todos padecem de insuficiências relativas a legitimidade, 

acessibilidade, alcance, capacidade sancionatória e impacto de suas decisões, dentre outros 

fatores. 

 Deve-se observar, todavia, que as diferenças entre as realidades dos direitos humanos 

não denotam apenas a existência de estágios diferentes de proteção, isto é, padrões de nações 

desenvolvidas e padrões de nações não-desenvolvidas (DAUDT, 2006). Mais do que isso, 

significam também a existência de uma pluralidade de visões sobre o que representam os 

direitos humanos que, por vezes, não é levada em devida consideração. 

 

3.2 O problema do pluralismo cultural  

 Pode-se afirmar que o pluralismo cultural constitui-se em “aspecto essencial no novo 

emaranhado do debate acerca dos direitos humanos” (BIELEFELDT, 2000). Notadamente 

quando a intensificação das relações internacionais expõe uma miríade de culturas diferentes, 

verifica-se a impossibilidade de se alcançar meios para a efetivação dos direitos humanos sem 

que se tome parte na complexa discussão que envolve as correntes universalista e relativista. 

 Para os adeptos do universalismo, os direitos humanos são uma decorrência direta da 

dignidade da pessoa humana, a qual é inerente à natureza de todos os seres humanos. Sendo 

assim, haveria um mínimo ético irredutível a ser respeitado, ainda que se pudesse discutir qual 

seria o seu alcance (PIOVESAN, 2007). A esse respeito, Gregorio Peces-Barba (2006) 

sintetiza algumas das principais teses que podem ser atribuídas à ideia da universalidade dos 

direitos humanos: 
 

1) Con el requisito de ser humano se es titular de los derechos humanos, y basta sólo 
con esa condición en cualquier contexto y circunstancia. 2) Los derechos no se 
sitúan en el ámbito del Derecho positivo, lo que supondría una contextualización y 
una diferencia de acuerdo con el tenor de cada sistema jurídico. Son excluyentes, 
para esta tesis, la universalidad de los derechos y su atribución a sujetos de un 
Ordenamiento jurídico concreto. 3) El ámbito de los derechos es el de la ética, son 



una moralidad y por eso propugnan la denominación de derechos morales para 
asegurarse ese valor universa. 4) La descontextualización de los derechos les 
desvincula de instituciones éticas concretas, de culturas históricas, y de escuelas 
filosóficas o religiosas. 

 
 Os relativistas, em contrapartida, posicionam-se de maneira cética e, em alguns casos, 

até mesmo contrárias à ideia de direitos humanos (FACHIN, 2009). Defendem eles que a 

noção de direitos está intimamente relacionada ao sistema político, econômico, cultural e 

social vigente em determinada sociedade, de maneira que não haveria uma moral universal, 

pois cada cultura possui seu próprio discurso acerca dos direitos humanos. Segundo Melina 

Fachin (2009): 
 

O traço fundamental que une todas as vertentes críticas é a mirada por meio de um 
outro paradigma (jurídico) dos direitos humanos que não aquele cuja gênese liberal-
burguesa repousa sobre o individualismo exacerbado, mas sim no desenvolvimento 
trans e interpessoal de um povo. O indivíduo é necessariamente mirado em sua 
coletividade, enfim, em seu meio cultural. 
 
 

 Dessa forma, na crítica dos relativistas, os universalistas pretendem impor a adoção de 

valores condizentes com a cultura eurocêntrica ocidental, de modo que praticariam um 

verdadeiro “canibalismo cultural” (PIOVESAN, 2007). Os universalistas, por seu turno, 

afirmam que o argumento do pluralismo cultural pode ser utilizado para justificar 

significativas violações aos direitos humanos, como o fazem vários ditadores de Estados 

islâmicos. 

 Em defesa de uma teoria que suplante as limitações do universalismo e do relativismo, 

alguns pensadores têm buscado estruturar uma concepção multicultural dos direitos humanos. 

Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, parte da premissa de que todas as culturas 

possuem visões distintas e incompletas da dignidade humana, de modo que a construção de 

uma concepção multicultural dos direitos humanos decorreria de um diálogo intercultural 

(SANTOS, 2008). 

 O problema intrínseco à tese de que se deve buscar denominadores comuns na 

orientação axiológica das diferentes culturas globais é o de que o consenso normativo daí 

advindo se queda muito aquém das normas de direitos humanos válidas atualmente 

(BIELEFELDT, 2000). Reduzida a um consenso mínimo intercultural, como tal proposta 

poderia reforçar a validade e a necessidade de efetivação das inúmeras normas 

consubstanciadas nos atuais tratados de direitos humanos? 

 

 



3.3 A fundamentação dos direitos humanos como pressuposto de 

sua efetivação 

 Diante dos óbices que se apresentam à efetivação dos direitos humanos, é imperiosa a 

busca de uma alternativa que não se restrinja às insuficientes medidas políticas que 

normalmente se lhes tem oferecido. Para que se possa alcançar esse fim, Nino propõe a 

formação de uma consciência moral da humanidade acerca do valor desses direitos e da 

aberração inerente a toda ação dirigida a desrespeitá-los (NINO, 1989). 

 O filósofo argentino pondera que as agressões aos direitos humanos geralmente são 

motivadas por interesses escusos que se vêem frustrados quando aqueles são respeitados. No 

entanto, como  na maioria das vezes esses interesses não se definem abertamente, 

camuflando-se sob disfarces ideológicos, somente a generalização de uma consciência moral 

que rejeitasse qualquer concepção de que os seres humanos são meros recursos seria capaz de 

revelá-los (NINO, 1989). 

 Ainda que também possa ser alcançada por meio da propaganda, é pela vigência de 

uma discussão racional sobre os direitos humanos que se logra satisfatoriamente a formação 

da referida consciência moral. No entanto, tal debate exige o enfrentamento de uma questão 

que, segundo Nino, tem sido menosprezada até mesmo por muitos dos defensores da 

efetivação daqueles direitos: as razões que fundamentam moralmente a necessidade de tal 

efetivação  (NINO, 1989). 

 Nessa esteira, Ana Maria D´Ávila Lopes (2001) enumera as razões pelas quais não se 

pode ignorar a importância da fundamentação dos direitos humanos: 

 
a) razão moral: é um absurdo defender algo sem saber o seu porquê, ou seja, não é 
possível defender os direitos do homem se não se tem consciência da importância da 
dignidade humana. Fundamentar os direitos do homem significa, precisamente, ter a 
convicção dessa importância; b) razão lógica: por meio da fundamentação será 
possível delimitar o conteúdo dos direitos fundamentais, possibilitando sua 
regulação sem desnaturalizá-los. Com a expressão direitos do homem, deve-se 
defender não qualquer reivindicação, mas determinados valores e ideais, aqueles que 
serão desvendados a partir da sua fundamentação; c) razão teórica: não é válido 
pretender elaborar uma teoria dos direitos do homem sem antes fundamentá-los ou 
justificar a escolha de tal ou qual teoria, pois corre-se o risco de perder qualquer 
rigor científico; d) razão pragmática: para fazer efetivos os direitos fundamentais, é 
necessário, antes, ter as ideias claras. 

  Heiner Bielefeldt (2000), por sua vez, exemplifica como aparentes diferenças 

abstratas da interpretação teórica dos direitos humanos podem acobertar conflitos políticos 

concretos: 

  



Se, de um lado, o direito ao trabalho encontra dificuldade de reconhecimento na 
concepção liberal de direitos humanos, por outro, em concepções socialistas, o 
direito à propriedade somente é aceito com fortes restrições. Interpretações 
comunitaristas, que derivam os direitos humanos de um contexto histórico-político e 
social concerto, tenderão provavelmente à valorização da ordem de valores éticos 
tradicionais, em detrimento dos direitos individuais, contrastando, assim, com o 
pensamento clássico-liberal individualista […] Fundamentações exclusivamente 
cristãs ou islâmicas dos direitos humanos podem levar a que se tratem minorias 
religiosas (ou não-religiosas) no âmbito da tolerância confessional e não pelo 
princípio da plena igualdade de direitos. Enquanto isso, concepções laicas podem 
tender a colocar atividades religiosas sob suspeita de serem reação política e, através 
de interpretação restritiva da liberdade religiosa, tentar bani-las da vida pública. 
 

 Não é difícil perceber, portanto, que a importância da discussão sobre as possíveis 

fundamentações e interpretações dos direitos humanos transcende as fronteiras da seara 

acadêmica. Tal debate possui, também, relevância prática que se estende aos processos de 

normatização e implementação concreta desses direitos (BIELEFELDT, 2000), razão pela 

qual é pressuposto para que os desafios que lhes dificultam a efetivação possam ser 

superados. 

 

4. Considerações finais 
A efetivação dos direitos humanos deve ser encarada como um processo histórico, cujo 

desenvolvimento remonta à Antiguidade. Ao longo dos séculos, como resultado de uma 

confluência de fatores políticos, econômicos e culturais, diversas concepções surgiram sobre 

quais seriam os direitos merecedores do status de essenciais à pessoa humana, ainda que, no 

início, estes tivessem sua titularidade restrita a certas classes de indivíduos.  

Se outrora os direitos humanos visavam à exclusiva proteção de minorias que se viam 

prejudicadas pelo excesso de poder estatal, hoje, contudo, esses direitos englobam 

prerrogativas que se pretendem universais, porquanto são corolário da dignidade intrínseca a 

todos os seres humanos. Para garantir que essa universalidade não se reduza a uma mera 

pretensão teórica, um conjunto de instrumentos normativos e de órgãos de fiscalização vem 

sendo, continuamente, desenvolvido. 

Ocorre que, ao contrário do que sustentam alguns pensadores, o cenário contemporâneo, 

marcado pelos constantes abusos aos direitos humanos, tem demonstrado que tais medidas 

políticas não são suficientes para viabilizar a concretização de seu ideal. Dessa forma, tanto o 

problema prático, qual seja o da justicialização, como o problema teórico, referente à questão 

do pluralismo cultural,  persistem como obstáculos à almejada efetivação dos direitos 

humanos. 

Ambos os problemas exigem, para sua superação, que se forme uma consciência 



generalizada acerca da necessidade de se efetivar os direitos humanos. Para tanto, faz-se 

imprescindível a fundamentação daqueles, determinando quais devem ser assim reconhecidos 

e que alcance devem possuir, respostas que não podem ser obtidas por outro meio exceto a 

discussão racional no plano da filosofia jurídica e moral. 
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