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Resumo: O presente trabalho tem por finalidade fazer com que os leitores passem a duvidar 

de seu pensamento, levando-os a se perguntarem sobre as razões do mesmo, para que com 

isso percebam que o fato de estarem vinculadas a uma determinada tradição não as obriga a 

aceitá-las e, consequentemente, não justificará o seu entendimento de que uma coisa é boa 

apenas baseada na tradição presente ou passada, fazendo com que o elemento histórico não 

seja a justificativa de valores. Assim, é imprescindível o rompimento de paradigmas para que 

os direitos humanos possam ser entendidos ao mesmo tempo como jurídicos e como morais, 

jurídicos por estarem positivados e morais por obrigar uns com os outros, ressaltando-se que 

os direitos humanos ultrapassam a concepção de direitos fundamentais, ou apenas direitos 

morais, podendo-se dizer, na verdade, que estes são parte integrante daqueles, esteando 

inseridos nos mesmos.   

 

Palavras-chave: Moralidade jurídica. Direitos Humanos. Universalidade   

 

Abstract: This study aims to make readers start to doubt your thinking, leading them to 

wonder about the reasons for it, so that with it realize that the fact that they are linked to a 

certain tradition does not require them to accept between them and, consequently, will not 

justify its belief that something is good just based on present or past tradition, making the 

historical element is not the justification of values. Thus, the breaking of paradigms is 

essential to ensure that human rights can be understood as both legal and as moral, legal and 

moral because they positivized by forcing each other, emphasizing that human rights go 

beyond the conception of rights fundamental, or just moral rights, may be said, in fact, they 

are an integral part of those, esteando inserted in them.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sobrevivência e o bem-estar de todos fazem com que a liberdade individual fosse 

substituída pela solidariedade o que gerou a necessidade de regulamentação da convivência 

dos indivíduos, o que acontecia de forma voluntária, uma vez que a transgressão das regras 

gerava vergonha e culpa diante dos demais membros do grupo, ocasionando uma autocensura; 

desta forma, nesta organização política das sociedades pré-histórias, não existia a imposição 

de um chefe e nem o emprego da força.   

A complexidade da sociedade fez com que alguns dos fundamentos democráticos 

fossem abalados, gerando um contraponto a um Estado de Direito e passando a necessidade 

de um Estado de Força, onde a obediência decorria da imposição coercitiva das autoridades, 

gerando assim o surgimento dos Estados totalitários, em que os interesses particulares das 

classes dominantes passaram a ser os seus mecanismos ideológicos. 

O surgimento da civilização foi possibilitado pela produção excedente e, 

consequentemente, o aumento demográfico e a falta de terras férteis tornaram necessário o 

aumento das áreas, o que gerou inúmeros conflitos entre as comunidades políticas. O poder 

político ficou nas mãos dos comandantes militares e dos especialistas em práticas religiosas, 

gerando com isso o processo de militarização do Estado. 

Neste período passou-se a viver com o despotismo, onde a classe militar, sacerdotal e 

burocrática era a detentora das riquezas e até mesmo da proteção exclusiva das divindades; 

enquanto a classe camponesa ficava sujeita a violência institucionalizada, submissa a um 

chefe divinizado.  

Na civilização da Índia e da China a estratificação era mais rígida, onde a religião 

tinha o papel central; na civilização persa, a aristocracia de nascimento e os sacerdotes 

formavam uma monarquia despótica e hereditária que gerava a desigualdade social, sendo 

legitimada pela religião que justificava o despotismo do monarca, considerando-o como 

representante do deus supremo. 

Na civilização hebraica também era marcada pela apropriação provada dos espaços 

públicos de cidadania, onde o cristianismo exercia influência direta, especialmente o Antigo 

Testamento; nela reproduziam-se as desigualdades sociais, essencialmente em relação aos 

camponeses, à mulher e ao escravo. Em contraponto, os profetas lutavam pela justiça social e 

a igualdade de todos diante a Deus. 

A civilização Fenícia, constituída de cidades-Estado independentes , estava 

diretamente ligada ao comércio e era administrada por grandes comerciantes e proprietários 



 

de navios, juntamente com uma casta sacerdotal, sendo que grande parte da terras eram de 

propriedade dos templos, mantendo assim a característica das demais civilizações de 

desigualdade de classes com base na ideologia religiosa.  

 

2  Revisão da literatura 
 

Pode-se conceituar direitos humanos como direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana. Esses são necessários como forma de garantir a participação plena do indivíduo na 

sociedade. Todavia, não pode-se falar em direitos humanos, sem explanar sobre cidadania, 

temas que caminham juntos.   

Isso se faz necessário, tendo em vista que a cidadania nada mais é do que o exercício 

pleno dos direitos e deveres inerentes ao individuo que pertence a uma nação, e como tal, tem 

direitos como vida, moradia, educação, lazer, dentre outros garantidos hoje, pela Constituição 

Federal no caso de nosso país, e por outras constituições em outros países. 

Assim, considerando que esses direitos são direitos básicos de qualquer ser humano, 

pode-se constatar que a violação destes ocasiona prejuízo ao pleno exercício da cidadania e 

por conseguinte à violação na moralidade dos direitos como condição plena. 

Como a cidadania, os direitos humanos também foram se consolidando ao longo da 

história, relacionado com as concepções ideológicas do Estado Liberal, do Estado Social, e 

por derradeiro no Estado Democrático de Direito.    

Para José Afonso da Silva (2010, p. 151), foi durante o período da Idade Média que 

surgiram alguns documentos que levaram a articulação das garantias dos mais importantes 

direitos das pessoas, como segurança, propriedade e domicílio. 

 

Foi no bojo da Idade Média que surgiram os antecedentes mais diretos das 

declarações dos direitos humanos. Quando ainda a teoria do direito natural 

condicionou o aparecimento do princípio das leis fundamentais do Reino 

Limitadoras do poder monarca, assim como o conjunto de princípios que se chamou 

humanístico. 

 

A partir deste momento, segundo Silva (2010), surgiram os pactos, as cartas de 

franquia, dentre outros acordos firmados com o intuito de proteção dos direitos individuais. 

No entanto, é importante destacar ainda que para o mesmo autor, o documento mais 

conhecido deste período foi à Carta Magna Inglesa (1215 – 1225), e o documento mais 

importante a Declaração de Direitos – bill off rigths (1688).   



 

A Carta Magna Inglesa, a qual para alguns, protegia a classe mais favorecida, ou seja, 

os já privilegiados barões, serviu como base para que juristas extraíssem dela os fundamentos 

da ordem democrática do povo inglês. 

Por outro lado a Declaração de Direitos - bill off rigths, a qual teve sua origemem uma 

revolução, trouxe um conjunto de leis que previam uma série de mudanças, ou seja, todos os 

cidadãos acusados de alguma infração teriam direito a um julgamento com a presença de um 

júri, não poderiam ter mais punições violentas, e serem cobradas multas com valores 

exorbitantes.   

Além disso, tal documento reestabelecia a relação entre o Rei o Parlamento, 

determinando que nenhuma lei parlamentar poderia ser vetada pela autoridade real, 

retornando assim à soberania popular. 

Em 1789, surge à Declaração dos Direitos do Homem, a qual aboliu a Monarquia e 

estabeleceu a primeira República Francesa. Na ocasião, sob grande influência da Declaração 

de Direito do Bom Povo de Virginia e da Revolução Americana, foi aprovada pela 

Assembleia Constituinte Francesa a Declaração dos Direitos do Homem, a qual tinha como 

objetivo a efetiva garantia dos direitos iguais, ou seja, englobou os principais direitos 

mencionados na Declaração de Virginia, e ainda trouxe em seu texto alguns dos artigos 

basilares de nossas declarações atuais, como princípios de liberdade, igualdade, da 

propriedade e da legalidade. 

Importante mencionar ainda a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e 

Explorado de 1918, a qual teve por objetivo terminar com a exploração do homem pelo 

homem a fim de prevalecer o socialismo, distribuição equilibrada de riquezas e propriedades. 

Outrossim, segundo Silva (2010, p. 159) a referida declaração não conseguia atingir 

seus objetivos, uma vez que não efetivada a igualdade entre os homens, face a opressão, que 

não era apenas de cunho político, mas também econômico.  

 

Daí por que as liberdades da burguesia liberal se caracterizavam como liberdades-

resistência ou como meio de limitar o poder, que, então, era absoluto. A opressão 

não era, em relação a ela apenas de caráter político formal, mas basicamente 

econômico. Não Vinha apenas do poder político do Estado, mas do poder 

econômico capitalista. De nada adiantava as constituições e leis reconhecerem 

liberdades a todos, se a maioria não dispunha, e ainda não dispõe, de condições 

materiais para exercê-las. 

 

Assim, com o término da Segunda Guerra Mundial, importante marco de desrespeito 

ao valor da dignidade da pessoa humana, os direitos humanos ganharam força, e as 

Conferências Mundiais, que antes tinham o cunho apenas de tratar sobre assuntos de guerra e 



 

paz, passaram a ser organizadas com outros fins, como o de estudar, questões mundiais, 

visando a paz, a igualdade socioeconômica e a preservação dos direitos humanos, o que 

culminou na criação da Organização das Nações Unidas – ONU em vinte e quatro de outubro 

de 1945
4
. 

Logo após, em dez de dezembro de 1948 foi proclamada, pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em Paris, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento 

considerado um marco na história dos direitos individuais e coletivos, uma vez que foi 

elaborado por diferentes origens jurídicas e culturas de todas as regiões do mundo, e previa 

em seu texto, já naquele período, direitos como liberdade, igualdade sem distinção de 

qualquer espécie, dentre outros fundamentais ainda hoje em nosso ordenamento jurídico. 

Nas concepções de Bobbio (1992, p. 20), trazidas pelo autor, os direitos humanos 

estão vinculados à história de cada povo, e o maior problema atual não gera em torno de 

justificá-los, mas sim de protegê-los, tratando-se de uma questão efetivamente política.  

O comportamento moral não pode estar basilado na intuição e na emoção ou 

simplesmente na aceitação das normas, mas sim em uma justificação dialética da moral, onde 

tais normas devem ser apreciadas racionalmente baseando-se não apenas no contexto histórico 

e contextual, mas em visão de um progresso moral.   

Existe uma grande proximidade entre o conceito e a fundamentação de direitos 

humanos, os quais necessitam ser abordados conjuntamente. A fundamentação dos direitos 

humanos precisa estar desvinculada de condições culturais e históricas, uma vez que se, se 

considerar tais fatores como determinantes para sua fundamentação, corre-se o risco de negar-

se a sua universalidade.  

A moralidade que é o centro dos direitos humanos, não pode estar vinculada a 

concepção histórica, pois, por mais diversidades e diferenças que uma cultura possa ter, isso 

não impede que produza seus próprios conceitos sem que com isso negue-se a dignidade 

humana que é elemento protegido pelos direitos humanos, fazendo com que seja possível a 

construção de conceitos universais versando sobre valores fundamentais universais, tornando-

os um só expressão de direitos humanos; sendo que tudo isso é decorrência do afastamento de 

argumentos relativistas e historicistas. 

A universalidade dos direitos humanos não contraria a diversidade cultural, uma vez 

que esta representa uma diversidade coletiva, em um determinado período histórico, onde a 

                                                 
4
 BRASIL. Organização das Nações Unidas. Disponível em: <http://nacoesunidas.org/conheca/historia/>. 

Acesso em: 22 mar. 2015.        

http://nacoesunidas.org/conheca/historia/


 

manifestação social da história de cada cultura, depende das condições sociais, políticas e 

jurídicas. 

Por mais que a sociedade mundial busque a uma radical transformação na realidade, 

visando a proteção dos indivíduos contra a violência e garantindo sua dignidade, é necessário 

reconhecer que as diversidades econômicas, políticas, sociais, dentre outras, vinculadas a 

formação histórica de cada país, fazem com que os direitos humanos não possam ser 

interpretados e aplicados de forma igualitária para cada sociedade, ficando ao arbítrio de cada 

país a forma como vão estabelecer sua política de direitos humanos. 

Neste aspecto, a cultura histórica de um país, a qual este busca incessantemente 

superar, é muitas vezes a geradora das dificuldades de aplicação plena dos direitos humanos; 

contudo, isso não impede que persisita a luta por tais direitos mesmo naqueles países que os 

violam, uma vez que os direitos humanos estão amparados em uma universalidade de valores 

que tem como fundamento a proteção do homem em sua humanidade concreta, nem que para 

isso seja necessário desconsiderar a cultura e a tradição da sociedade em que está inserido, 

toda vez que esta seja a causadora das lesões a tais direitos. 

Segundo o pensamento de Adeodato (2013, p. 274), “a autoconservação é o grande 

fundamento ético do egoismo, que parte da assertiva de que todo o agir humano motivado por 

esse simples princípio natural”.   

Para aqueles que fundamentam os direitos humanos na experiência em as necessidades 

humanas, dão uma concepção jusnaturalista aos mesmos, contrariando os argumentos 

históricos. Entendem que a história, não permite avaliar o que efetivamente é bom, uma vez 

que teve como carga axiológica uma determinada tradição; pois a tese historicista sobre 

direitos humanos desconsidera a possibilidade de relação entre realidades de valores 

diferentes. 

 A fundamentação racional dos direitos humanos tem sua importância, mesmo que 

basilada em uma validade absoluta particular, uma vez que serve como impedimento de que a 

universalidade seja utilizada com finalidades ideológicas e políticas.  

Os direitos humanos não podem ser compreendidos de modo positivista ou 

historicista, uma vez que se seria concebido de acordo com a tradição e a história de uma 

determinada sociedade, o que impossibilitaria a intervenções humanitárias e, 

consequentemente daria legitimidade as diferenças desumanizadas.  

Existem pensadores pragmáticas como Richard Rorty e Jean-François Lyotard que 

defendem que os direitos humanos devem ser tratados de forma particular, através de um 



 

universalismo abstrato, contrapondo-se a visão universal concreta, sob a alegação de que esta 

estaria negando as diferenças, fazendo surgir assim um conflito entre moral e justiça. 

A diferença é o que distingue o homem na sua própria dimensão humana, sendo que a 

manifestação de tais diferenças de forma universal é que pode gerar a proteção contra uma 

diferença que gera exclusão.  

Kant (2011, p. 22) define como pressuposto indispensável a boa vontade, “[…] pois 

não é boa pelo que promove ou realiza, pela aptidão para alcançar qualquer finalidade 

proposta, mas tão-somente pelo querer, isto é, em si mesma”.  

 

 

3  METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

O método utilizado para desenvolver o trabalho foi através de uma revisão 

bibliográfica, onde foi adotado o método dedutivo, que significa dedução das hipóteses, que 

também é conhecido por alguns autores como hipotético. Essa construção da pesquisa 

fundamentou-se em leituras e fichamentos, confrontando hipoóteses dos fatos concretos que 

ocorrem atualmente.  

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O estoicismo teve papel fundamental na concepção atual de direitos humanos, uma 

vez que fez com que indivíduo passasse a olhar mais para sua própria finitude libertando-se 

das imposições externas que lhe geravam sofrimento; bem como serviu de afirmação da 

universalidade e da igualdade de sua condição humana, dando assim fundamento a dois 

princípios apartados da natureza social, quais sejam a ação racional e o reconhecimento de 

direitos universais a todos.  

Existem inúmeras teses que visam fundamentar os direitos humanos, sendo que 

Eusébio Fernández (1984) apresenta três espécies, quais sejam a jusnaturalista, a historicista e 

a ética.    

Para os jusnaturalistas, o homem, pelo simples fato de ser homem, já nasce com 

direitos naturais inalienáveis e imutáveis que perfazem o contexto do Direito positivo, as 

quais vertem da própria natureza humana e sobre o que se fundamentam os direitos humanos. 

Assim, tais direitos ultrapassam a figura do Estado, trazendo exigências prévias de normas 

jurídicas que garantam a sua proteção. 



 

 A teoria historicista defende que não existe igualdade na natureza humana, já que 

cada indivíduo tem sua bagagem e particularidade histórica, não sendo assim possível a 

fundamentação dos direitos humanos sem que sejam consideradas as experiências históricas 

de cada indivíduo. Bobbio filia-se a esta corrente. 

Os direitos humanos são de titularidade de todos os indivíduos, e devidos a cada um, 

os quais tem legitimidade para exigirem a efetividade dos mesmos com base em sua natureza 

ética, através de instrumentos jurídicos e políticas concretas em um contexto universal; 

passando assim a gerarem obrigações aos próprios indivíduos e ao Estado, os quais são atores 

principais na garantia da efetividade dos direitos humanos. 

A ideia de irrenunciabilidade dos direitos humanos parte da premissa que mesmo que 

seus titulares não tenham conhecimentos dos mesmos, estes não lhes pode ser negada, da 

mesma forma que, por ignorância ou medo venham a abrir mão destes, sendo necessária a 

reciprocidade moral e positiva como forma de garantia dos mesmos. 

Kant, defensor da teoria do direito baseado na moral entende que a esta é a única 

forma de levar a discussão de direitos humanos a uma discussão baseada na existência 

histórica e real, sendo que somente com a concepção de obrigações recíprocas entre os 

interesses particulares é que se atingirá uma igualdade diferenciada a todos os homens e, 

consequentemente, reconhecer a dignidade humana como atributo desta da própria 

humanidade. 

Direito e moral não devem ser confundidos, visto que o primeiro fundamenta-se na 

objetividade e a segunda na subjetividade, contudo, ambos são alicerce do sistema de 

normativo.  

Diante desta interpretação, é possível uma fundamentação dos direitos humanos 

através de uma cultura universal, onde uma moral crítica faz parte do Direito, e os próprios 

direitos humanos passam a se constituírem como deveres recíprocos de toda a humanidade, 

como algo irrenunciável e que transcende o próprio indivíduo. Neste caso os próprios 

indivíduos tornam-se sujeitos naturais da efetivação dos direitos humanos, sem, contido, 

afastar a figura do Estado e a obrigação deste de protegê-los. 

Para Höff (2000), a moral jurídica somente será possível se os indivíduos entenderem 

que o Direito ultrapassa a vontade individual e que os mesmos são sujeitos de direitos da 

mesma forma como os demais têm igualdade em tais direitos, fazendo com que todos sejam 

tratados igualitariamente pelas normas positivadas. 

Essa moralidade jurídica defendida por Höff baseia-se na razão universal e nas 

experiências humanas, sem, contudo, condicionar-se as variações histórico-culturais, 



 

desvinculando-se assim da cultura de países dominantes, fazendo, ao mesmo tempo, que o 

homem e reconheça os direitos e espaços do outro, exercendo seus direitos sem causar 

prejuízo aos direitos do outro. 

Höff entende que os direitos humanos surgiram no momento em que os indivíduos 

foram reconhecidos como iguais perante a lei pelo Estado e não na modernidade, não 

possuindo os mesmos caráter nacionalista, mas sim globalizado, onde são indispensáveis para 

as garantias universais de liberdade. 

Os direitos morais são recepcionados pela maioria das constituições contemporâneas 

por jurídicas que sejam, uma vez que as mesmas, ao reconhecerem direitos como os 

individuais, sociais, coletivos e difusos como objetos de tutela e proteção do Estado, estão 

reconhecendo os direitos fundamentais e, consequentemente garantindo os direitos humanos 

que afetam de forma global a humanidade, ao invés de soluções individuais e conflitante; pois 

é somente através da um trabalho conjunto que se poderá enfrentar e solucionar os problemas 

e lesões aos direitos humanos que afetam, indistintamente, toda a humanidade, independente 

de Estado.    

A prisão assume um papel de exclusão, uma vez que a norma penal aplica-se apenas a 

quem está na base da sociedade e não os que estão no topo, uma vez que os crimes destes 

últimos, além de serem de difícil comprovação, uma vez que, diante da mobilidade destes, 

sempre escapam das sanções. 

Reiteram os autores que a distinção do poder da política, atribuindo o primeiro aos 

mercados de consumo, não se atinge diretamente o Estado, mas sim a soberania deste. 

Diante de tais situações, especialmente do fato de que as pessoas foram transformadas 

em meras mercadorias pelo consumo do sistema capitalista, somente através do retorno do 

indivíduo a sim mesmo, de uma recomposição social solidificada pela liberdade de criação do 

indivíduo que passa a atuar como ator e sujeito, bem como de condutas sociais que primam 

por uma visão coletiva, é que se poderá superar os efeitos devassos da globalização 

hegemônica.  

Ainda dentro de uma espectativa historicista, Guimarães (2006) menciona que a 

fundamentação dos direitos humanos dentro de uma abordagem universalista, indo de 

encontro com a corrente relativista, onde ambos buscam sua sustentação a luz dos direitos 

fundamentais que estão previsto na Carta Maior.  

É necessário que os direitos humanos sejam vistos de forma universal, sem que com 

isso se perca a identidade histórica e cultural de cada indivíduo; pois é através do respeito as 

diferenças e da apresentação em um espaço público que os direitos humanos poderão dar a 



 

efetiva proteção ao indivíduo, valorizando a concepção de moral de cada um deles. Somente 

assim os direitos humanam terão uma abrangência sobre as ações políticas e jurídicas do 

mundo todo, atingindo assim a sua finalidade de proteção à dignidade humana. 

 

É possível reconhecer os direitos humanos dentro das concepções históricas, contudo 

sem fundamentá-los nesta história, somente desta forma, os direitos fundamentais poderá 

constituir como fundamento da dignidade humana em uma universalidade da moralidade, 

onde os direitos humanos serão interpretados como inerentes a todos os indivíduos, 

independente do território e do tempo em que estão inseridos. É através da universalidade dos 

valores morais que é possível amparar a própria moralidade em decorrência de um contesto 

social de diálogos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A liberdade e a cultura do homem são o que o diferencia dos demais animais, sendo 

que com sua capacidade de pensamento abstrato o homem passa a criar e construir o seu 

mundo utilizando-se do que encontra na Natureza, visando com isso a produção de bens 

necessários para a sua sobrevivência. 

A moralidade normativa baseia-se no progresso moral comprometido com os direitos 

humanos, da mesma forma em que é positivada constitucionalmente, visando garantir as 

diferenças universais do indivíduo e dos Estados, através de limitações das expectativas e 

demandas, as quais nem sempre serão legítimas nas concepções de direitos humanos, sendo 

necessário o estabelecimento de padrões mínimos de convivência onde sejam respeitadas as 

diferenças de cada povo.  

As bases das primeiras instituições surgiram com o controle do homem sobre o fogo, 

contudo sua utilização de forma adequada era monopolizada pelas classes privilegiadas. 

Mesmo que cada Estado tenha a sua história, é do conjunto destas que devem 

fundamentar-se os direitos humanos, pois é da sistematização das diferenças, através da 

moralidade jurídica, que se atingirá um contraponto aos efeitos negativos da globalização, 

visando assim o respeito a preservação de uma vida digna individual e coletivamente. 

O fato de se buscar buscarem sociedades onde a convivência funda-se no direito, são 

razões político-normativas que fazem com que a moralidade de forma universal dos direitos 

humanos seja defendida, visando com isso uma convivência pacífica, onde o Direito passa a 

ser limitador interno e externo da soberania estatal, visando com isso a solução de problemas 



 

O surgimento do Estado de Direito ocorreu no período Neolítico, onde a organização 

social e política democrática serviu de origem para a democracia moderna. Da mesma forma, 

neste período, surge a cidadania, mesmo que uma cidadania radical, onde os direitos eram 

garantidos nos indivíduos e não como direitos individuais, como ocorre na cidadania 

moderna.  

É imprescindível que o paradigma jurídico e o tratamento igualitário a todos os 

cidadãos pelo Direito sejam aceitos e reconhecidos como forma de reconhecimentos dos 

direitos humanos, basilados estes no próprio Direito e na Democracia, onde Estado e 

indivíduos sejam sujeitos de direitos e de obrigações dentro de uma universalidade jurídica.    

Em relação a ambivalência entre a bondade ou não da natureza humana, presente na 

evolução humana desde seus primórdios, às teorias de Hobbes, Rousseau e Kant tentam 

explicar, sendo que a premissa de liberdade deste último é a que melhor define essa 

dicotomia.  
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