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Direitos humanos são os direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos. 

Seu conceito está ligado com a ideia de liberdade de pensamento, de escolha, de 

expressão; da garantia e satisfação das necessidades básicas que incluem, entre outros, o 

direito à vida, à saúde, à educação, à moradia, à segurança, ao trabalho, à proteção 

ambiental. 

Os fundamentos e princípios democráticos dos direitos humanos que prevalecem e 

garantem as liberdades individuais e a igualdade, foram convertidos em leis, tratados e 

diversos tipos de documentos internacionais e locais, ao longo da história da humanidade. 

O direito a ter direitos é protegido por um Regime de Direito, através do anteparo 

das leis contra suas violações, evitando-se o uso da violência contra outra violência. 

Entretanto na construção de relações mais justas, mais solidárias, mais 

democráticas, que respeitem as diferenças (físicas, psíquicas, ideológicas, culturais, 

socioeconômicas, socioambientais) dos membros de uma sociedade, não basta só ter 

direito aos direitos humanos, ou o resgate de valores tradicionais como se pensa. Essa 

construção, passa, necessariamente, pela incorporação nas práticas cotidianas de 

princípios e valores já conhecidos, mas nunca de fato consolidados por nenhuma cultura, 

como os que foram consagrados em 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

pela ONU (Organização das Nações Unidas).    

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos não se constitui apenas como um 

manual de direitos; mas de um conjunto de direitos indivisíveis, indissociáveis e 

interdependentes. Indivisíveis, pois não dá para contemplá-los pela metade, não há direito 

incompleto; indissociáveis por que um direito não se sustenta sem o outro; 

interdependentes, pois não se pode colocá-los em oposição, um exige a efetivação do 

outro. 

 A grande questão, hoje, é como proteger e assegurar a plena e efetiva vigência dos 

direitos humanos e criar mecanismos de ação para impedir suas violações. 

As questões relativas aos direitos humanos envolvem cunho político, ou seja, a 

existência ou não de democracia, além da soberania e os fatores culturais de cada país. 

Como os direitos humanos e a democracia são indissociáveis, a concretização e a defesa 

dos direitos ocorrem de maneira mais significativa nos Estados democráticos. Nos Estados 

onde vigoram os regimes ditadoriais, autoritários, são mais comuns as violações dos 

direitos inerentes aos seres humanos. 

Numa democracia, em um de seus princípios fundamentais, todos os cidadãos têm o 

direito de participar, opinar e tomar decisões coletivas sobre os assuntos públicos, tanto por 

meio das associações da sociedade civil, de forma direta; quanto pela participação no 

governo de forma indireta, nas decisões grandes e complexas, como:  candidatar-se a 

cargos públicos, eleger representantes nas eleições, fiscalizar o governo e aprovar 



diretamente os termos de qualquer mudança constitucional.  E, as instituições 

governamentais, devem garantir e assegurar os direitos dos cidadãos oferecendo as 

condições sociais, econômicas e políticas em suas leis, que possibilitem às pessoas o 

exercício de sua cidadania. 

Para que esses direitos sejam efetivados, é importante a participação tanto do 

Estado, quanto dos cidadãos.  Se as pessoas não conhecerem seus direitos, não se 

interessarem por eles, ficarão alheios ou à mercê das injustiças ou a outras ações 

arbitrárias que ferem seus direitos...  

“É preciso que as pessoas percebam que a ofensa, o desrespeito ao direito de 

qualquer pessoa, que não for imediatamente punida ou corrigida, enfraquece todo o 

conjunto de regras do direito. Isso porque se cria a impressão de que os que forem 

suficientemente fortes ou malandros para fugir à punição não precisam respeitar as regras. 

Para que isso não ocorra, ou pelo menos se reduza ao mínimo, é indispensável que todas 

as pessoas procurem conhecer seus direitos e exijam sermpre que eles sejam 

respeitados.” (DALARI, p. 270) 

Portanto, não se pode esquecer que toda a sociedade civil é responsável por 

combater e denunciar os atos de desrespeito às leis,  aos direitos  de todos os  cidadãos, 

relembrando  que os direitos humanos  tornam-se  realidade com mais facilidade  em 

regimes democráticos, do que em  regimes autoritários,  onde são mais comuns a prática 

das violações desses direitos pela miséria, pela guerra, pela intolerância, pelas diversas 

formas de discriminação, pela violência, pela corrupção, pela degradação do meio 

ambiente... 

Hoje vivemos num mundo mais justo e  mais livre;  mas, sempre que houver alguém 

humilhando ou intimidando  outro,depredando sua auto-estima, ameaçando seu bem estar, 

estaremos ainda muito distantes de um patamar de dignidade compartilhada entre todos; 

pois o que afirma-se nas leis; nega-se nas práticas cotidianas, onde milhões de seres 

humanos passam e passarão sua existência sem conseguir  exercer sua cidadania e nem 

ter assegurados seus direitos básicos  da  alimentação  e da saúde, da moradia , da 

educação e do trabalho,da segurança, do direito ao desenvolvimento sustentável e respeito 

ao meio ambiente em que vivem...   

É hora de pensar: 

Como proteger, como assegurar que os direitos humanos não sejam violados? 

Como mudar a realidade? 

Como conciliar os interesses e os conflitos? O desenvolvimento e a barbárie? 

Quais situações nós temos possibilidades de modificar? 

E, qual seria nossa contribuição concreta para mudar? 

Quais seriam nossas " saídas ", obedecendo aos princípios da igualdade de direitos? 



Os desafios são grandes, o caminho a percorrer ainda é longo, mas, como disse 

Galeano " cada passo dado é menos um"  ...   E é decerto que, na solidariedade, mais do  

que na  soberania  tão vulneráveis dos Estados,  dos países, é   que   se  vão  promover 

relações mais amigáveis  entre as diferentes comunidades mundiais , bem como o 

entendimento e a tolerância  entre os povos como atributos  para conter o armamento 

nuclear, combater a fome e a pobreza, resisitir às epidemias, recuperar-se dos desastres 

naturais , beneficiar-se com a transferência de tecnologias e com as comunicações 

internacionais... 

Para refletir: 

     Não será possível nenhum peixe razoável sem pensar no anzol e na rede; sem 

distinguir o rio do mar; sem conhecer linhas e iscas, sem apanhar chuva e sentir o sol. 

                                                                                                                              

Danilo  Gandin 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

"A televisão me deixou burro demais... agora todas as coisas 

que eu vejo me parecem iguais". Titãs 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fontes: 

 1 - História em debate 2 – Renato Mocellin e Rosiane de Camargo. 

 2 – Os direitos humanos na sala de aula – Julio Groppa Aquino. 

 3 – Projeto Não – Violência Brasil – Adriana Dias Titton. 


