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A Declaração Universal dos Direitos Humanos

A Declaração Universal dos Direitos do
Homem (1948)

• Contexto histórico (1930-1950)

• O processo histórico de universalização
dos Direitos do Homem



O contexto histórico imediato (1930-1950)

!II Guerra Mundial e a polarização das
forças militares

!EUA e o New Deal

!Surgimento de organizações nacionais e
internacionais de defesa dos DHs

!Contexto geo-político e polarização
político-ideológica



O processo de universalização dos Direitos Humanos

DHS nas teorias filosóficas

Três Fases DHS nas Declarações 
Americana e Francesa

A Declaração da ONU 
(1948)



Os Direitos Humanos nas teorias filosóficas

!Raízes idéia estóica de sociedade

!O homem no pensamento ocidental
moderno direitos naturais

razão

liberdade autonomia

    Liberalismo Igualdade, 
propriedade, segurança



Os Direitos Humanos nas Declarações Americana
(1776) e Francesa (1789)

AS HERANÇAS DO PROCESSO
REVOLUCIONÁRIO



Guerra, Revolução, Desobediência Civil (Arendt)

GUERRA

Justificativas (“necessidades legítimas”)

conquista, expansão, defesa do K, manutenção do
poder, potências ameaçadoras

± Liberdade

Guerra Moderna (guerra total)

populações civis como alvo

papel do acordos (reciprocidade entre vencidos e
vencedores)

intimidação e corrida armamentista

inter-relacionamento entre guerra e revolução 



“Seria difícil negar que um a das razões pelas quais as guerras
se transform am  facilm ente em  revoluções, essas m ostram  um a
om inosa inclinação para desencadear guerras, é que a violência
é um a espécie de denom inador com um  entre am bas”.

“Onde quer que a violência dom ine de form a absoluta, com o,
por exem plo, nos cam pos de concentração dos regim es
totalitários, não apenas as leis ... m as tudo e todos  devem
perm anecer em  silêncio. É em  virtude desse silêncio que a
violência é um  fenôm eno m arginal no cam po político; pois o
hom em , na m edida em  que é um  ser político, está dotado do
poder da fala”.

(Da Revolução, 1988, p. 15).



A revolução moderna

!Inovação, novo rumo da história

!Novo enredo: aparecimento da liberdade

isonomia # (=) libertação

“vida, liberdade e propriedade”

significado da violência, significado da
inovação fundação política

1776 e a questão da igualdade

1789 e a questão social



Desobediência civil

“A desobediência civil aparece quando um  núm ero
significativo de cidadãos se convence de que, ou os canais
form ais para m udanças já não funcionam , e que as queixas
não serão ouvidas nem  terão qualquer efeito, ou então, pelo
contrário, o governo está em  vias de efetuar m udanças, e se
envolve e persiste em  m odos de agir cuja legalidade e
constitucionalidade estão expostas a graves dúvidas”

(Desobediência civil, 1973, p. 68).



Os Direitos Humanos nas Declarações Americana
(1776) e Francesa (1789)

As heranças do processo revolucionário

! abandono da teoria política tradicional

(ex parte principis x ex parte civium)

! surgimento da democracia moderna

! A Declaração dos Direitos do Homem e
do cidadão (1789)


