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Simpósio: 32 - DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E RESISTÊNCIA EM TEMPOS 
SOMBRIOS 
 
RESUMO: Nossa proposta de trabalho consiste na investigação da cientificidade dos Direitos 
Humanos. Para isso, estudaremos a diferença entre Direito Natural e Direitos Humanos. 
Faremos, assim, uma breve retrospectiva histórica do Jusnaturalismo, desde a Antiguidade, 
passando pela Idade Média, pela Idade Moderna até a visão atual do Jusnaturalismo. Nessa 
linha, traçaremos uma perspectiva do desenvolvimento histórico dos Direitos Humanos, 
esclarecendo a concepção de dignidade da pessoa formulada especialmente na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948. Por fim, baseados em tal estudo prévio, discorremos 
sobre a cientificidade dos Direitos Humanos segundo a Filosofia de Martin Heidegger. O 
presente estudo tem como objetivo investigar a base científica dos Direitos Humanos. Em razão 
de todos os problemas que estamos a enfrentar cotidianamente nesse campo, como por exemplo, 
a ocorrência de conflitos armados ao redor do globo, a fuga de refugiados à Europa e a 
imigração ilegal, dentre outros, é de grande premência e relevância tentar entender qual a 
melhor forma de assegurar direitos básicos e invioláveis a todos os seres humanos. No entanto, 
para que essa garantia possa ser realmente efetivada, um dos maiores desafios enfrentados é 
definir os Direitos Humanos. Isso, assim, seria alcançado com base na ciência ? Essa é a nossa 
proposta de investigação, a qual procuraremos responder no artigo. Nosso método investigativo 
terá como base o processo fenomenológico e hermenêutico de Martin Heidegger. Por meio do 
projeto ontológico delimitaremos a possibilidade de enquadrar os Direitos Humanos em uma 
base científica, colocando o fenômeno dos Direitos Humanos sob a luz do ser-aí humano para 
que por meio disso possamos alcançar sua raiz ôntica. Com base nisso, tentaremos definir se é 
possível enquadrá-los dentro de uma perspectiva científica ou não. Temos como principal 
objetivo do artigo tentar verificar se a forma adequada de conhecimento dos Direitos Humanos 
é o método científico. Haverá, assim, base científica na qual os Direitos Humanos estão 
lastreados? É nosso intento responder a tal questionamento. Como resultado parcial da pesquisa 
temos, até o presente momento, constatado que o melhor caminho investigativo dos Direitos 
Humanos baseia-se em uma investigação filosófica. A melhor maneira de compreendê-los e 
defini-los não está ao alcance da ciência, mas sim da Filosofia. Esse é, assim, nosso resultado 
parcial obtido. 
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