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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: Com caráter de universalidade os direitos humanos são aqueles postos como 

inerentes ao ser humano. Mais que direitos propriamente ditos são processos, ou seja, o 

resultado, sempre provisório, das lutas que os seres humanos põem em prática para poder ter 

acesso aos bens necessários à vida. São também estabelecidos por tratados internacionais e 

considerados indispensáveis para uma existência humana digna, como, a liberdade, a 

igualdade, a intimidade. Sendo passível a cada regime de Estado adotá-las como direitos 

como fundamentais. Leigamente utilizados como sinônimos, deve-se observar que Direitos 

Humanos e Direitos Fundamentais caminham em linhas simultâneas e distintas. Vez que o 

primeiro trata de Direitos discutidos em âmbito internacional pelas nações como inerentes ao 

ser humano, independentemente de sua vinculação com qualquer ordem, opção religiosa, 

etnia ou orientação sexual. O outro trata da consciência do Estado para com a estrutura de 

direitos do seu povo, que são positivados nas constituições e no ordenamento jurídico, sendo 

que o rol não está limitado a esfera dos Direitos Humanos, e sim ao tipo de regime estatal e da 

forma de sua constituição. Constituição que por sua vez, tem o dever de organizar o estado, 

colocando-lhe os principais fundamentos e forma de estrutura a ser seguida pelo povo; e este 

que tem seus direitos fundamentais garantidos no livro constitucional, o que leva ao objetivo 

deste trabalho. Pois se os Direitos Humanos são inerentes a todas as pessoas e de modo geral 

já se encontram amparados pelos tratados internacionais, independentemente de sua origem, 

raça ou classe, não cabem as constituições por lógica os declararem, porém por motivo de real 

importância, e necessidade de assim o fazerem é para sua maior garantia e efetividade. O 

presente trabalho fará uma analise histórica do crescimento da efetivação dos direitos 

humanos e suas diferentes formas de previsão em tipos distintos de constituição. Assim como 

mostrar o quão importante é a sua positivação nas Constituições, especialmente naquelas pós-

segunda guerra.  
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