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Os direitos humanos
São produtos sócio históricos
construídos a partir das diferentes lutas
empreendidas em prol de condições de
vida digna, correspondendo-se,
portanto, com a busca nos diversos
contextos concretos da cada povo por
dar satisfação às principais
necessidades humanas.



É necessário afirmar os direitos
humanos como exigências de poder
social a partir da tomada de
consciência que indivíduos e
grupos sociais têm de cada
momento histórico dos valores
sociais fundamentais, pelo que
pugnam para conseguir seu
reconhecimento jurídico.



A luta pelo reconhecimento dos direitos começa quando 
surge um anseio social que se quer ver satisfeito. Esses 
anseios quando se generalizam e são compartilhados, não só 
por indivíduos concretos, sina por grupos e sociedades, vão 
se convertendo em valores que orientam nossa ação e nossas 
práticas para fins mais genéricos que a mera satisfação de 
uma necessidade. Quando esses valores se reconhecem 
jurídica e politicamente, não só estabelecem limites à atuação 
dos poderes públicos, mas também fundamentam uma 
relação social que regula situações, reivindicações ou 
conflitos...” 

Herrera Flores, Joaquín. Hacia una visión
compleja de los derechos humanos. En: El
vuelo de Anteo: Derechos Humanos y
Crítica de la Razón Liberal. Bilbao: Desclée
de Brouwer, 2000, p. 52.



Ao que nos compromete nossa definição de
direitos humanos é abandonar as visões
abstratas do direito que magnificam o papel
solitário deste na garantia e proteção de
indivíduos e grupos. Melhor é dirigir nossa
atenção a um sistema amplo de garantias –
político, económico, social, cultural e, por
suposto, jurídico— que consolidem e
garantam os resultados –compromissos e
deveres - das lutas sociais pelo acesso aos
bens necessários para uma vida digna.



Os direitos humanos fazem 
referencia a: 

� Luta social
� Reflexão filosófica ou dimensão teórica e 

doutrinária
� Reconocimiento jurídico-positivo e institucional
� Eficácia e efetividade jurídica
� Sensibilidad sociocultural

(Helio Gallardo.  
Teoría crítica y derechos humanos. Una 
lectura latinoamericana



Os direitos humanos não caem do
céu nem são uma projeção de uma
metafísica dignidade humana, mas
surgem da luta social que legitima
seus valores ao plasmar-se numa
sensibilidade cultural coletiva que
os institucionaliza.
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