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RESUMO 
 
Este  estudo  analisa a maior efetivação dos direitos humanos por meio da aplicação de sua 
normatização considerada demasiadamente deficitária ante o cenário da globalização. 
A argumentação de que a efetivação dos direitos humanos de maneira positivada é 
relativamente recente e não prospera como veremos neste  estudo. Pois se a mesma 
legislação não cumprir, de maneira razoável, o seu papel na sociedade, o surgimento de novas 
leis pode causar o mesmo efeito de ineficácia. Trazemos como alternativa uma maior 
efetivação, não somente das novas leis  feitas, após debates internacionais, mas  de seus 
reflexos na sociedade. 
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       The human rights from the perspective of realization of its 
own grounds in the contemporary 
 
ABSTRACT 

 
This study analyzes the greater realization of human rights through the application of its 
regulation considered too deficit against the backdrop of globalization. The argument 
that the realization of human rights positively valued way is relatively new and does not 
thrive, as we shall see in this study. For if the same legislation does not comply, 
reasonably, their role in society, the emergence of new laws can cause the same effect 
as ineffective. We bring alternatively greater effectiveness, not only of the new laws 
made after international discussions, but its effects on society.  
                                        Keywords: Contemporary; Rights; Legislation. 
 
1.INTRODUÇÃO 

 
 Vivemos em um mundo globalizado, as relações humanas ultrapassam o direito de 

vizinhança descrito em nosso ordenamento jurídico no antigo Código Civil de 1916, como 

também as relações entre empregado e empregador e demais relacionamentos no âmbito de 

uma cidade, Estado e País. 

              Os direitos humanos desde os primórdios assentam-se na visão de uma sociedade , 

que acabou evoluindo para toda a humanidade . 
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Mas com o aumento das necessidades humanas, em um mundo onde as distâncias 

diminuem cada vez mais, seus direitos transcendem suas fronteiras  e assim como as relações 

comerciais multinacionais , a segurança jurídica teve que caminhar com o progresso da 

humanidade . 

E com a criação de leis multinacionais, tornou-se cada vez mais necessária a 

efetivação destes direitos e neste contexto está inserido nosso estudo. 

 
2.OS DIREITOS HUMANOS E A GLOBALIZAÇÃO  
  

Os direitos humanos devem ser conquistados a cada dia, pois a humanidade buscou, 

pela convivência social e vontade de criar relações harmoniosas entre os povos, a efetivação 

dos seus valores éticos e morais antes mesmo da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948, não obstante os tratados e convenções internacionais.    

              Apesar disso a guerra e suas atrocidades continuam. 

Fabio Konder Comparato (2008, p.226), pondera que em termos técnicos, a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem é uma recomendação que a Assembleia Geral 

das Nações Unidas faz aos seus membros.  

Nessas condições, costuma-se sustentar que o documento não tem força vinculante.  

Mas assevera: 

Esse entendimento, porém, peca por excesso de formalismo. Reconhece-se hoje, em 
toda parte, que a vigência dos direitos humanos independe de sua declaração em 
constituições, leis e tratados internacionais, exatamente porque se está diante de 
exigências de respeito à dignidade humana, exercidas contra todos os poderes 
estabelecidos, oficiais ou não. (COMPARATO, 2008, p.227) 

 

Felizmente nos dias atuais o respeito aos direitos humanos alcançou o patamar de 

direito fundamental internacional, sendo considerados pelos que os buscam, como acima dos 

limites impostos pelas fronteiras dos países, pois a Declaração Universal de 1948, busca a 

igualdade mundial, por meio do respeito às diferenças, não protegendo a visão imperialista que 

sempre dominou o mundo civilizado, mas a inclusão de todos como iguais neste processo. 

Ainda, segundo Comparato: 

Inegavelmente, a Declaração Universal de 1948 representa a culminância de um 
processo ético que, iniciado com a Declaração de Independência dos Estados Unidos e 
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, levou ao 
reconhecimento da igualdade essencial de todo ser humano em sua dignidade de 
pessoa, isto é, como fonte de todos os valores, independente das diferenças de raça, 
cor, sexo, língua, religião, opinião, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição, como se diz em seu artigo II (COMPARATO, 2008, p.228). 
 

A maior dificuldade quando se analisa a luta pelos direitos humanos é a sua 

afirmação, ou seja, o seu reconhecimento, mesmo que a distinção entre o certo e o errado, o 

justo e o injusto estão presentes na natureza humana e largamente defendida pelos 

jusnaturalistas, a realidade dos fatos infelizmente é outra. 
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Os direitos humanos são sufocados não só por regimes totalitários mencionados neste 

estudo, mas pelo homem, que se coloca na sociedade não como antropocentrista, mas como 

ser individual. 

Esta diferenciação é pertinente, pois a visão antropocêntrica engloba todos os homens 

em detrimento da natureza, por exemplo, mas no caso dos direitos humanos, destacamos a 

idéia do individualismo exacerbado, o homem enquanto ser humano, escravizando, matando e 

tratando como seres abaixo dos animais que não possuem consciência, os outros seres 

humanos. 

A humanidade vive em um constante aprendizado, o contexto histórico, trouxe a 

necessidade da reunião entre as nações, para tentar definir os rumos da sociedade, podemos 

citar como exemplo, a Convenção para a Prevenção do Crime de Genocídio em 1948, feita 

num período pós-guerra, bem como as convenções de genebra de 1949 sobre a proteção das 

vítimas dos conflitos bélicos, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, sendo os 

tratados “como fonte de direito internacional e como meio de desenvolver a cooperação 

pacífica entre as nações, quaisquer que sejam os seus regimes constitucionais ou sociais”1, a 

Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas como contribuição para o 

desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, independentemente da diversidade 

de seus regimes constitucionais e sociais, conforme estipula o Preâmbulo da referida 

Convenção. 

Segundo Comparato: 

 

Em todos os níveis, da cosmologia à vida social, passando pela geologia e a biologia, o 
caráter evolutivo da realidade afirma-se sempre mais claramente .Ou seja, a ordem no 
universo só pode ser mantida por meio de um processo incessante de auto-
organização, com a permanente adaptação ao meio ambiente(COMPARATO, 2008, p. 
30). 

 
Desta maneira, a sociedade deve evoluir não somente de acordo com as suas 

necessidades, mas também reafirmando os valores humanos já consolidados que sempre 

necessitam de efetivação. 

Os direitos humanos podem ainda ser  entendidos como a promoção do bem estar 

social , de toda a humanidade por meio de um respeito mútuo a todas as nações , repudiando 

os conflitos internacionais e demais atitudes sociais e econômicas , que possam vir a destruir o 

planeta , é o alcance mundial dos direitos humanos. 

E com a globalização, estes direitos e o processo de globalização, caminham juntos 

nesta estrada pois o sentido de uma verdadeira “aldeia global” , surgiu com o advento da 

internet e o seu aumento muito acelerado das chamadas redes sociais que disseminam ideias 

e encurtam distâncias . 

                                                 
1 Cf Preâmbulo da Declaração de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969). 
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Segundo Vicente de Paulo Baretto , o fenômeno da globalização passa por processos 

específicos na sua conceituação , vejamos: 

 
Os termos “processo de globalização “, bem como “globalização “ ou “mundialização”, 
tem sido utilizada de forma abrangente e procura expressar , na verdade , fenômenos 
sociais , políticos , econômicos e culturais , muitas vezes correlatos , mas , às vezes , 
exdcludentes .A maioria das vezes, principalmente na literatura das ciencias sociais , o 
uso da expressão  vem carregado de uma atribuição crítica e expressa julgamentos 
valorativos , quer sejampositivos , quer sejam negativos .(BARETTO,2014,p.223) 
 

O autor informa ainda  que : 
 

Essa característica do uso da expressão deve-se ao fato de que a globalização surge , 
antes de tudo , no âmbito do capitalismo financeiro para ntão repercutir e ganhar cores 
próprias nas relações intersubjetivas,intergrupais e interestatais na contemporaneidade 
(BARETTO,2014,p.223). 

 
Desta maneira , os direitos humanos podem ser entendidos separadamente da 

globalização , embora passe por este caminho de internacionalização e isto se deve 

principalmente ao seu objetivo maior que é a própria humanidade este instituto difere-se da 

globalização por  não ser um complexo de relações que não visam o ser humano como 

indivíduo , mas  apenas um mero personagem segundário na relação e que ao final sofrerá 

todo o impacto positivo ou negativo desta visão globalizada . 

Podemos destacar que esta ruptura entre os direitos humanos e a globalização ocorre 

principalmente quando interesses que estão presentes na globalização tendem a sufocar , os 

direitos individuais ferindo assim a base ideológica humanista . 

A globalização deve andar com os direitos humanos , pois o antropocentrismo é a 

razão de tantos conflitos mundiais e se a concepção humanista não tiver participação ativa  nas 

relações internacionais de maneira a se fazer presente , todos os povos serão absorvidos pelos 

interesses negativos que surgem exatamente com a globalização . 

3.O DEBATE CONTEMPORÂNEO DOS DIREITOS HUMANOS  

Mesmo antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, existe o conflito 

de ideias sobre o que vem a ser direitos humanos , bem como seu alcance e efetivação. 

Mas destaca-se na contemporaneidade a discussão se as normas existentes são 

realmente capazes de gerar a segurança jurídica buscada nestas leis ou se precisamos de leis 

ainda mais específicas sobre direitos humanos. 

Quando falamos  em especificidade em matéria de direitos humanos encontramos as 

barreiras sociais , políticas e principalmente culturais . 

O multiculturalismo  é um dos entraves para uma visão universalista dos direitos 

humanos , pois os países mais distantes das potências econômicas , possuem uma cultura 

ancestral que permanece praticamente inalterada até os dias atuais e estes costumes muitas 

vezes, chocam outros países , pela barbaridade de seus rituais , na visão relativista esta prática 

deve ser aceita pela comunidade mundial. 
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O universalismo que é a base teórica de muitos acordos e convenções  encontra seu 

adversário na concepção relativista dos direitos humanos.  

Sobre este tema  Flávia Piovesan assevera que : 

O debate entre universalistas e os relativistas culturais retoma o velho dilema sobre o 
alcance das normas de direitos humanos:podem elas ter um sentido universal ou são 
culturalmente relativas?Essa disputa alcança novo vigor em face do movimento 
internacional dos direitos humanos , na medida em que tal movimento flexibiliza as 
noções de soberania nacional e jurisdição doméstica , ao consagrar um parâmetro 
internacional mínimo , relativo à proteção dos diritos humanos ,aos quais os Estados 
devem se conformar. (PIOVESAN,2008,p.148) 
 

A autora informa ainda  ainda que : 

 
Para os relativistas , a noção de direito está estritamente relacionada ao sistema 
político, econômico , cultural , social e moral vigente em determinada sociedade .Sob 
este prisma , cada cultura possui seu próprio discurso acerca dos direitos fundamentais, 
que está relacionado às específicas circunstâncias culturais e históricas de cada 
sociedade.Neste sentido , acreditam os relativistas , o pluralismo cultural impede a 
formação de uma moral universal , tornando-se necessário que e respeitem as 
diferenças culturais apresentadas por cada sociedade , bem como seu peculiar sistema 
moral. 
 

Tal assunto é bastante presente nos debates sobre direitos humanos , mas deve ser 

tratado como conflito ideológico  pois as  leis não traduzem esta discussão , visto que a adesão 

nos tratados internacionais é voluntária  e se entra em conflito com a cultura de um País este 

opta em não aderir ao mesmo. 

A especificidade nas leis pode ser encontrada ,quando há um tratado internacional 

existente e o mesmo em alguma parte dele , gerou mais conflitos do que soluções ou se houve 

uma omissão neste tratado que precise  ser sanada . 

Encontramos na atualidade estas duas espécies de problemas , mas o debate está na 

atualidade mais presente no que se refere à ineficácia das leis atuais. 

A visão juspositivista das leis embora pareça difícil de ser aplicável à temática dos 

direitos humanos possui uma grande pertinência nesta discussão. 

4.O POSITIVISMO JURÍDICO E SUA RELAÇÃO COM OS DIREITOS HUMANOS 

A relação entre os direitos humanos e o positivismo , ocorre não apenas na área 

doutrinária ou filosófica do direito , mas na busca pela efetivação  das leis. 

A visão positivista do direito deve acarretar no universo jurídico , não apenas a 

valorização da ciência, mas também, os princípios, as regras e as normas suscetíveis de 

abrigar os valores essenciais em que se funda uma sociedade  ,em que se destaca o respeito 

aos direitos fundamentais, principalmente a defesa dos direitos humanos em todas as 

sociedades.   

Desta forma, descarta-se a visão dogmática do positivismo que não reconhece outras 

realidades a não ser a sua própria moldura normativa.  

Não  se trata mais de construir uma teoria jurídica pura, mas de conciliar as tendências 

em Direito que faz com que ele seja uma ciência dinâmica e altamente aplicável. 
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Para Bobbio (2006, p.224) as críticas vindas dos jusnaturalistas se referem 

principalmente a seus aspectos ideológicos, tendo sido considerados responsáveis pela 

concepção estatolátrica do direito tal visão , prega que o positivismo nada mais é do que o 

cumprimento das leis definidas pelo Estado. 

            Esta argumentação quando nos referimos à idéia humanística do direito , perde a sua 

força argumentativa  pois a maioria das convenções e tratados internacionais surgiram 

exatamente por causa do  descontentamento da sociedade com o panorama mundial existente. 

É interessante observar que o positivismo é amplamente rotulado como informa 

Bobbio (2006, p.225), sobre as alegações de que ele, segundo seus críticos jusnaturalistas, é 

norteado pelo princípio de obediência incondicional à lei do Estado e pelas nefastas 

consequências que produziram os regimes totalitários. 

O positivismo pode ser abordado sobre vários aspectos, mas para analisá-lo em 

conjunto com os direitos humanos , a didática de Norberto Bobbio é a mais adequada para este 

estudo, pois para ele, o positivismo jurídico deve ser visto como método de estudo, teoria do 

direito e ideologia do direito, sendo que estas três formas são independentes. 

A análise do positivismo como método para o estudo do direito já produz uma 

separação que os críticos jusnaturalistas, muitas vezes não percebem, no momento em que é  

separado o juspositivismo do método positivista. 

Nesse diapasão se situa Bobbio quando observa: 

Com efeito, a assunção do método positivista não implica também na assunção da 
teoria juspositivista. A relação de conexão entre o primeiro e a segunda é uma relação 
puramente histórica, não lógica, pois os primeiros estudiosos que aplicaram o método 
positivista viveram num contexto histórico-social (a Europa continental do século 
passado) no qual o direito era produzido exclusivamente pelo Estado. (Bobbio, 2006, 
p.234). 

 

Nesse sentido, torna-se necessário esclarecer a visão positivista, tendo em vista a 

importância dos debates acadêmicos, uma vez que o contexto histórico é o fator principal para 

fazer a distinção entre as diferentes correntes, sem olvidar que as três formas de positivismo 

abarcadas na ideologia, na teoria do direito e na metodologia ou experiência jurídica.  

É dessa forma que se pode chegar ao melhor entendimento sobre a validade de direito 

e a parte valorativa, ou seja, entender melhor o direito na vertente de ser e de dever ser. 

Urge salientar didaticamente que o positivismo como método, é a direção científica do 

direito, ou seja, o método científico necessário para se estudar a ciência política ou a teoria do 

direito. 

Posição defendida por Bobbio que encontramos em Hans Kelsen seu expoente maior, 

no que se refere à ciência e ao direito: 

Na firmação evidente de que o objeto da ciência jurídica é o Direito, está contida a 
afirmação –menos evidente- de que são as normas jurídicas o objeto da ciência jurídica, 
e a conduta humana só o é na medida em que é determinada nas normas jurídicas 
como pressuposto ou consequência , ou – por outras palavras – na medida em que 
constitui conteúdo de normas jurídicas.Pelo que respeita à questão de saber se as 



 

7 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

relações inter-humanas são objeto da ciência jurídica , importa dizer que elas também 
só são  objeto de um conhecimento jurídico enquanto relações jurídicas , isto é ,como 
relações que são constituídas através de normas jurídicas(Kelsen,2006,p.79). 

 
O estudo do positivismo jurídico como teoria do direito, é amplamente discutido no 

meio acadêmico, mas a mesma não pode ser negada, tanto pela influência de Kelsen, com sua 

teoria pura do direito, como também por todos que buscam desconstruí-la, pois a 

argumentação tanto de defensores como de opositores é bastante fundamentada. 

Para este estudo nos detivemos a abordar somente o seu aspecto de aplicabilidade 

das leis como interesse principal , deixando a preocupação do dever ser para uma outra 

oportunidade. 

E a temática dos direitos humanos inspiram e principalmente comprovam a 

necessidade da adoção de tratados e convenções, mas é no positivismo que está a sua 

concretização, não falamos de um positivismo ideológico na sua visão tão criticada e muitas 

vezes mal interpretada na comunidade acadêmica mundial e nos bancos das faculdades ,mas 

do interesse de se buscar primeiro o cumprimento das leis e depois trazer para o debate as 

mesmas. 

Mas o que muitas vezes ocorre é o contrário , muito se discute e pouco se normatiza e 

os problemas internacionais , continuam sem solução. 

Outra consequência deste debate sem antes desenvolver as leis sobre determinado 

assunto , é que pode ocorrer a criação exagerada das leis , o que gera mais insegurança 

jurídica , pois com este aumento e poucas soluções alcançadas os conflitos são intensificados. 

5.CONCLUSÃO 

Os direitos humanos não devem ser  escravos de suas próprias leis estabelecidas em 

seus tratados , acordos , convenções e protocolos , mas é totalmente responsável pela não 

aplicação dos mesmos , pois a adesão como informado anteriormente é optativa , mas aderir à 

um  acordo internacional de caráter mútuo apenas visando as vantagens econômicas do 

mesmo , pode ser considerado pior do que aqueles que não aderiram ao mesmo. 

No Brasil  ocorre o fenômeno que chamamos de lei que “pega” e lei que “não pega”, 

isso ocorre quando existe a lei mas não é cumprida , o que gera uma enorme insegurança 

jurídica e desconforto, e  no cenário internacional ocorre o mesmo, podemos citar vários 

exemplos de genocídios , trabalho escravo , exploração sexual dos mesmos países que 

concordaram em combater tais práticas. 

A aplicação de um positivismo moderado , que busca em primeiro lugar o cumprimento 

das leis , a cobrança de novas leis somente com o resultado negativo das existentes , nos 

parece a via mais concreta de solução dos conflitos internacionais. 

O debate traz hipóteses de soluções que antes não tinham sido discutidas , mas na 

contemporaneidade vemos somente avanços no campo das idéias , com muitas teses e livros 
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mas existe a necessidade de  que estas vozes sejam ouvidas nos fóruns mundiais , na  

assinatura dos tratados e principalmente quando houver violação dos mesmos. 

A preocupação maior está na adesão e não no que fazer com a nação que descumprir 

estes tratados , uma matéria que está presente nos direitos humanos pelo seu caráter de 

direito fundamental é a questão ambiental e podemos citá-la como exemplo pois se todos os 

acordos de redução de emissão de gases fossem cumpridos a maioria dos desastres naturais 

que ocorrem atualmente seriam evitados e os países causadores dos impactos ambientais 

são os mesmos que assinaram as medidas protetoras do meio ambiente. 

Para  a verdadeiramente colocarmos em prática a defesa e principalmente a 

manutenção dos direitos humanos , não podemos perder de vista que os acordos 

internacionais  não começam a sua validade apenas  com a assinatura dos mesmos,  mas sim 

com a cobrança do seu cumprimento, para que todos os seus membros sejam realmente 

responsáveis por aquilo que assinaram e pelo seu possível descumprimento, então teremos a 

sua real  efetivação . 
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