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Direitos Humanos e Direitos Fundamentais 1 

 

Teoria Geral dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais (prof. 
Luiz Fabre) 

 

1. CONCEITOS E DISTINÇÕES 

1. A expressão “direitos fundamentais” um sentido material e um sentido formal. Em sentido 
__________________ (formal / material), direitos fundamentais são os direitos intimamente 
ligados à consecução da dignidade da pessoa humana. 

 

2. Em sentido formal, seguindo-se a concepção formal-dogmática proposta por Ingo 
Wolfgang Sarlet, os Direitos Naturais, uma vez positivados, recebem o título de Direitos 
_________________ (do Homem / Humanitários). 

 

3. Seguindo essa linha, em sentido formal, Direitos Fundamentais são os Direitos do 
Homem, ou Direitos do Ser Humano, positivados no plano ____________________ (externo / 
interno) de um Estado. 

 

4. Já os Direitos Humanos, são os Direitos do Homem, ou Direitos do Ser Humano, 
positivados no plano ______________________ (internacional / interno). 

 

5. Nessa conceituação formal-dogmática, também é possível dizer que Direitos 
Fundamentais são direitos naturais positivados internamente, ao passo que Direitos Humanos 
são direitos naturais positivados internacionalmente. Mas não confunda as expressões “Direitos 
Naturais”, “Direitos do Homem”, “Direitos do Ser Humano” ou “Direitos da Humanidade” com a 
expressão “Direito Humanitário”. Direito Internacional Humanitário, em sentido estrito, é 

 
1 Muito zelo foi dedicado a este trabalho; prestigie os autores. Esta obra é protegida. Sua circulação não autorizada 
caracteriza crime de violação de direito autoral, previsto no art. 184 do Código Penal. 
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expressão relacionada ao conjunto de normas que procura limitar os efeitos de 
_________________________ (conflitos armados / crises sanitárias). 

 

6. A distinção formal-dogmática entre direitos fundamentais e direitos humanos se inspira 
nas doutrinas alemãs e portuguesas, além de se fundamentar na Constituição. Com efeito, o art. 
4º, II, alude à “prevalência dos direitos ___________________ (fundamentais / humanos)” como 
um princípio regente das relações internacionais do Brasil, ao passo que o Título II da 
Constituição intitula-se “Dos Direitos e Garantias ___________________ (Fundamentais / 
Humanos)” antes de enunciar direitos individuais e coletivos vigentes no plano doméstico. 

 

7. Há dois motivos realmente relevantes para a distinção entre “Direitos Humanos” e 
“Direitos Fundamentais”. O primeiro motivo é a questão da precisão: evitar confusões. A 
linguagem do Direito (tanto do Direito Positivo como da Ciência do Direito) deve ser tão 
___________________ (plurívoca / unívoca) quanto possível, evitando-se ambiguidades. 

 

8. O segundo motivo é a criação de referencial. Considerando a historicidade dos diretos, a 
distinção entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais possibilita a comparação entre os 
respectivos sistemas e a influência recíproca na evolução dos ordenamentos. Por exemplo, em 
matéria de liberdade sindical, é possível afirmar que os direitos humanos estão 
__________________________ (à frente dos / mais atrasados que os) direitos fundamentais. 
Com efeito, não atingimos no plano interno o mesmo nível de liberdade verificado no plano 
internacional, tal como apregoado pela Convenção 87 da OIT. 

 

9. Por outro lado, em matéria de erradicação da escravidão, é possível afirmar que os 
direitos fundamentais estão ___________________________ (à frente dos / mais atrasados 
que os) direitos humanos, considerando-se que no Brasil vigora um instrumental bastante 
avançado de combate ao trabalho escravo (lista suja, responsabilidade em cadeia, grupos 
móveis de fiscalização, etc) como ainda não se vê na esfera internacional. 

 

2. História e fundamentos dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais 

2.1. A história da “dignidade da pessoa humana” 

10. Atualmente, a dignidade da pessoa humana ocupa um papel central em quase todos os 
ordenamentos jurídicos ocidentais; tornou-se um lugar-comum dizer que a dignidade da pessoa 
humana é princípio fundamental do direito. Isso se deve ao grande poder de penetração no 
inconsciente jurídico ocidental da escola filosófica conhecida como 
____________________________ (Círculo de Viena / Escola de Frankfurt), ou 
_______________________ (Teoria Pura do Direito / Teoria Crítica). Expliquemos brevemente. 

 

11. A preocupação com a dignidade da pessoa humana é um tema antigo. Filósofos gregos 
iniciaram o debate: na condução da vida social, qual valor deve preponderar? A physis ou o 
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nomos? O fundamento maior de validade das condutas repousa na natureza e sua ordem natural 
ou nas normas e convenções? O que é relavante para o Direito é o valor justiça (para os gregos, 
fortemente identificado com a physis) ou o valor segurança jurídica (relacionado ao nomos)? 
Esse é um questionamento 
__________________________________________________________ (de simples solução / 
que ocupa todo jurista e que não possui uma solução preestabelecida). 

 

12. Ambos são valores relevantes. Há situações em que o valor ______________________ 
(justiça  / segurança jurídica) prepondera sobre o ______________________ (justiça  / 
segurança jurídica), como ocorre em institutos como a prescrição ou a coisa julgada. Mas há 
situações em que ocorre o contrário, como no caso de figuras como a relativização da coisa 
julgada. 

 

13. Enfim, da necessidade de se valorizar as ações não apenas à luz do jurídico (nomos) 
como também do justo (physis), Aristóteles, em Ética a Nicômaco, idealiza sua teoria sobre 
justiça distributiva, pugnando pelo reconhecimento de uma Justiça Natural 
____________________ (dependente / independente) do formal reconhecimento estatal. 

 

14. Os filósofos ____________________ (epicuristas / estóicos), como Zenão, a partir da 
ideia de Justiça Natural, desenvolveram a noção mais ampla de Direito Natural. Para os estóicos, 
o fundamento do reconhecimento de direitos elementares a todos os seres humanos radicaria 
na noção de empatia, na ideia de enxergar a si mesmo no próximo. Essa seria a ordem natural 
das coisas, a lei da natureza, a lei do universo, a lei do cosmos. 

 

15. Se entre os gregos e os juristas romanos da escola do Direito Natural o fundamento para 
a o reconhecimento de direitos inerentes à tão-só humandade seria cosmológico, o cristianismo 
pugnava por um fundamento teológico: os direitos relacionados àquilo que mais tarde seria 
chamado de “dignidade da pessoa humana” decorriam não da natureza abstratamente 
considerada mas de Deus, da circunstância de haver concebido o homem à sua imagem e 
semelhança, uma parte sua, de sorte a todos os seres humanos serem depositários de direitos 
essenciais. Entre os doutores da Igreja Católica, podemos destacar _____________________ 
(Santo Agostinho de Hipona / São Tomás de Aquino); entre os escolásticos da Igreja Católica,  
_____________________ (Santo Agostinho de Hipona / São Tomás de Aquino). Quatro 
homens são chamados Doutores da Igreja Ocidental: Santo Ambrósio, São Jerônimo, 
Santo Agostinho (354 – 430) e o papa Gregório Magno, sendo os três primeiros 
contemporâneos e o último pertencente a um período posterior. Já São Tomás de Aquino 
(1225 – 1274) é considerado o maior dos filósofos escolásticos. 

 

16. O Renascimento devotou ao Homem a condição de centro do universo. No rescaldo deste 
antropocentrismo surgiu o jusnaturalismo moderno, representado por nomes como Francisco de 
Vitória (1483-1546), _________________________ [Hugo Grócio (1583-1645) / René 
Descartes (1596-1650)] e Samuel Pufendorf (1632-1694), introduzindo temas como o 
reconhecimento de direitos naturais a indígenas e direitos internacionais não restritos aos 
cristãos. 
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17. Vimos até então, pois, fundamentos cosmológicos, teológicos e antropocêntricos para o 
reconhecimento de uma dignidade da pessoa humana. Foi _________________ [Kant (1724-
1804) / Rousseau (1712-1778)] o grande filósofo a comprovar que a existência de direitos 
fundamentais possui fundamento na razão humana. 

 

O pensamento de Kant sobre a dignidade da pessoa humana é sintetizado em três fórmulas 
que compõem o chamado Imperativo Categórico de Kant. São elas (é a 2ª regra do imperativo 
categórico kantiano que ora mais nos interessa): 

1. “Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei 
universal” – trata-se de um enunciado sobre ética. Ética é a qualidade da conduta passível de 
se tornar uma lei universal. Se eu minto, a máxima da minha conduta (mentir) não pode se 
tornar uma lei universal (ou viveríamos numa sociedade de demônios, numa sociedade 
autodestrutiva). Portanto, mentir não é um agir ético. Se eu ajudo desinteressadamente o 
próximo, a máxima da minha conduta pode se tornar uma lei universal (“todos devem ajudar o 
próximo”); então, ajudar o próximo é uma conduta ética. 

2. "Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa, como na pessoa de qualquer 
outro, sempre e ao mesmo tempo como um fim e nunca simplesmente como meio" – Está aí 
uma conduta plenamente ética, pois suscetível de se tornar uma lei universal. O ser humano, 
provido de razão, será sempre o fim de todas as coisas. Sendo o ser humano o único fim em 
si mesmo, podemos dizer que as coisas ou têm preço ou têm dignidade. É dizer: a dignidade 
é inalienável; a dignidade é indisponível. 

 
3.  "Age de tal maneira que tua vontade possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo, como 
um legislador universal através de suas máximas."  

 

 

18. Kant construiu a percepção da ética como um valor _________________________ 
(objetivo e universal / subjetivo e disponível). Uma forte agressão à ética é uma forte agressão 
à toda humanidade. A dignidade da pessoa humana é, pois, um valor objetivo, de sorte que 
mesmo os incapazes merecem terem-na tutelada, ainda que não possuam a percepção de 
estarem sendo despojados de dignidade; afinal, a agressão à sua dignidade é uma agressão a 
um valor fundamental. 

Reflexão: Em suas andanças, você se depara com pessoa que, a despeito de reduzido a 
condição análoga à de escravo, afirma: “não me sinto escravizado; melhor viver assim, 
neste ambiente, do que a vida que me aguarda em minha localidade de origem”. Como a 
razão kantiana lidaria com tal argumento? 
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19. O pensamento de Kant é tão denso, complexo e fundamentado que é como se após Kant 
nada mais houvesse a ser dito em matéria de dignidade da pessoa humana, filosofia moral ou 
filosofia do comportamento. Assim, a história da filosofia deu uma guinada e evoluiu em outros 
campos, como o positivismo lógico, a semiótica, a filosofia da linguagem. Era um resgate da 
filosofia prática cartesiana. Séculos depois, a história evidenciaria que o filosofia kantiana 
___________________________________________________ (jamais poderia ter sido 
deixado de lado / enraizara-se indelevelmente no pensamento da humanidade) 

 

20. Com efeito, a exacerbação do mecanicismo e da razão __________________ 
(instrumental iluminista / crítica) assistiu atônita à ascensão do Nazismo, um modelo que se 
apropriara de conceitos da teoria pura do direito para a consolidação de um Estado formalmente 
legitimado por leis, embora despido de valores morais. É dizer: a Alemanha Nazista _________ 
(foi / não foi) um Estado de Direito, ainda que se trate de um direito imoral. 

 

21. Tendo como pano de fundo o holocausto, surgiu no pós-II Guerra, na Escola de Frankfurt, 
capitaneada por pensadores como Adorno, Horkheimer e Marcuse, a filosofia conhecida como 
Teoria Crítica, ou Razão Crítica. Tal nome decorre da crítica à razão instrumental iluminista, à 
razão prática pura.  O pensamento não pode ser meramente mecanicista, há de haver uma carga 
valorativa. Assim, a Escola de Frankfurt ____________________ (desconsiderou / resgatou o 
pensamento kantiano), sendo, portanto, uma escola neokantiana.  

 

2.1. Os marcos normativos-institucionais 

22. São alguns marcos normativos-institucionais dos direitos humanos: 

A) A Magna Charta Libertatum, de _____________ (1215 / 1776). 

B) A Declaração de Independência dos EUA e a Declaração de Direitos da Virgínia, de 
________________ (1776 / 1779). 

C) A Constituição dos EUA, aprovada na Convenção Constitucional da Filadélfia em ________ 
(1779 / 1787), que entrou em vigor em 1789, assim como a Revolução Francesa e a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, ambas também de ____________ (1779 / 1787 / 1789). 

D) A Constituição Mexicana, de 1917, que originou o chamado Constitucionalismo 
____________ (Liberal / Social), sendo a primeira Constituição a veicular direitos trabalhistas, o 
que foi repetido pela Constituição de Weimar, em 1919. 

E) O surgimento da Liga das Nações, assim como da Organização Internacional do Trabalho, 
pelo Tratado de _________________ (Paris / Versailles), em 1919. 

F) O surgimento da Organização das Nações Unidas, em _________ (1945/1948), na 
Conferência de São Francisco, por meio da Carta das Nações Unidas. 

G) O surgimento da Organização dos Estados Americanos, em _________ (1945 / 1948), em 
Bogotá, por meio da Carta da Organização dos Estados Americanos. Neste ano, aprovou-se, 
ademais, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem.  
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H) A ___________________________________________________________ (Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão / Declaração Universal dos Direitos Humanos), de 1948, por 
meio do Tratado de Paris. 

I) O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), de 1966. 

J) A Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de _________________ 
_____________________________ (Código Bustamante / Pacto de São José da Costa Rica), 
em 1969, coroando a institucionalização dos dois órgãos mais relevantes da OEA: a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, com sede em Washington, e a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, com sede em São José da Costa Rica, que só seria implementada em 1979. 

K) A Declaração de Estocolmo de 1972, sobre o ________________________ (direito ao 
desenvolvimento / meio ambiente).  

L) O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 
Econômicos e Culturais, de 1988, também chamado de “Protocolo de 
_______________________ (Ouro preto / São Salvador). 

M) A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, de 1986. 

N) A Declaração do Rio de Janeiro de ______________ (1988 / 1992) sobre meio ambiente. 

 

23. Assinale a alternativa incorreta: 

A) É possível afirmar que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, influiu 
decisivamente no surgimento de direitos sociais. 

B) A Constituição Mexicana de 1917 foi a primeira Constituição a tratar de direitos trabalhistas. 

C) Carta Internacional dos Direitos Humanos é um conceito que engloba três documentos 
aprovados no âmbito da ONU: a DUDH, o PIDCP e o PIDESC. 

D) No âmbito normativo da Organização dos Estados Americanos, segue-se um padrão similar 
ao da ONU: há uma Declaração Americana e Deveres do Homem, com conteúdo similar ao da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos; a Convenção Americana de Direitos Humanos, com 
conteúdo similar ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e o Protocolo de El 
Salvador, com conteúdo similar ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. 

GABARITO: A – A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não enuncia direitos 
sociais, mas apenas as liberdades típicas da chamada primeira dimensão dos direitos 
fundamentais. Trata-se de uma expressão do liberalismo clássico. O que influirá 
decisivamente no surgimento dos direitos sociais serão fatos como a publicação do 
Manifesto Comunista, de Marx e Engels, em 1948; a legislação previdenciária de Otto von 
Bismarck nos anos 1880; a Encíclica Rerum Novarum, de 1891; a Constituição Mexicana, 
de 1917, e a de Weimar, de 1919; a Revolução Russa, em 1917; a criação da Organização 
Internacional do Trabalho, em 1919; o advento do Welfare State, ou Estado de Bem-Estar 
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Social, que conheceu no New Deal de F. D. Roosevelt, entre 1933 e 1937, sua expressão 
mais famosa. 

 

24. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O Brasil ratificou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 

B) O Brasil ratificou o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

C) O Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de São José 
da Costa Rica. 

D) O Brasil não ratificou o Protocolo Suplementar à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ou Protocolo de El Salvador. 

GABARITO: D – Todos esses diplomas essenciais no âmbito da ONU e da OEA foram 
ratificados pelo Brasil e promulgados pelos seguintes Decretos: Decreto 591/1992 
(promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), Decreto 
592/1992 (promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), Decreto 
678/1992 (promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos), Decreto 3.321/1999 
(promulga o Protocolo de El Salvador). 

 

3. As dimensões de Direitos Humanos/Direitos Fundamentais 

25. Cançado Trindade aponta que em 1979, buscando inspiração para uma aula inaugural 
no Instituto Internacional de Direitos do Homem em Estrasburgo, o jurista tcheco-francês Karel 
Vasak a teria encontrado nas cores da bandeira francesa. Fazia-se, então, uma correspondência 
histórico-evolutiva dos Direitos Humanos às idéias de Liberdade (Direitos Humanos de 1ª 
geração), Igualdade (2ª Geração) e Fraternidade (3ª Geração). Na questão 22, apontamos, entre 
as letras A e N, diversos fatos e diplomas históricos. Anote quais corresponderiam: 

A) Aos direitos humanos de 1ª geração: A, B, C, G (no tocante à Declaração Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem), H, I (no tocante ao PIDCP), J. 

B) Aos direitos humanos de 2ª geração: D, E (no tocante à OIT), I (no tocante ao PIDESC), 
L. 

C) Aos direitos humanos de 3ª geração: E (no tocante à Ligas das Nações), F, G (no tocante 
ao surgimento da OEA), K, M e N. Observação: temos uma interpretação própria de que 
organismos multilaterais gerais, como a Liga das Nações, a ONU e a OEA são expressões 
de uma ideia de sociedade global, preocupada com a paz, valores que entendemos como 
decorrentes dos direitos de solidariedade, daí nossa opção por situá-los na 3ª geração. 

 

26. A doutrina contemporânea _______________________________________________ 
___________________________________ (adota a expressão “dimensões” para se referir 
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à catalogação histórica dos direitos humanos / segue utilizando predominantemente a 
expressão “gerações de direitos humanos). 

 

27. A liberdade sindical seria um direito: 

A) De primeira geração, pois se trata de uma liberdade; 

B) De segunda geração, pois se trata de um direito trabalhista coletivo, um direito social; 

C) Que se espraia tanto pela primeira como pela segunda dimensão, a evidenciar que a 
expressão “dimensão” deve ser preferida à expressão “geração”, pois esta transmite a ideia de 
que os direitos fundamentais seriam estáticos e compartimentados em classificações estanques, 
quando na realidade são históricos, contínuos e interdependentes. 

GABARITO: C 

 

Dimensões de Direitos Humanos / Fundamentais 

A primeira dimensão. Direitos civis e políticos. Nascidos com forte inspiração nos ideiais 
liberais dos iluministas, os direitos da primeira dimensão ganharam reconhecimento com as 
revoluções burguesas francesa e norte-americana do final do Século XVIII, tendo como 
finalidade precípua proteger os indivíduos dos arbítrios do Estado, outrora possuidor da 
potestade absoluta, ilimitada.  

  Os direitos desta dimensão, também denominados direitos individuais, limitam os 
poderes do Estado sob uma nova óptica contratualista, pautada por ideias liberais. Conferem 
ao particular a prerrogativa de ver respeitada sua individualidade, sem qualquer intervenção 
restritiva de terceiros, exigem uma contraprestação negativa Estatal e geram, portanto, uma 
ideia ínsita de liberdade individual. Com efeito, estes direitos têm a liberdade como palavra-
chave e símbolo de toda a dimensão. 

  Internamente, os direitos de primeira dimensão dividem-se em direitos civis e políticos. 
Aqueles asseguram a plena autonomia da personalidade do indivíduo, de acordo com suas 
próprias vontades e livres convicções. São exemplos de direitos civis: a vida, a propriedade, a 
nacionalidade, a intimidade, a privacidade, a honra, a liberdade em sua acepção restritiva, 
além da liberdade de profissão, de expressão, de consciência e religião. 

  Os direitos políticos reafirmam os valores democráticos e de cidadania política. Em 
nosso ordenamento constitucional, são direitos dessa natureza o sufrágio universal e todos os 
demais direitos decorrentes da democracia participativa, como o plebiscito, o referendo, a 
iniciativa popular e o ajuizamento de ação popular. 

  Não é demais lembrar que, por expressa previsão constitucional (art. 60, § 4º, IV), os 
direitos e garantias individuais constituem-se cláusulas pétreas, não podendo, portanto, ser 
objeto de involução por emenda constitucional.  
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A segunda dimensão. Direitos sociais, econômicos e culturais. Os direitos de segunda 
dimensão nasceram a partir das transformações econômicas e sociais ocorridas no Século 
XIX, proporcionadas pelo recente modo de produção capitalista surgido com a Revolução 
Industrial e seus efeitos nefastos na classe operária da época. Os direitos sociais, econômicos 
e culturais (apenas sociais em sentido amplo) representam o ideal de inclusão social, de modo 
a proporcionar a todos os seres humanos um patamar mínimo de cidadania e dignidade. 
Traduzem, portanto, uma noção de igualdade, ensejando um equilíbrio com a liberdade 
decorrente dos direitos de primeira dimensão. 

  Com efeito, em vistas à modificação das condições sociais oriundas do individualismo 
exacerbado, a sociedade reconheceu a necessidade de criar um sistema jurídico adequado à 
nova civilização, positivando-se direitos compatíveis com a mudança das relações 
interpessoais até então vigentes. O reconhecimento desses direitos e o consequente processo 
de constitucionalização dos direitos sociais teve início com as Constituições Mexicana, de 
1917, e de Weimar, de 1919, além da Declaração de Direitos russa de 1918, pautada por 
ideais marxistas. 

  Internamente, os direitos de segunda dimensão subdividem-se em sociais, econômicos 
e culturais. Os direitos sociais, em sua acepção restritiva, são aqueles que possibilitam ao 
titular um patamar mínimo civilizatório, necessários, portanto, a sua inserção no seio social. 
São bons exemplos de direitos sociais a educação, a alimentação, a saúde e a proteção à 
maternidade. 

  Intrinsecamente a esses, os direitos econômicos garantem um mínimo de segurança 
material que possibilite ao titular ter acesso aos demais direitos de idêntica natureza 
fundamental. Estão insertos nesta subclassificação todos os direitos trabalhistas, necessários 
ao atendimento das necessidades básicas do trabalhador e seus dependentes: salário, 
previdência, repouso, greve, etc. 

  Os direitos culturais, por sua vez, garantem o respeito e o fomento dos costumes, da 
língua, das artes, enfim, da cultura comunitária dos povos. 

A terceira dimensão. Direitos de solidariedade. Os direitos de terceira dimensão, também 
denominados direitos de solidariedade, fraternidade ou metaindividuais, surgiram após a 
Grande Guerra, com o processo contínuo de descolonização. Nasceram, portanto, com uma 
forte carga de humanismo, em época de superexploração das nações subdesenvolvidas por 
nações ricas. 

  Estes direitos são titularizados não mais pelo ser humano individualmente considerado, 
mas por toda a humanidade. São direitos que geram uma ideia de solidariedade universal e 
fraternidade planetária, de modo a proporcionar um mundo melhor para as gerações atual e 
futura. 

  Afirma-se, aqui, a noção de desenvolvimento sustentável, em sua vertente ambiental, 
assegurando um meio ambiente ecologicamente equilibrado através do uso razoável dos 
recursos da terra e a preservação das espécies e dos habitats naturais. Além do aspecto 
estritamente ambiental, os direitos de terceira dimensão englobam ainda os demais fatores 
que contribuem para um verdadeiro desenvolvimento planetário, como a paz mundial, a 
comunicação, o patrimônio da humanidade e o respeito às minorias étnicas, religiosas, 
linguísticas e raciais. 
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Outras dimensões. Não há consenso entre os estudiosos sobre a real existência de outras 
dimensões dos direitos humanos, havendo quem sustente já ter emergido uma novel fase 
geracional, como Paulo Bonavides, para quem os direitos de quarta dimensão nascem como 
resposta ao neoliberalismo político. Segundo o autor, em resposta aos efeitos nefastos da 
globalização econômica, essa quarta dimensão de direitos humanos tem por finalidade garantir 
a efetiva participação cidadã, alargando as fronteiras democráticas. A democracia é o símbolo 
desta fase dimensional. 

  Outros autores veem na quarta dimensão a proteção aos direitos decorrentes dos 
avanços científicos e tecnológicos e o direito à informação. 

  Por fim, há, ainda, quem entenda existir a quinta dimensão dos direitos humanos. Aqui, 
mais ainda, não há consenso entre os estudiosos sobre os direitos desta fase geracional, 
havendo múltiplas interpretações. Uns dizem que são direitos à compaixão, ao amor sob todas 
as suas formas; outros, os direitos que surgem com o avanço da cibernética; além de alguns 
que sugerem uma releitura do direito à paz, merecedor de maior visibilidade. 

 

 


