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“Todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.” 

(Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU) 

 

O dia dos Direitos Humanos (10/12) é o aniversário da ratificação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, que foi em 10 de 

dezembro de 1948. Os direitos humanos afirmam que todos são iguais perante 

a lei, e portanto, devem ter os mesmos direitos. Essa idéia já é antiga, e seu 

primeiro antecedente foi o cilindro de Ciro. 

 

O cilindro de Ciro é um artefato de barro que contém declaração que o 

rei persa Ciro escreveu depois de conquistar a Babilônia. Ele disse que os 

judeus exilados lá, tinham o direito de voltar à sua terra de origem.  Além 

disso, nele estavam presentes a liberdade de religião e a abolição da 

escravatura. 

 

Esse conceito foi posteriormente trabalhado na Europa do Iluminismo, 

cujo ideal de liberdade influenciou a Revolução Francesa e várias revoltas 

posteriores. Um dos maiores filósofos dos direitos humanos foi John Locke. 

Locke defendia a existência de uma lei natural que regia tudo, inclusive o 

homem.  Esse homem estaria em estado de natureza, livre e absoluto de sua 

pessoa. 



 

Na Revolução Francesa, foi ratificada a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão – apesar de alguns historiadores criticarem o propósito 

dessa declaração. “[...] ele também prevê a existência de distinções sociais, 

ainda que “somente no terreno da utilidade comum”. [...] Uma monarquia 

constitucional baseada em uma oligarquia possuidora de terras era mais 

adequada à maioria dos burgueses do que a república democrática.” diz o 

historiador Eric Hobsbawm em seu livro A era das revoluções. Anteriormente, 

também foram ratificadas outras declarações semelhantes (porém realmente 

com boas intenções) nos Estados Unidos, na época da independência das treze 

colônias. 

 

Desde a fundação da ONU, o sentido de “direitos humanos” vem se 

universalizando e mais conhecido. A Declaração dos Direitos Humanos foi uma 

resposta às atrocidades da II Guerra Mundial e para tentar amenizar a situação 

da nova ordem internacional que estava surgindo (Guerra Fria). 

 

 

Pintura num muro na Bélgica sobre os direitos humanos. O texto no topo da pintura 

resume os artigos 18º e 19º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 


