
CONCEITO DE DIREITOS HUMANOS

Quando falamos de direitos humanos, estamos nos referindo a um conjunto de direitos 

que devem ser garantidos a qualquer pessoa e em todos os lugares, desde o momento 

do nascimento até sua morte. Como expresso pelas Nações Unidas:

O QUE SÃO OS DIREITOS humanos. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/>. 
Acesso em: 27 fev. 2019. 

Essa concepção foi expressa na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, um documento composto de 

30 artigos que constituem norma comum segundo a qual 

os países devem desenvolver legislações a respeito dos 

direitos inerentes ao ser humano e criar medidas para 

colocá-las em prática.

Os direitos humanos, portanto, se aplicam a qualquer 

pessoa sem distinção de nenhum tipo. Fazem parte da 

condição do ser humano e não podem ser retirados ou 

cedidos. Os 30 artigos da declaração constituem um todo, 

não podendo ser divididos, pois, para que um direito seja 

efetivo, é preciso que todos os outros sejam respeitados.

inerentes: que fazem parte do 

ser, inseparáveis.

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independen-

temente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. 

[...] incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito 

ao trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem 

discriminação.

deixou como legado a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 

1948. Na foto, ela segura um cartaz com a versão em inglês do documento, em 1949.
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Copie e responda as perguntas em seu caderno de religião. Bons estudos.
grifadas pelo professor. No final deste material, há algumas perguntas relacionadas ao assunto. 
Para começar, leia todo o texto deste material, logo em seguida anote em seu caderno as partes 

religiões tratam desse assunto, em seus ensinamentos religiosos.
  Nestas aulas, buscaremos compreender o conceito de direitos humanos e a sua história e como as 
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Não é necessário enviar por
e-mail.

Atividades sobre o assunto estudado

DATA: 26/11/2020

Prof Cristiano
Máquina de escrever
1. De acordo com o que você leu neste material, explique por que é im-
portante a garantia dos direitos humanos para todas as pessoas?

Prof Cristiano
Máquina de escrever
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Prof Cristiano
Máquina de escrever
2. O que significa afirmar, que os direitos humanos são inerentes ao ser
humano?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Prof Cristiano
Máquina de escrever
3. O que aconteceria, se algum país decidir não seguir os direitos huma-
nos em seu território?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



Prof Cristiano
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4. Para que um direito possa acontecer, é necessário que os demais
direitos tenham que ser respeitados. Você concorda com essa afirma-
ção? Justifique sua resposta.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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