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Sociologia 

Construção dos direitos 

Teoria 

 

O surgimento do direito 

A ênfase moderna na cidadania como posse de direitos e no papel do Estado como garantidor desses direitos 

deu origem e força à ideia de direitos humanos, isto é, de que existem determinados direitos, determinadas 

prerrogativas básicas, que todo ser humano tem simplesmente por ser humano, apenas por sua natureza e 

não por uma condição específica do sujeito. Tais direitos seriam, assim, universais, além de inalienáveis. 

Valeriam para negros, brancos, indígenas e mestiços, gordos e magros, altos e baixos, homens e mulheres, 

ocidentais e orientais, europeus, africanos, americanos e asiáticos, cristãos e muçulmanos, ateus e 

agnósticos, umbandistas e hindus, bandidos e homens honestos. Todos, sem exceção, cabendo ao Estado, 

como sua tarefa máxima, promover e defender esses direitos. 

Formulada originalmente por John Locke ainda no século XVII e encampada por toda a tradição liberal desde 

cedo, a ideia de direitos humanos foi sendo conduzida ao status de padrão da ordem política por meio de 

sucessivos processos revolucionários em todo o mundo. São testemunhas disso a Bill of Rights, documento 

da Revolução Gloriosa, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, fruto da Revolução Americana e 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, forjada na Revolução Francesa. Finalmente, com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1945, após o trauma do nazismo, os 

direitos humanos tornaram-se parâmetro oficial de funcionamento para todos os países do mundo: ainda que 

muitas vezes não cumpridos na prática, são ao menos admitidos em teoria. 

Naturalmente, em todo este longo processo, o conceito de direitos humanos não ficou imune a mudanças e 

a lista de direitos reconhecidos como básicos e essenciais aumentou bastante desde Locke. Sistematizando 

um tanto as coisas, tal como fez o sociólogo britânico Marshall, poderíamos dizer, inclusive, que há três tipos 

ou gerações de direitos humanos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. 
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Direitos de primeira geração 

Também conhecidos como direitos de primeira geração, os direitos civis tornaram-se vigentes no mundo a 

partir do século XVIII. Seu principal propósito é garantir a liberdade. Em outras palavras, os direitos civis são 

aqueles que têm como principal objetivo proteger a autonomia do indivíduo, garantindo-lhe o seu domínio 

sobre si mesmo, sobre suas escolhas e sobre seus bens, defendendo-o das agressões por parte de outros. 

Exemplos de direitos civis são o direito à vida, o direito à livre expressão, a liberdade religiosa, o direito de ir e 

vir e o direito de propriedade privada. 

 

Direitos de segunda geração 

Chamados igualmente de direitos de segunda geração, os direitos políticos foram implementados de modo 

sistemático a partir do século XIX e seu principal objetivo é a valorização da igualdade. Dito de outro modo, 

os direitos políticos têm por propósito garantir que, por mais socialmente desiguais que os homens sejam, 

politicamente todos tenham as mesmas possibilidades de interferir nos rumos do Estado e decidir os rumos 

do país. Seu objetivo é promover a participação política de todos. Exemplos de direitos políticos são o direito 

ao voto, o direito de ocupar cargos públicos, o direito de formação de partidos políticos, etc. 

 

Direitos de terceira geração 

Por fim, há os direitos sociais, também conhecidos como direitos de terceira geração. Vigentes formalmente 

na maior parte do mundo apenas a partir do século XX, tais direitos têm por propósito garantir a fraternidade. 

Assim, o objetivo dos direitos sociais é garantir que todos os cidadãos tenham acesso a um mínimo de 

qualidade de vida e bem-estar material. O direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde, o direito 

ao transporte, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à cultura são exemplos desta categoria 

de direitos. Há, é verdade, intelectuais hoje que falam ainda de uma quarta, quinta e até sexta geração de 

direitos. Como, porém, essas novas gerações de direitos não são ainda amplamente consensuais nos meios 

acadêmicos e nem cobradas nos concursos vestibulares, pararemos por aqui. 
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Exercícios 

 

1. O ônibus da história  

 

Em 1º de dezembro de 1955, a costureira Rosa 

Parks recusou-se a ceder seu assento a um homem 

branco em um ônibus municipal de Montgomery, no 

Alabama, conforme determinavam as leis do 

estado. Informada pelo motorista que acabaria 

presa, a mulher preferiu ser levada para a cadeia - 

e, posteriormente, a julgamento. Sua condenação 

pelo júri levou à formação da Montgomery 

Improvement Association. A presidência da 

entidade foi entregue ao pastor Martin Luther King. 

No dia da condenação de Rosa Parks, King 

discursou para uma multidão reunida diante da 

Igreja Batista da Rua Holt: “Quero assegurar a todos 

que trabalharemos para fazer prevalecer a justiça 

nos ônibus da cidade. Se estivermos errados, a 

Suprema Corte desta nação está errada. Se 

estivermos errados, a Constituição dos Estados 

Unidos está errada. Se estivermos errados, Deus 

Todo-Poderoso está errado”. 

 

 

 

Rosa Parks também lutou pelos negros (Foto: Reprodução/UERJ) 

 

Assassinado em 1968, Martin Luther King iniciou suas atividades políticas em 1956, a partir do episódio 

relatado na reportagem.  

 

O principal resultado das propostas de Martin Luther King para a sociedade norte-americana está 

diretamente relacionado com: 

a) unificação das leis estaduais 

b) expansão da igualdade social 

c) regulação de causas trabalhistas 

d) universalização dos direitos civis 
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2. Nós nos recusamos a acreditar que o banco da justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que há 

capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim nós viemos trocar este cheque, um cheque 

que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. 

 

KING Jr., M. L. Eu tenho um sonho, 28 ago. 1963. Disponível em: www.palmares.gov.br.  

Acesso em: 30 nov. 2011 (adaptado). 

 

O cenário vivenciado pela população negra, no sul dos Estados Unidos nos anos 1950, conduziu à 

mobilização social. Nessa época, surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther 

King e objetivavam 

a) a conquista de direitos civis para a população negra. 

b) o apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. 

c) a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. 

d) a incorporação dos negros no mercado de trabalho. 

e) a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano. 

 

 

3.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAIVA, M. Disponível em: www.redes.unb.br. Acesso em: 25 maio 2014 

 

A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz 

referência ao seguinte conjunto de direitos: 

a) Civis, como o direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade. 

b) Sociais, como direito à educação, ao trabalho e à proteção à maternidade e à infância. 

c) Difusos, como direito à paz, ao desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente saudável. 

d) Coletivos, como direito à organização sindical, à participação partidária e à expressão religiosa. 

e) Políticos, como o direito de votar e ser votado, à soberania popular e à participação democrática. 
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4.  

 

 

 

 

 

 

O personagem dos quadrinhos expressa um ponto de vista que indica restrição ao seguinte princípio 

democrático: 

a) igualdade do padrão de renda 

b) garantia da propriedade de bens 

c) liberdade da divulgação de ideias 

d) universalidade do estado de direito 

 

 

5. O século XXI tem assistido à ampliação do debate acerca das uniões homoafetivas, o que possibilitou 

algumas mudanças, como a observada no quadro. 

 

 
Legalização de uniões homoafetivas  Adaptado de hypescience.com. 

 

Essa mudança de costumes expressa principalmente o reconhecimento do seguinte princípio entre os 

direitos humanos: 

a) inclusão política 

b) diversidade cultural 

c) uniformidade jurídica 

d) igualdade econômica 
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Gabarito 

 

1. D 

A partir de 1950 os movimentos de contestação às leis de segregação racial se expandiram por causa 

das lutas de descolonização no continente asiático e africano, do debate dos direitos dos povos e das 

nações e da crítica ao conceito de raça e seus usos como meio de dominação e de exclusão. As ações 

influenciadas por Martin Luther King contribuíram para o fim das leis segregacionistas nos EUA, 

repercutindo internacionalmente entre aqueles que lutavam pela universalização dos direitos civis. 

  

2. A 

Apesar da escravidão ter chegado ao fim nos Estados Unidos durante a Guerra de Secessão em 1863, 

ainda na década de 1950 os negros sofriam discriminação e não possuíam os mesmos direitos que os 

brancos. Diante desse quadro, o pastor Martin Luther King Jr. foi o mais importante líder no movimento 

pelos direitos civis dos negros norte-americanos, e agindo através de meios pacíficos conseguiu acabar 

com a segregação racial legal no Sul e em outras partes dos EUA. 

  

  

3. B 

A constituição de 1988, também conhecida como constituição cidadã, traz para o brasileira uma série de 

direitos sociais. Muitas enxergam esta medida como compensatória, visto o período que avinhamos 

acabado de passar, porém, a verdade é que se torna um momento único na história, dando vida a força 

social esmaecida por tanto tempo. É apenas nesta constituição que medidas de inclusão social visando 

a equidade racial são aplicadas. 

 

4. D 

O quadrinho relata a restrição de um dos principais fundamentos da democracia que é a preservação do 

direito do cidadão independente da sua posição social, o acesso à justiça que é a base da cidadania e da 

democracia. 

 

5. B 

A diversidade cultural é uma condição essencial da existência humana, sendo um dos fundamentos dos 

direitos humanos exatamente por isso. Essa diversidade se expressa numa variedade de costumes bem 

elástica e se refere a vários tipos de comportamento, seja por questões religiosas, afetivas, artística, 

política etc. 


