
Anotações de Aula 

Ética e Cidadania Organizacional – 2º EMM/ 4º Bimestre 

 

1. Relevância do tema 

 O estudo dos direitos humanos não se limita 

aqueles que desejam trabalhar nas embaixadas, 

consulados ou organismos internacionais. No 

cotidiano atual, se verificarmos que a economia 

capitalista passa a ver cada dia mais a pessoa numa 

visão utilitarista ( Tem valor enquanto pode produzir 

ou consumir algo), os número de casos de trabalho 

em condições análogas à escravidão demonstra a 

pertinência do tema. 

 Objetivo do Dia: Compreender o conceito de 

direitos humanos e sua evolução histórica até os dias 

atuais. 

 

2. Contextualização 

- O homem como ser social/ O papel das 

organizações na vida em sociedade/ As relações 

entre homem e poder  

Comentários:  

O homem não consegue por si só satisfazer 

suas necessidades individualmente. Para isso reúne 

e constitui grupos para a satisfação dessas 

necessidades comuns. Esses grupos, também 

chamados de organizações ( que por sua vez pode 

ser conceituada como a reunião de pessoas com uma 

finalidade comum), formam a sociedade. A 

sociedade, por sua vez, trouxe benefícios a seus 

integrantes, entretanto, o convívio das pessoas 

conjuntamente passou a gerar conflitos, afinal, 

ninguém é igual a ninguém ou pensa da mesma 

maneira. 

 Diante de tal problemática a sociedade 

passou a estipular regras de conduta aplicáveis a 

seus membros. Essas regras eram estabelecidas no 

início através do costume e foram evoluindo até que o 

Estado, organização maior responsável pela 

satisfação das necessidades de seus cidadãos, 

assumisse tal obrigação e passasse a ditar tais 

normas de conduta por meio de lei e outros 

mecanismos. 

 O que parecia perfeito na verdade não era tão 

perfeito assim. A organização Estado é administrada 

por homens. Todos os homens aspiram ao poder mas 

nem todos estão preparados para o exercício desse 

poder (contextualizar com aquele ditado de vó: “Quer 

conhecer alguém? Dê poder a ela”). Pessoas não 

preparadas para o exercício do poder passaram a 

utilizar desse poder para oprimir e dominar pessoas. 

 É a partir daí que surgem os direitos 

humanos! Eles surgem como aquele conjunto mínimo 

de direitos que permite a vida com dignidade. 

 

Conceito de Direitos Humanos 

Trata-se do conjunto de direitos considerados 

como imprescindíveis para que se concretize a 

dignidade das pessoas./ (ou ligados à dignidade da 

pessoa) 

O que se entende por dignidade? 

Dignidade vem do latim dignitas, pode ser 

compreendida como a honradez, honram respeito e 

está ligada ao ser humano por uma abstração  

intelectual representativa de um estado de espírito. 

Entendemos assim que a dignidade humana não 

se define pelo que é, mas sim pelo seu oposto, ou 

seja, pelo que não é. Desta forma, tranquilo 

afirmarmos que não é digna a vida humana 

desprovida de saúde elementar, de saúde básica ou 

educação fundamental. (Andrade, 2007, p. 69) 



3. Evolução Histórica dos Direitos Humanos 

 

A) Gerações (Dimensões dos Direitos 

Humanos) 

Os direitos humanos reconhecidos atualmente – 

civis, políticos, sociais, ambientais e outros não foram 

positivados todos ao mesmo tempo. Pelo contrário a 

institucionalização dos direitos deu-se em momentos 

históricos diversos. Portanto trata-se de divisão 

meramente acadêmica. 

 O que se entende por gerações de direitos 

humanos? 

É a terminologia mais utilizada para referir-se a 

determinado grupo de direitos, surgidos em 

determinada época histórica, com características 

peculiares. 

 

OBSERVAÇÃO: Existem estudos apontando 

direitos humanos até a 5ª geração, entretanto, os 

concursos costumam cobrar até a 3ª geração 

somente. 

 

 

1ª Geração/Dimensão) Direitos da Liberdade  

 

 Extensão: Compreende os direitos da Liberdade 

que são os direitos civis e políticos. 

 Momento Histórico: Decorrem das revoluções 

liberais (Revolução Francesa - 1789) e da 

transição do Estado Absolutista para o Estado 

Liberal do Direito. 

 Marco Jurídico: Cita-se a exemplo a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão (França – 

1789) 

 Característica Principal: São direitos negativos, 

ou seja, negam a intervenção estatal, limitando o 

poder de atuação dos governantes. 

o Exemplo: Liberdade de Expressão, Direito de 

Reunião, Liberdade de Profissão 

 

o Exceção: Os direitos políticos não são 

considerados direitos negativos pois ele não 

nega nenhuma atuação estatal. Muito pelo 

contrário. Os direitos políticos tem por 

objetivo o reconhecimento de que as 

pessoas tem o direito a participar do 

processo político. 

 

2ª Geração/Dimensão) Direitos da Igualdade  

 

 Extensão: Compreende os Direitos da Igualdade 

que são os direitos sociais, econômicos e 

culturais.  

 Momento Histórico: Surge em virtude dos 

reflexos provocados na economia e na 

sociedade em razão da revolução industrial e 

revelam transição do Estado Liberal (Estado que 

interfere o mínimo na sociedade) para o Estado 

Social. 

 Marco Jurídico: Constituição Mexicana (1917 – 

A primeira a proclamar direitos sociais), 

Constituição Alemã de 1919 (Também conhecida 

como Constituição de Weimar – Serviu como 

base para a elaboração da constituição de 

diversos outros países, inclusive da brasileira de 

1934) 

 Característica Principal: São direitos positivos, 

prestacionais, ou seja, obrigam o Estado a atuar 

positivamente, intervindo no domínio econômico 

e prestando políticas públicas de caráter social. 

o Exemplo: Direito ao Trabalho, Educação, 

Saúde e Previdência Social. 

 

3ª Geração/Dimensão) Direitos da Fraternidade  

 

 Extensão: Compreende os Direitos da 

Fraternidade ou Solidariedade, que são os 

direitos difusos, dos povos e da humanidade.  

 Momento Histórico: Pós 2ª Guerra Mundial, em 

especial o surgimento a ONU – Organização das 

Nações Unidas em 1945.  

 Marco Jurídico: Declaração Universal dos 

Direitos do Homem - 1948 

 Característica Principal: São direitos 

concedidos ao homem pela mera condição 

humana, independentemente de qualquer 

condicionamento quanto à origem, etnia, sexo ou 

qualquer outro fator que configure uma 

discriminação.  

 Exemplo: Direito ao Desenvolvimento, ao 

ambiente e ao consumidor. 

  



Comentários: 

 É a partir dos direitos humanos de 3ª geração 

é que surgem as proteção às minorias, a 

questão as ações afirmativas (Ex: Cotas). 

 

4. Características dos Direitos Humanos 

 São várias as características apontadas pela 

doutrina. Entre elas destacamos: 

A. HISTORICIDADE  

o Os direitos humanos são frutos do 

processo histórico, eles vão surgindo e se 

afirmando no passar dos anos. Logo, os 

direitos não surgiram e foram afirmados 

ao mesmo tempo, mas como fruto de 

conquistas sociais. 

Atenção! Essa característica afasta a premissa dos 

direitos humanos serem direitos naturais, sendo 

inatos e atemporais. 

B. IRRETROATIVIDADE (VEDAÇÃO DO 

RETROCESSO) 

O processo de afirmação dos D. Humanos 

caminha sempre para se expandir, não se 

admitindo a supressão dos direitos. 

Motivo: A eventual supressão revelaria um 

retrocesso aos direitos historicamente 

conquistados. 

 

C. IRRENUNCIABILIDADE 

As pessoas não têm poder de dispor sobre a 

proteção à sua dignidade, não possuindo a 

faculdade de renunciar aos direitos humanos. 

Atenção! Qualquer manifestação de vontade que 

abdicar desses direitos não terá valor jurídico, 

havendo de ser reputada nula. 

Análise de Caso: Arremesso de anões: Cidadão 

francês que era arremessado por homens em um bar. 

O caso foi parar na ONU. O anão não queria que tal 

atividade fosse interrompida, tendo em vista que 

ganhava com dinheiro com isso. ONU manteve a 

decisão do governo francês. 

 Trabalho Escravo Nacional (Contextualizar 

com Caso Zara, Pernambucanas) 

Comentários: A Escravidão atual é pior que 

a do Brasil colonial. Motivo: Naquela época 

não haviam direitos para o escravo que era 

inclusive considerado um objeto, propriedade. 

Hoje existem leis mas a aplicabilidade delas 

não consegue ser efetiva em todas as áreas 

do Estado, o que demonstra sua fragilidade. 

Os escravos no passado poderiam trabalhar 

por fora e dividir seus lucros com o patrão e 

até mesmo acabavam comprando sua carta 

de alforria. Atualmente o empregador tem a 

vendinha e quanto mais o cidadão trabalha 

mais ele deve. 

 

 

D. INALIENABILIDADE 

Os direitos humanos não podem ser 

alienados, não é objeto de comércio. Logo, 

são intransferíveis, seja por título gratuito ou 

oneroso 

. 

E. IMPRESCRITIBILIDADE 

 

Os direitos humanos são imprescritíveis, ou 

seja, podem ser exigidos a qualquer 

momento e não são atingidos pelo decurso 

do tempo. 

 

F. UNIVERSALIDADE 

 

A universalidade dos direitos humanos 

implica dizer que todo ser humano é sujeito 

ativo desses direitos, podendo pleiteá-los em 

qualquer foro nacional ou internacional. 

 

 Universalidade x Relativismo Cultural 

A universalidade dos direitos 

humanos esbarra, por vezes, nas 

práticas culturais peculiares de um 

país. 

 

Análise de Caso: Clitoredoctomia 

(Ritual de passagem comum em 

vários países da África e Oriente 

Médio que consiste na retirada do 

clitóris e outras partes externas dos 

órgãos genitais femininos) 



Pensamento Moderno: Entende-se 

que o relativismo cultural não pode 

ser ignorado, mas também não deve 

ser defendido a ponto de violar os 

direitos humanos. 

 

ATENÇÃO: No concurso não devo 

marcar que a cultura pode ser usada 

para restringir direitos humanos!!! 

 

5. Eficácia Horizontal 

 

Consiste na aplicação dos direitos humanos 

nas relações privadas, em outras palavras, na relação 

entre particulares as quais são, via de regra, regidos 

pela autonomia privada das partes. 

 Os direitos humanos surgiram, num primeiro 

momento, com o objetivo de limitar o poder de 

atuação estatal (também conhecido como eficácia 

vertical dos Direitos Humanos). Com o passar do 

tempo foi-se entendendo que tais direitos poderiam 

ser oponíveis/aplicáveis na relação entre particulares 

(eficácia horizontal) 

 

Análise de Caso: Pânico na TV x Carolina 

Dieckmann 

O caso da Luana Piovani não foi o primeiro 

envolvendo o Programa Pânico na TV. Antes dela, a 

atriz Carolina Dieckman já havia sido “homenageada” 

e convidada a calçar as “sandálias da humildade”. O 

problema é que os humoristas exageraram na dose. 

No intuito de chamar a atenção da atriz, os 

humoristas foram ao condomínio onde ela mora com 

guindaste e megafone, chamando-a pelo nome. O 

filho da atriz, que também estava no apartamento, 

sentiu-se igualmente constrangido com a 

“brincadeira”. 

A atriz moveu ação judicial contra o programa, 

vencendo tanto na primeira quanto na segunda 

instância. A indenização fixada na decisão foi de R$ 

35.000,00. O programa Pânico na TV também foi 

proibido a usar a imagem da autora ou a fazer 

referência a seu nome. 

 

 


