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APONTAMENTO E PROPOSTA DE ATIVIDADE: O QUE SÃO DIREITOS HUMANOS? 

 

1. Quem tem direito aos Direitos Humanos? 

Todos e todas nascem com direitos humanos. Eles não podem ser dados, comprados ou 

herdados. Esta é uma das características dos direitos humanos: o princípio da inerência 

(pois é inseparável ao indivíduo). 

 

2. Os Direitos Humanos são universais e se aplicam a todos e todas? 

Conforme dito anteriormente, todo ser humano (independente de sua etnia, cultura, credo, 

etc.) possui direitos humanos. É dever de todos os países promover e proteger todos os 

direitos humanos. Esta é uma das principais características dos direitos humanos: o 

princípio da universalidade. Apesar da existência de uma infinidade de tradições e valores 

no mundo, todos os seres humanos compartilham as mesmas necessidades e direitos. 

 

3. Existem direitos humanos mais importantes que outros? 

A garantia de um direito humano resulta no reforço a garantia de todos os outros direitos. Se 

um dos Direitos Humanos é privado, outros serão afetados. Eis mais uma das 

características dos direitos humanos: o princípio da indivisibilidade, da interdependência 

e da interligação.  

 

4. Os direitos humanos podem ser renunciados? 

Os direitos humanos não podem ser descartados, renunciados ou removidos. Ninguém pode 

privar ou negar direito a outra pessoa por qualquer motivo. A característica correspondente, 

nesse sentido, é do: princípio da inalienabilidade dos direitos humanos. Contudo, alguns 

direitos podem ser limitados quando cumpridas certas condições: estar previsto na 

legislação do país; a medida deve ter um objetivo legítimo voltado para proteger o interesse 

público; que seja aplicado apenas o necessário (medida menos restritiva possível) para 

alcançar esse objetivo legítimo; e que seja proporcional (não seja tão prejudicial quanto ao 

dano cometido). Dessa forma, mesmo que um indivíduo cometa crimes mais graves, e seja 

sentenciado a prisão, por exemplo, ele não perde os seus direitos; mas que, como 

consequência de cometer um crime, ele poderá ter alguns direitos humanos restringidos. 

Portanto, o indivíduo ainda tem direitos humanos, mas pode ter o exercício desses direitos 

limitado. 



5. Quais são os princípios dos direitos humanos? 

- Universalidade; 

- Indivisibilidade, Interdependência; 

- Inalienabilidade; 

- Responsabilidade. 

 

6. Quais são as gerações dos Direitos Humanos? 

1ª Geração: LIBERDADE – concentrada nos direitos civis ou individuais e políticos. 

Exemplos: garantia de integridade física e mental, à vida e à segurança; a proteção contra 

qualquer tipo de discriminação; direitos individuais de privacidade; liberdades de 

pensamento e de consciência, de expressão, de religião, etc.; o direito de ter um julgamento 

justo; de votar e ser votado; o direito de propriedade; entre outros. 

2ª Geração: IGUALDADE – surgiu com a necessidade de garantia dos direitos e 

oportunidade iguais a todos os cidadãos, através de políticas públicas como acesso básico à 

saúde, educação, habitação, trabalho, lazer, entre outros (ou seja, podem ser definidos 

como direitos sociais, econômicos e culturais). 

3ª Geração: FRATERNIDADE – diz respeito aos direitos difusos (aqueles em que não se 

pode determinar o número exato de beneficiários). Como exemplos desse grupo estão o 

direito a um meio ambiente equilibrado, à autodeterminação dos povos, direito de 

propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, etc. 

Obs.: são muitos os debates acerca da existência de uma quarta geração de direitos 

humanos e há discordância em relação ao seu conteúdo; sobre os quais podemos destacar, 

por exemplo e dentre outros, aspectos relacionados aos direitos da bioética e os direitos da 

informática (tecnologias). 

 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Após leitura da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos – DUDH e tendo em vista os apontamentos acima, indique se em seu 

bairro/comunidade você já presenciou situações que configuram violação aos 

direitos humanos (e quais foram as situações observadas). Nesse sentido, quais 

ações você indicaria/usaria para promover e garantir a efetivação dos direitos 

humanos? 

 

 

Referência utilizada e fonte de estudo:  

Módulos do Curso “Uma introdução aos Direitos Humanos” da Anistia Internacional (curso online e gratuito). Para 
saber mais ou participar do curso, acesse: https://anistia.org.br/entre-em-acao/evento/inscreva-se-curso-online-
gratuito-sobre-direitos-humanos/ 

https://www.politize.com.br/temas/politicas-publicas/
https://www.politize.com.br/organizacao-da-educacao-no-brasil/
https://www.politize.com.br/trilhas/direitos-trabalho/
https://www.politize.com.br/meio-ambiente-e-os-municipios-os-principais-desafios/
https://anistia.org.br/entre-em-acao/evento/inscreva-se-curso-online-gratuito-sobre-direitos-humanos/
https://anistia.org.br/entre-em-acao/evento/inscreva-se-curso-online-gratuito-sobre-direitos-humanos/

