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RESUMO: Este trabalho tem o escopo de mostrar na visão do Escritor, Filósofo e 

Político Norberto Bobbio, como se deu a evolução dos direitos do homem no 

decorrer do tempo e espaço. Será explicado o porque de cada direito ter sido 

realizado, começando da sua criação até chegar aos meios de proteção. Explicando 

o fundamento que cada época tinha para criar e defender o seu direito, como por 

exemplo o fundamento ultimo e o senso de proteção estatal. Será citado as 

gerações dos direitos, para alguns mais conhecidas como dimensões dos direitos 

fundamentais, incluindo a sua extensão perante os homens. Será explicado no 

decorrer do trabalho todas estas questões a fim de trazer uma melhor compreensão 

deste tema. 

 

Palavras Chave: Direito Constitucional, Evolução do direito, Norberto Bobbio, 

Fundamentos do direito, Teoria do direito. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT: This work has the scope Show in Writer Vision, Political Philosopher 

Norberto Bobbio, How did the Evolution of Human Rights in the course of time and 

space, from its birth up to times of today. It will be explained because every law has 

been performed, starting from its creation to arrive Protection Means. Explaining the 

basis que each season had paragraph create and defend his rights, such as the 

ultimate basis and sense of State Protection. Will be cited as Generations rights, 

paragraph Some More known as Dimensions of Fundamentals Rights, including your 

extension before men. It will be explained in the course of work all these an end 

issues better Understanding this theme bring. 

 

 

 

Keywords: Constitutional Law, evolution of law, Norberto Bobbio, fundamentals of 

law, theory of law. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O estudo dos direitos fundamentais é fascinante, descobrir como surgiu e 

evolui é um trabalho recompensador, deste modo passamos a entender melhor 

como as sociedades são formadas, e devido a alguns entendimentos diversificados 

sobre o assunto abordaremos neste trabalho a visão do Escritor, Filósofo Político 

Norberto Bobbio a respeito do assunto em questão. 

 

 Este tema deveria estar com foco maior em debate nas faculdades e 

comissões devido a constante evolução da sociedade, ou seja, aqui encontram-se 

valores que devem ser observados com cautela para uma melhor compreensão do 

mundo, ou melhor, compreensão dos homens/cidadãos. 

 

 Será investigada a trajetória da evolução dos direitos fundamentais desde os 

primórdios, de onde se começa a estudar e pensar neste assunto, mostrando os 

pontos principais e consequentemente quais foram as mudanças que ocorreram, 

quais os aspectos dos pensamentos para a fundamentação de um direito. 

 

 Este trabalho apresenta afirmações e observações acerca da evolução do 

direito no tempo e espaço segundo Norberto Bobbio. 

 

 Pretende-se ao final deste trabalho demonstrar que entre os direitos 

fundamentais há uma curiosidade sobre a disputa de superioridade de um principio 

fundamental sobre o outro, indicando que a interpretação é fundamental quando isto 

ocorre. 

 

 Além do mais será demonstrado se esta superioridade entre os direitos 

fundamentais existe de fato ou se é apenas uma ilusão. Será abordado a questão do 

direito heterogêneo e do direito antinômico, para que haja uma melhor 

compreensão. 

 



9 

 

 

 

 Por fim, diante de um tema tão importante, é necessário seu estudo, pois os 

temas constitucionais estão em constante evolução, e necessitam de atualização, 

reinterpretação, para desta forma poder atender da melhor maneira possível os 

anseios tanto do homem individual como da sociedade em si. 
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CAPÍTULO 1. BREVE BIOGRAFIA DE NORBERTO BOBBIO1 

 

 Esta é uma breve biografia do autor central deste trabalho, Norberto Bobbio, 

que nasceu em 18 de outubro de 1909, em Turim na Itália, na capital Piemonte. 

“Seus estudos começaram pela Filosofia Politica e Jurisprudência na Universidade 

de Turim, entre os anos de 1928 e 1931” (ANDERSON, 1989, p. 17). 

 

 Bobbio fez sua tese de doutorado sobre a fenomenologia alemã, passando a 

fazer parte do circulo intelectual de Turim. Era um ambiente liberal que deu ensejo a 

uma organização antifascista fundada pelos irmãos Rosselli na França. Quando esta 

organização foi vitimada pela policia em 1935, Bobbio foi levado preso como 

simpatizante. 

 

 Quando libertado passou a lecionar nas universidades de Camerino e Siena, 

isto antes da Segunda Guerra Mundial, e lá integrou-se ao movimento liberal-

socialista. No ano de 1942 ajudou na fundação do Partito d’Azione, que era a ala 

politica da resistência, e no ano de 1943, foi preso novamente, pelo período de três 

meses. 

 

 Em 1944, enquanto o norte da Itália ainda era palco de lutas ferozes, Bobbio 

publicou um trabalho chamado de A Filosofia do Decadentismo – Um Estudo do 

Existencialismo. Através do Marxismo, Bobbio aprendeu a olhar o mundo a sua volta 

com outros olhos, através dos mais fracos e oprimidos (ANDERSON, 1989). 

 

 Depois de três anos o partido de Bobbio perdeu força e se dissolveu no ano 

de 1947, e então assumiu uma cátedra de filosofia da lei na Universidade de Turim, 

contudo, não ficou focado somente em sua vida acadêmica, pois escreveu vários 

artigos criticando a polarização da vida politica durante o auge da Guerra Fria 

(ANDERSON, 1989). 

 
                                                           
1
 A presente biografia toma por referência os dados constantes na página do instituto Norberto Bobbio 

(http://www.institutonorbertobobbio.org.br/#!nobertobobbio/biografia) e outras referências.  
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 Bobbio queria convencer o PCI (Partido Comunista Italiano) da importância de 

se ter instituições politicas liberais, conforme o modelo que já existia no Ocidente. 

Então em 1954, Bobbio publicou um artigo intitulado “Democracia e Ditadura”, que 

fazia uma crítica das concepções marxistas tradicionais destes dois termos. 

 

Com isto Bobbio foi censurado pelo filósofo comunista da época, Galvano 

Delia Volpe, mesmo assim, Bobbio instava os comunistas sobre o seu progressismo, 

que corria o risco de sacrificar as conquistas de uma democracia liberal existente em 

nome de uma futura instalação de ditadura do proletariado (ANDERSON, 1989). 

 

  

CAPÍTULO 2. A TEORIA DOS DIREITOS EM NORBERTO BOBBIO 

 

A definição de direitos humanos não é uma tarefa fácil a ser realizada “para 

alguns filósofos e juristas, os direitos humanos equivalem a direitos naturais. Outros 

filósofos preferem tratar os direitos humanos como sinônimo de direitos 

fundamentais, conjunto normativo que resguarda os direitos dos cidadãos” 

(BOBBIO, 1995, pp. 353-355). 

 

Para começar a falar sobre as possíveis teorias que deram ensejo a criação 

das conhecidas gerações dos direitos fundamentais, primeiramente deve-se 

compreender qual a sua gênese, o principio de tudo e para isto nos reportamos aos 

princípios do direito na modernidade. 

 

Assim, antes mesmo da formação de sociedades como temos nos dias hoje, 

o homem já possuía direitos, estes que devem ser reconhecidos e garantidos como 

direitos dos cidadãos da sociedade, trabalho este que se encontra em constante 

evolução. (BOBBIO, 1995, pp. 353-355). 

 

Desde a época dos jusnaturalistas, começa a busca por um fundamento para 

nortear a vida das pessoas, o que deve e o que não deve ser feito, segundo 

Norberto Bobbio (2004, p.12) “O problema do fundamento de um direito apresenta-
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se diferentemente conforme se trate de buscar o fundamento de um direito que se 

tem ou de um direito que se gostaria de ter”. 

 

Esta busca em proteger um direito já existe, ou mesmo para proteção de um 

futuro direito que venha ser essencial, partimos para a ideia de que os direitos são 

coisas desejáveis do ser humano, estudadas a partir do anseio de proteção: 

 

Partimos do pressuposto de que os direitos humanos são 
coisas desejáveis, isto é, fins que merecem ser perseguidos, e 
de que, apesar de sua desejabilidade, não foram ainda todos 
eles (por toda a parte e em igual medida) reconhecidos; e 
estamos convencidos de que lhes encontrar um fundamento, 
ou seja, aduzir motivos para justificar a escolha que fizemos e 
que gostaríamos fosse feita também pelos outros, é um meio 
adequado para obter para eles um mais amplo reconhecimento 
(BOBBIO, 2004, p. 12). 

 

 

Mas para busca destes direitos, no âmbito histórico primeiramente surgiu a 

figura do Fundamento Absoluto, este que deve ser seguido sem nenhum 

questionamento, e nos dizeres de Norberto Bobbio, “é uma ilusão que será 

analisada”. 

 

Da finalidade visada pela busca do fundamento, nasce a ilusão do 
fundamento absoluto, ou seja, a ilusão de que de tanto acumular e 
elaborar razões e argumentos — terminaremos por encontrar a razão 
e o argumento irresistível, ao qual ninguém poderá recusar a própria 
adesão. O fundamento absoluto é o fundamento irresistível no mundo 
de nossas ideias, do mesmo modo como o poder absoluto é o poder 
irresistível (que se pense em Hobbes) no mundo de nossas ações. O 
fundamento último não pode mais ser questionado, assim como o 
poder último deve ser obedecido sem questionamentos (BOBBIO, 
2004, p. 12). 

 

Este fundamento como se pode perceber nasceu com os jusnaturalistas, que 

acreditavam no nascimento de um direito a partir da natureza do homem, assim 

intrínseco e que não pode ser negado. A questão para Bobbio é: estes direitos 

absolutos são realmente absolutos? A natureza do homem permite este 

pensamento? 
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 Segundo Bobbio (2004, p. 12):  

 

Essa ilusão foi comum durante séculos aos jusnaturalistas, que 
supunham ter colocado certos direitos (mas nem sempre os 
mesmos) acima da possibilidade de qualquer refutação, 
derivando-os diretamente da natureza do homem. Mas a 
natureza do homem revelou-se muito frágil como fundamento 
absoluto de direitos irresistíveis. 

 

 Para Bobbio (2004, p. 13) acreditasse ser nos tempos de hoje infundada, 

tendo em mente a evolução histórica, pois “essa ilusão já não é possível hoje; toda 

busca do fundamento absoluto é, por sua vez, infundada”. O termo direitos do 

homem é muito mais amplo e complexo de se compreender na medida em que os 

estudamos, “ “direitos do homem” é uma expressão muito vaga. [...] A maioria das 

definições são tautológicas: “Direitos do homem são os que cabem ao homem 

enquanto homem. ” (BOBBIO, 2004, pg. 13). 

 

Nasce diante disto o problema da realização do valor absoluto em todos os 

lugares, de serem aceitos por todos sem que haja conflito de interesses. Este valor 

absoluto para Bobbio (2004, p. 24), é inerente apenas a pouquíssimas pessoas, pois 

tem de ser aplicado em toda e qualquer situação, independentemente para quem 

seja, assim também é preciso dizer que não pode sofrer concorrência de nenhum 

outro direito. Deste modo conclui: 

 

Entendo por “valor absoluto” o estatuto que cabe a pouquíssimos 
direitos do homem, válidos em todas as situações e para todos os 
homens sem distinção. É a situação na qual existem direitos 
fundamentais que não estão em concorrência com outros direitos 
igualmente fundamentais. (BOBBIO, 2004, p. 24) 

 

Porém, o que para uma pessoa possa ser o correto a se fazer, a se seguir, 

para outro pode não ser, pode ser até mesmo antiético. Não se pode deixar de lado 

as questões sociais do momento em que o direito está inserido, para assim poder 

lhe achar um fundamento adequado, que realmente possa ser inquestionável. 

Contudo não se trata de acha-los, mas sim de assumi-los: 
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Os valores últimos, por sua vez, não se justificam; o que se faz 
é assumi-los. O que é último, precisamente por ser último, não 
tem nenhum fundamento. São antinômicos: não podem ser 
todos realizados globalmente e ao mesmo tempo. (BOBBIO, 
2004, p. 13) 

 

Anteriormente em dizer do momento, do lugar, de onde está sendo estudado 

um direito, tem de se lembrar que o ser humano é mutável, consequentemente 

haverá transformações nas relações das pessoas, assim não podemos nos prender 

a um fundamento absoluto e imutável. As sociedades conforme se desenvolvem 

passam pela necessidade de transformações:  

 

O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se 
modificar, com a mudança das condições históricas, ou seja, 
dos carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos 
meios disponíveis para a realização dos mesmos, das 
transformações técnicas, etc (BOBBIO, 2004, p. 13). 

 

Ainda, para Norberto Bobbio (2004, p. 13): “o que prova que não existem 

direitos fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa época histórica 

e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras 

culturas”. 

 

Isto posto, definimos o direito do homem como heterogêneo, podendo ser 

interpretado de várias maneiras, levando até mesmo pretensões incompatíveis umas 

com as outras. Acerca dos direitos humanos, temos aqueles que irão ser aplicados 

para todos os homens sem distinção, e aqueles que serão aplicados somente para 

um determinado grupo. 

 

O ponto a ser levantado no momento é que apesar de serem considerados 

fundamentais, são poucos os direitos que não possuem concorrência com outro 

direito, ou seja, que não irá suprimir qualquer outro direito do homem. No 

pensamento de Norberto Bobbio (2004, p.14): 

 

Entre os direitos humanos, como já se observou várias vezes, há 
direitos com estatutos muito diversos entre si. Há alguns que valem 
em qualquer situação e para todos os homens indistintamente: são os 
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direitos acerca dos quais há a exigência de não serem limitados nem 
diante de casos excepcionais [...] esses direitos são privilegiados 
porque não são postos em concorrência com outros direitos, ainda que 
também fundamentais. ]...] São bem poucos os direitos considerados 
fundamentais que não entram em concorrência com outros direitos 
também considerados fundamentais. [...] não se pode afirmar um novo 
direito em favor de uma categoria de pessoas sem suprimir algum 
velho direito, do qual se beneficiavam outras categorias de pessoas. 

 

Continuando acerca do tema da supressão de um direito em detrimento de 

outro que tenha um valor absoluto Bobbio (2004, p. 24) diz que a “delimitação do 

âmbito de um direito fundamental do homem é extremamente variável e não pode 

ser estabelecida de uma vez por todas”. 

 

Falando em supressão de um direito, temos um caso clássico deste assunto, 

com o surgimento do direito a não ser escravizado, houve a supressão do direito de 

se possuir escravos, nos tempos de hoje é inadmissível a prática desta conduta, 

contudo, houve um momento histórico onde isto era possível, não era antiético ou 

imoral. 

 

Quando se fala em direitos do homem, o pensamento remete-se 

principalmente aos direitos individuais da pessoa/cidadão, ou, melhor dizendo, os 

direitos de primeira geração, contudo, durante o decorrer das décadas, outra 

modalidade de direito surgiu, os chamados direitos sociais, que tem por escopo não 

apenas um único indivíduo, mas sim um grupo de pessoas, são os também 

chamados de direitos de segunda geração. 

 

Bobbio (2004, p. 14-15), levanta uma questão interessante acerca dos direitos 

individuais e direitos sociais, ao dizer que são antinômicos, assim não podem ser 

realizados ao mesmo tempo, pois um irá se sobressair sobre o outro. Nas palavras 

de Bobbio (2004, p. 15): 

 

Todas as declarações recentes dos direitos do homem compreendem, 
além dos direitos individuais tradicionais, que consistem em 
liberdades, também os chamados direitos sociais, que consistem em 
poderes. Os primeiros exigem da parte dos outros (incluídos aqui os 
órgãos públicos) obrigações puramente negativas, que implicam a 
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abstenção de determinados comportamentos; os segundos só podem 
ser realizados se for imposto a outros (incluídos aqui os órgãos 
públicos) um certo número de obrigações positivas. São antinômicos 
no sentido de que o desenvolvimento deles não pode proceder 
paralelamente: a realização integral de uns impede a realização 
integral dos outros. Quanto mais aumentam os poderes dos 
indivíduos, tanto mais diminuem as liberdades dos mesmos indivíduos. 

 

 São antinômicos justamente pelo fato de os direitos individuais (primeira 

geração) produzirem obrigações negativas, no intuito de diminuir o poder do Estado, 

já os direitos sociais (segunda geração), pelo contrário produzem obrigações 

positivas, onde necessitam que o Estado tenha maior poder para impor isto diante 

dos demais cidadãos. 

 

Apesar de antinômicos, ambos são fundamentais, o que torna impossível de 

possuírem um fundamento absoluto, que irá consequentemente anular o outro por 

completo, deve-se ter em mente, que para a aplicação de um dos dois há a 

necessidade de análise do momento e do ato em que está acontecendo. Assim, 

“dois direitos fundamentais, mas antinômicos, não podem ter, um e outro, um 

fundamento absoluto, ou seja, um fundamento que torne um direito e o seu oposto, 

ambos, inquestionáveis e irresistíveis” (BOBBIO, 2004, p. 15). 

 

 Um ponto interessante levantado por Bobbio (2004, p. 15) em relação ao 

fundamento absoluto e sua aplicação, é o de que “trata-se de saber se a busca do 

fundamento absoluto, ainda que coroada de sucesso, é capaz de obter o resultado 

esperado, ou seja, o de conseguir de modo mais rápido e eficaz o reconhecimento e 

a realização dos direitos do homem”. 

 

 Não se trata mais de encontrar um fundamento que seja irrefutável, pois 

mesmo na época onde era utilizado o fundamento absoluto, começou a surgir uma 

crise acerca do fundamento do direito e: 

 

[...] apesar da crise dos fundamentos, a maior parte dos governos 
existentes proclamou pela primeira vez, nessas décadas, uma 
Declaração Universal dos Direitos do Homem. Por conseguinte, depois 
dessa declaração, o problema dos fundamentos perdeu grande parte 
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do seu interesse. Se a maioria dos governos existentes concordou 
com uma declaração comum, isso é sinal de que encontraram boas 
razões para fazê-lo. (BOBBIO, 2004, p. 15). 

 

 Neste liame, “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, 

hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema 

não filosófico, mas político (BOBBIO, 2004, p. 16)”. Com a declaração dos direitos 

do homem, há como anteriormente mencionado, um interesse comum entre os 

governos que o fizeram, de proteger tais direitos. 

 

 A tarefa passa a se complicar ainda mais no sentido de proteger um direito, 

pois não se trata mais de um fundamento absoluto, mas sim de vários fundamentos 

possíveis e com qual intenção este direito há de ser utilizado. Conforme Bobbio 

(2004, p. 17) “o problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do 

homem, não era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los”. 

 

 Neste processo de proteção, é imprescindível o estudo do tempo e espaço 

em que se está aplicando o direito, além da situação em si, do contexto de sua 

realização, se será suficiente para resolução de um conflito ou não, trata-se de sua 

eficácia e aceitação do cidadão. Nas palavras de Norberto Bobbio (2004, p. 16): 

 

É inegável que existe uma crise dos fundamentos. Nossa tarefa, hoje, 
é muito mais modesta, embora também mais difícil. Não se trata de 
encontrar o fundamento absoluto — empreendimento sublime, porém 
desesperado —, mas de buscar, em cada caso concreto, os vários 
fundamentos possíveis, [...] não terá nenhuma importância histórica se 
não for acompanhada pelo estudo das condições, dos meios e das 
situações nas quais este ou aquele direito pode ser realizado. 

 

 Passa-se a ser mais que um problema filosófico, agora está ligado ao mundo 

prático, o jurídico, a sua realização ou vedação, chegando no pensamento de 

Bobbio (2004, p.17) a um sentido mais abrangente, “com efeito, o problema que 

temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, 

Político. “ 
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 Segundo Bobbio (2004, p.17), os valores têm três modos de fundamento, 

sendo o primeiro “deduzi-los de um dado objetivo constante, como, por exemplo, a 

natureza humana”, em seguida “considerá-los como verdades evidentes em si 

mesmas”; e, por ultimo, “a descoberta de que, num dado período histórico, eles são 

geralmente aceitos”. 

 

O primeiro modo seria o fundamento absoluto, oferecendo “a maior garantia 

de sua validade universal, se verdadeiramente existisse a natureza humana e, 

admitindo-se que existisse como dado constante e imutável, tivéssemos a 

possibilidade de conhecê-la em sua essência (BOBBIO, 2004, p. 17)”. 

 

O segundo modo, é o fundamento dogmático, como, por exemplo, o 

cristianismo da época feudal, não era preciso uma prova concreta para que as 

pessoas acreditassem em algo como sendo certo ou errado, assim Bobbio (2004, p. 

17) diz que “o apelo à evidência — tem o defeito de se situar para além de qualquer 

prova e de se recusar a qualquer argumentação possível de caráter racional”. 

 

O terceiro e último modo mencionado, o seu fundamento está baseado na 

aceitação pelas pessoas, trata-se agora de uma prova objetiva, assim 

desmembrando da ideia de valor ultimo. 

 

De acordo com Norberto Bobbio (2004, p. 17): 

 

O terceiro modo de justificar os valores consiste em mostrar que são 
apoiados no consenso, o que significa que um valor é tanto mais 
fundado quanto mais é aceito. Com o argumento do consenso, 
substitui-se pela prova da intersubjetividade a prova da objetividade, 
considerada impossível ou extremamente incerta. Trata-se, 
certamente, de um fundamento histórico e, como tal, não absoluto. 

 

  

Até o momento sabe-se que os direitos do homem eram tratados, aplicados 

em regiões diferentes e de formas diferentes, contudo com a união de vários países 



19 

 

 

 

(governos) e da formulação de uma Declaração Universal, começa o direito dos 

homens a ter um sentido global, universal. 

 

 Esta universalidade segundo Norberto Bobbio (2004, p. 93), surgiu com os 

Jusnaturalistas “em um modo diferente e de certa maneira revolucionário de regular 

as relações entre governantes e governados”, mesmo em se falando de um 

fundamento absoluto, pois, mesmo este é inerente a todos os homens, somente sua 

aplicação é de modo diferente. 

 

 Isto porque passou a se partilhar de valores comuns entre os homens, 

conforme diz Norberto Bobbio (2004, p. 18): 

 

Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza 
histórica de que a humanidade — toda a humanidade — partilha 
alguns valores comuns; e podemos, finalmente, crer na universalidade 
dos valores, no único sentido em que tal crença é historicamente 
legítima. 

 

 Bobbio (2004, p. 18) afirma que “esse universalismo foi uma lenta conquista” 

e passou por várias fases, na primeira as “declarações nascem como teorias 

filosóficas”, assim buscando sua afirmação nas obras filosóficas no plano cognitivo, 

ainda cita Locke em sua obra, a saber:  

 

Segundo Locke, o verdadeiro estado do homem não é o estado civil, 
mas o natural, ou seja, o estado de natureza no qual os homens são 
livres e iguais, sendo o estado civil uma criação artificial, que não tem 
outra meta além da de permitir a mais ampla explicitação da liberdade 
e da igualdade naturais. ... A liberdade e a igualdade dos homens não 
são um dado de fato, mas um ideal a perseguir; não são uma 
existência, mas um valor; não são um ser, mas um dever ser 
(BOBBIO, 2004, p. 18). 

 

 Tem-se no segundo momento a aplicação do plano cognitivo de forma 

concreta no mundo material, através de um legislador que irá normatizar o direito 

que deverá ser seguido, claro com a aceitação das pessoas. Para Bobbio (2004, p. 

19) “nessa passagem, a afirmação dos direitos do homem ganha em concreticidade, 
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mas perde em universalidade”. Bobbio (2004, p. 18-19) ainda explica tal mudança 

proferindo as seguintes palavras: 

 

No momento em que essas teorias são acolhidas pela primeira vez por 
um legislador  e postas na base de uma nova concepção do Estado — 
que não é mais absoluto e sim limitado, que não é mais fim em si 
mesmo e sim meio para alcançar fins que são postos antes e fora de 
sua própria existência —, a afirmação dos direitos do homem não é 
mais expressão de uma nobre exigência, mas o ponto de partida para 
a instituição de um autêntico sistema de direitos no sentido estrito da 
palavra. 

 

 E por fim a ultima fase vem com a Declaração Universal dos Direitos dos 

Homens de 1948, onde para Bobbio (2004, p. 19) “na qual a afirmação dos direitos 

é, ao mesmo tempo, universal e positiva”. 

 

 Esse universalismo passa agora a abranger não somente uma determinada 

região (Estado), mas sim todos os homens do mundo indistintamente, não mais 

havendo diferenças de um lugar para o outro. Além disto tem o caráter positivo, não 

se trata mais de reconhecimento ou proclamação de um direito, mas sim o de 

proteger independente de quem os tenha violado, isto também inclui o próprio 

Estado. 

 

 Segundo Norberto Bobbio (2004, p. 19): 

 

universal no sentido de que os destinatários dos princípios nela 
contidos não são mais apenas os cidadãos deste ou daquele Estado, 
mas todos os homens; positiva no sentido de que põe em movimento 
um processo em cujo final os direitos do homem deverão ser não mais 
apenas proclamados ou apenas idealmente reconhecidos, porém 
efetivamente protegidos até mesmo contra o próprio Estado que os 
tenha violado. 

 

 Isto passa a gerar segurança para os cidadãos, que possuem agora um 

amparo legal, positivado, para reclamar seus direitos, o que não ocorria 

antigamente, pois “quando os direitos do homem eram considerados unicamente 

como direitos naturais, a única defesa possível contra a sua violação pelo Estado 
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era um direito igualmente natural, o chamado direito de resistência. (BOBBIO, 2004, 

p.19). 

 

 Com base no exposto temos a concepção de que o direito do homem vem se 

modificando e se aperfeiçoando com o decorrer do tempo, ou seja, com a evolução 

histórica da humanidade, tendo como base a superação de conflitos e a satisfação 

de anseios antes não protegidos. No entender de Bobbio (2004, p. 20): 

 

Os direitos do homem são direitos históricos, que emergem 
gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria 
emancipação e das transformações das condições de vida que essas 
lutas produzem. Enquanto direitos históricos, eles são mutáveis, ou 
seja, suscetíveis de transformação e de ampliação.  

 

 Uma prova disto, podemos ter quando examinados os “escritos dos primeiros 

jusnaturalistas para ver quanto se ampliou a lista dos direitos: Hobbes conhecia 

apenas um deles, o direito à vida” (BOBBIO, 2004, p. 20). Este desenvolvimento e 

amadurecimento dos direitos do homem, segundo Bobbio (2004, p. 20) passou por 

três fases, onde a primeira foi onde “afirmaram-se os direitos de liberdade, isto é, 

todos aqueles direitos que tendem a limitar o poder do Estado e a reservar para o 

indivíduo, ou para os grupos particulares, uma esfera de liberdade em relação ao 

Estado”. Desse modo, o individuo é o centro do direito, e há poucas restrições para 

suas atuações. 

 

 Num segundo momento “foram propugnados os direitos políticos, os quais 

concebendo a liberdade não apenas negativamente, como não-impedimento, mas 

positivamente como autonomia” (BOBBIO, 2004, p.20). E por fim: 

 

Foram proclamados os direitos sociais, que expressam o 
amadurecimento de novas exigências — podemos mesmo dizer, de 
novos valores —, como os do bem-estar e da igualdade não apenas 
formal, e que poderíamos chamar de liberdade através ou por meio do 
Estado. (BOBBIO, 2004, p.20). 
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Norberto Bobbio em sua obra cita algumas situações que provocaram tais 

mudanças nos direitos do homem, que proporcionaram sua evolução no decorrer do 

tempo e espaço, uma delas é a necessidade do ser humano de mudar, somos seres 

mutáveis, nos adaptando conforme as necessidades que surgem. 

  

 Esta necessidade de mudança é uma característica intrínseca do homem, de 

sua própria natureza, contudo, não temos apenas, conforme Hobbes pensava, um 

único direito à vida, ele é essencial e primordial, entretanto, dele se deriva todos os 

outros, o que não deixa de serem importantes. 

 

 Situações surgem, provocam mudanças e evoluções, conforme Bobbio (2004, 

p. 19): 

 

Não e preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento 
da técnica, a transformação das condições econômicas e sociais, a 
ampliação dos conhecimentos e a intensificação dos meios de 
comunicação poderão produzir tais mudanças na organização da vida 
humana e das relações sociais que se criem ocasiões favoráveis para 
o nascimento de novos carecimentos e, portanto, para novas 
demandas de liberdade e de poderes. 

 

 Este desenvolvimento, como pode ser imaginado, não acabou e está longe de 

terminar e, hoje em dia, conforme já mencionado por Bobbio é mais importante à 

proteção e aperfeiçoamento do que a criação de um novo fundamento dos direitos. 

Assim, Bobbio (2004, p. 25) esclarece que “a efetivação de uma maior proteção dos 

direitos do homem está ligada ao desenvolvimento global da civilização humana”, 

desse modo, é possível ao considerar a evolução da história do homem. 

 

 Para que os direitos atuais não venham a sofrer uma estagnação e passe a 

perder o seu sentido, tarefa difícil a ser cumprida por todos, ou seja, toda a 

comunidade internacional, pois a universalidade é uma das características 

essenciais para a união dos povos e aceitação de todos. 

 

Que a comunidade internacional se encontra hoje diante não só do 
problema de fornecer garantias válidas para aqueles direitos, mas 
também de aperfeiçoar continuamente o conteúdo da Declaração, 
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articulando-o, especificando-o, atualizando-o, de modo a não deixá-lo 
cristalizar-se e enrijecer-se em fórmulas tanto mais solenes quanto 
mais vazias. (BOBBIO, 2004, p. 21). 

 

 Neste processo de aperfeiçoamento e proteção, deve-se pensar em medidas 

eficazes, estas que muitas vezes não fazem parte da consciência do homem atual, 

para Bobbio (2004, p. 22) “o problema real que temos de enfrentar, contudo, é o das 

medidas imaginadas e imagináveis para a efetiva proteção desses direitos”. No 

campo da teoria politica para Bobbio (2004, p. 22) ela “distingue hoje, 

substancialmente, duas formas de controle social, a influência e o poder ”. 

 

 Por poder Bobbio diz que a teoria politica é “a capacidade que um individuo 

tem de influenciar, condicionar, determinar o comportamento de um outro sujeito”. 

Além disso, para o jusfilósofo turinês “a relação de poder politico é apenas uma das 

infinitas formas de relação de poder existentes entre os homens”. Este é o controle 

social exercido através da politica, aqui não há o uso da força propriamente dita, 

mas sim a sua possibilidade de exercício (BOBBIO, 2000, p. 216/217). 

 

 A influencia foi descrita no paragrafo anterior, ainda no que diz respeito ao 

poder Norberto Bobbio (2004, p.23) também o entende como “o modo de controle 

que determina o comportamento do outro pondo-o na impossibilidade de agir 

diferentemente”. Aqui diferentemente do outro modo de controle social é aplicado a 

força, e como e trata de países com ordenamentos jurídicos, falamos da lei 

normatizada, imposta para aquele que não queira obedecer. 

 

 Bobbio em seu livro A Era dos Direitos, fala a respeito da teoria de Felix 

Oppenheim para esmiuçar esta questão do controle social, onde esta teoria diz “que 

distingue três formas de influência (a dissuasão, o desencorajamento e o 

condicionamento) e três formas de poder (a violência física, o impedimento legal e a 

ameaça de sanções graves)” (BOBBIO, 2004, p. 23). 
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 A partir desta classificação pode-se notar que os meios de controle social por 

meio da influencia tratam dos meios jurídicos aplicados, segundo Bobbio (2004, p. 

23) “aquele tipo de proteção a que estamos habituados, por uma longa tradição, a 

chamar de jurídica”. E, por fim, as formas de controle social por meio do poder, seria 

a aplicação da lei, e em alguns períodos históricos onde se podia fazer justiça com 

as próprias mãos até mesmo a violência física. 

 

 O que vem se implementando para a proteção dos direitos do homem, 

visando a sua tutela através da comunidade internacional, dos organismos 

internacionais são basicamente três aspectos no entendimento de Bobbio (2004, p. 

23) “promoção, controle e garantia”. No campo da promoção a tarefa a ser cumprida 

primeiramente é a de introduzir nos Estados o sistema de proteção dos direitos, pois 

alguns ainda não possuíam um sistema para tanto. 

 

Em um segundo momento, já para os Estados que tenham um sistema de 

proteção, seria o de continuar a aperfeiçoar, visando à garantia do bem comum, 

tanto no tocante a qualidade como nos meios e procedimentos que estão sendo 

utilizados. 

 

Por promoção, entende-se o conjunto de ações que são orientadas 
para este duplo objetivo: a) induzir os Estados que não têm uma 
disciplina específica para a tutela dos direitos do homem a introduzi-la; 
b) induzir os que já a têm a aperfeiçoá-la, seja com relação ao direito 
substancial (número e qualidade dos direitos a tutelar), seja com 
relação aos procedimentos (número e qualidade dos controles 
jurisdicionais). (BOBBIO, 2004, p.23) 

 

Feito tais medidas é preciso de então agora um controle eficiente para manter 

o andamento, passando para o segundo aspecto. “Por atividades de controle, 

entende-se o conjunto de medidas que os vários organismos internacionais põem 

em movimento para verificar se e em que grau as recomendações foram acolhidas, 

e em que grau as convenções foram respeitadas” (BOBBIO, 2004, p. 23). 
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Esta proteção visa à garantia dos direitos, assim falamos agora do terceiro 

aspecto e não se pode deixar de falar sobre a passagem do livro de Bobbio (2004, p. 

24) onde afirma que “é preciso partir da afirmação óbvia de que não se pode instituir 

um direito em favor de uma categoria de pessoas sem suprimir um direito de outras 

categorias de pessoas”. 

 

 A proteção e garantia anteriormente mencionadas leva a pensarmos sobre 

esta passagem, a saber: “as sociedades reais, que temos diante de nós, são mais 

livres na medida em que menos justas e mais justas na medida em que menos 

livres” (BOBBIO, 2004, p. 24). 

 

 Quanto mais garantias possuirmos para os direitos, sempre iremos nos 

desvencilhar de uma parcela de liberdade, nos submetendo ao controle do Estado, 

para que assim haja uma sociedade onde mais justa, onde todos sabem o que 

podem ou o que não podem fazer. Numa sociedade assim, o direito está garantido, 

contudo o direito de uma pessoa cessa quando o direito de outra pessoa começa, 

isto por causa do controle do Estado e da supressão de uma parcela da liberdade do 

homem. 

 

 Norberto Bobbio (2004, p. 25), diz que “a sociedade histórica em que 

vivemos, caracterizada por uma organização cada vez maior em vista da eficiência, 

é uma sociedade em que a cada dia adquirimos uma fatia de poder em troca de uma 

falta de liberdade”. Como visto liberdade e poder não podem viver 

concomitantemente, com a mesma força, pois “os valores últimos são antinômicos: e 

esse é o problema” (BOBBIO, 2004, p. 25). 

 

Para o estudo destes direitos do homem pode-se tomar vários caminhos e 

perspectivas, algumas são indicadas por Bobbio (2004, p. 26), sendo elas: 

“filosófica, histórica, ética, jurídica, política. Cada uma dessas perspectivas liga-se a 

todas as outras, mas pode também ser assumida separadamente. “ 

 

No escopo da perspectiva histórica, Bobbio diz: 
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Encontrando-se num mundo hostil, tanto em face da natureza quanto 
em relação a seus semelhantes, segundo a hipótese hobbesiana do 
homo homini lupus, o homem buscou reagir a essa dupla hostilidade 
inventando técnicas de sobrevivência com relação à primeira, e de 
defesa com relação à segunda. (BOBBIO, 2004, p. 26). 

 

 Quando o direito apenas pensado passa a ser realizado na prática, agora 

normatizado, transformado em leis, a atuação do Estado em relação à proteção do 

direito se torna evidente, pois a lei não visa a principio conceder liberdade ao 

homem, mas sim o de restringir esta. De tal modo, “a função primária da lei é a de 

comprimir, não a de liberar; a de restringir, não a de ampliar, os espaços de 

liberdade; a de corrigir a árvore torta, não a de deixá-la crescer selvagemente” 

(BOBBIO, 2004, p. 29). 

 

 Isto relembra a ideia de antinomia anteriormente mencionada, “com uma 

metáfora usual, pode-se dizer que direito e dever são como o verso e o reverso de 

uma mesma moeda” (BOBBIO, 2004, p. 29). Para se falar em direito do homem, 

também se deve estudar o que é a moral, (definição de moral), e neste estudo 

Bobbio (2004, p. 29), diz: 

 

O problema da moral foi originariamente considerado mais do ângulo 
da sociedade do que daquele do indivíduo. E não podia ser de outro 
modo: aos códigos de regras de conduta foi atribuída a função de 
proteger mais o grupo em seu conjunto do que o indivíduo singular. 

 

 A moral é vista, estudada no âmbito da sociedade, tem cunho de proteção 

perante a coletividade, diante da lei, esta concede poder para o Estado, que irá 

proteger um direito. O indivíduo passa a ser um sujeito passivo neste liame de 

estudo, como anteriormente dito, pois “o indivíduo singular é essencialmente um 

objeto do poder ou, no máximo, um sujeito passivo. Mais do que de seus direitos, a 

tratadística política fala dos seus deveres, entre os quais ressalta, como principal, o 

de obedecer às leis” (BOBBIO, 2004, p.30). 

 

Ao contrário dos tempos de hoje, na época do Jusnaturalismo, isto não 

ocorria, pois, os estudos da moral eram feitos a partir do próprio individuo, tendo 
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como base o direito natural do homem. Dessa maneira, “a doutrina filosófica que fez 

do indivíduo, e não mais da sociedade, o ponto de partida para a construção de uma 

doutrina da moral e do direito foi o jusnaturalismo” (BOBBIO, 2004, p. 30). 

 

Este pensamento demorou muito tempo a ser revisitado, naquele período 

histórico, pensar diferente poderia ser um problema muito grave. Primeiro deveria 

ser atendido os anseios do indivíduo e posteriormente o da sociedade, ou seja, do 

Estado. Portanto, “a concepção individualista custou a abrir caminho, já que foi 

geralmente considerada como fomentadora de desunião, de discórdia, de ruptura da 

ordem constituída” (BOBBIO, 2004, p. 30). 

 

 Esse pensar observador parte da primazia de que o Estado é formado de 

pessoas, deste modo o Estado tem de satisfazer os anseios pessoais, individuais e 

depois o coletivo, sem que haja a interferência de um sobre o outro. 

 

 Isto na prática é muito difícil de ser realizado. Dessa forma, “concepção 

individualista significa que primeiro vem o indivíduo (o indivíduo singular, deve-se 

observar), que tem valor em si mesmo, e depois vem o Estado, e não vice-versa, já 

que o Estado é feito pelo indivíduo e este não é feito pelo Estado” (BOBBIO, 2004, 

p. 30). 

 

 Em relação aos processos que passaram os direitos do homem, citando 

novamente, o da generalização e da internacionalização, estes que promoveram a 

normatização, a criação de leis, foram e são muito importantes. Segundo Bobbio, 

uma nova linha de processos surgiu, este seria o da especificação, que “consiste na 

passagem gradual, porém cada vez mais acentuada, para uma ulterior determinação 

dos sujeitos titulares de direitos” (BOBBIO, 2004, p. 31). 

 

 Isto quer dizer que há uma nova preocupação na proteção dos direitos do 

homem, que visa agora amparar os cidadãos mais desamparados, em outras 

palavras que necessitam de cuidados mais minuciosos. 
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 O processo de especificação visa então garantir direitos para um determinado 

grupo de pessoas. Já é possível compreender para qual tipo de grupo isto ocorre, é 

possível citar alguns exemplos de nosso ordenamento como a Lei Maria da Penha, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei que trata dos Trabalhadores 

Domésticos.  Bobbio (2004, p. 32), também se apresenta alguns exemplos, como a 

“Declaração dos Direitos da Criança (1959), à Declaração sobre a Eliminação da 

Discriminação à Mulher (1967), à Declaração dos Direitos do Deficiente Mental 

(1971)”. Contudo é preciso analisar que no decorrer do tempo, no concernente a 

evolução do ser humano, houve uma necessidade para que isto acontecesse. Está 

se falando na proteção da comunidade.  

 

Essa especificação ocorreu com relação seja ao gênero, seja às várias 
fases da vida, seja à diferença entre estado normal e estados 
excepcionais na existência humana. Com relação ao gênero, foram 
cada vez mais reconhecidas as diferenças específicas entre a mulher 
e o homem. (BOBBIO, 2004, p. 31). 

 

Ainda, afirma Bobbio que “Os direitos sociais, como se sabe, são mais difíceis 

de proteger do que os direitos de liberdade”, neste contexto Bobbio destaca que os 

direitos sociais demandam uma melhor compreensão de um todo, da aceitação das 

pessoas, do que a defesa de um direito individual (BOBBIO, 2004, p. 32). 

 

Deste modo, não basta apenas o pensamento de proteção de um possível 

direito, e buscar um argumento que seja suficiente para justificar a sua aplicação na 

comunidade, o problema a ser enfrentado é após esta fase, que é a de garantir uma 

proteção suficientemente efetiva, para que não seja violada, ou se torne ineficaz 

com o tempo. Portanto, para o jusfilósofo turinês “uma coisa é falar dos direitos do 

homem, direitos sempre novos e cada vez mais extensos, e justificá-los com argumentos 

convincentes; outra coisa é garantir-lhes uma proteção efetiva” (BOBBIO, 2004, p. 32). 

 

 Diante de toda esta explicação de como se deu a evolução dos direitos do 

homem, não se deve privilegiar a teoria à prática, pois não se constroem no mesmo 

ritmo, cada uma possui seu próprio jeito de acontecer, “teoria e prática percorrem 
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duas estradas diversas e a velocidades muito desiguais” (BOBBIO, 2004, p. 33). Isto 

afeta diretamente a evolução dos direitos do homem. 

 

Primeiramente, houve fases da evolução dos direitos e que vieram a 

satisfazer os anseios do homem, sejam eles individuais ou coletivos. Como o próprio 

nome diz a multiplicação dos direitos fez com que uma maior gama de direitos 

surgisse e passasse a ter a proteção do Estado. Isto se deu de três modos, a saber: 

 

a) porque aumentou a quantidade de bens considerados merecedores 
de tutela; b) porque foi estendida a titularidade de alguns direitos 
típicos a sujeitos diversos do homem; c) porque o próprio homem não 
é mais considerado como ente genérico, ou homem em abstrato, mas 
é visto na especificidade ou na concreticidade de suas diversas 
maneiras de ser em sociedade, como criança, velho, doente, etc 
(BOBBIO, 2004, p. 33). 

 

 O primeiro modo traz a ideia do surgimento de mais direitos ocorrendo “a 

passagem dos direitos de liberdade — das chamadas liberdades negativas, de 

religião, de opinião, de imprensa, etc. — para os direitos políticos e sociais, que 

requerem uma intervenção direta do Estado” (BOBBIO, 2004, p. 33). Em um 

segundo momento os direitos individuais (uti singulus), passaram a ter uma 

abrangência maior, não somente atingindo o homem natural, mas também outros 

tipos de sujeitos, como por exemplo a família. 

 

Com relação ao segundo, ocorreu a passagem da consideração do 
indivíduo humano uti singulus, que foi o primeiro sujeito ao qual se 
atribuíram direitos naturais (ou morais) — em outras palavras, da 
“pessoa” —, para sujeitos diferentes do indivíduo, como a família, as 
minorias étnicas e religiosas, toda a humanidade em seu conjunto 
(BOBBIO, 2004, p. 33). 

 

 O terceiro momento, trata-se de uma especificação, onde o direito começa a 

não abranger somente o homem de forma genérica, mas sim aqueles indivíduos que 

necessitam de uma atenção especial. Temos em um Estado, diversos tipos de 

status sociais, é nesse ponto aonde chegamos, pois há peculiaridades entre os 

indivíduos de uma sociedade. 
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 De modo mais claro temos a criação de leis específicas, como, por exemplo, 

o tratamento diferenciado para alguns tipos de pessoas, tendo como relação a idade 

(jovem, idoso), também com o tipo de sexo (masculino, feminino), as condições 

físicas e mentais, entre vários outros. Para Bobbio: 

 

Com relação ao terceiro processo, a passagem ocorreu do homem 
genérico — do homem enquanto homem — para o homem específico, 
ou tomado na diversidade de seus diversos status sociais, com base 
em diferentes critérios de diferenciação (o sexo, a idade, as condições 
físicas), cada um dos quais revela diferenças específicas, que não 
permitem igual tratamento e igual proteção (BOBBIO, 2004, p. 34). 

 

 Nos dizeres de Norberto Bobbio temos alguns exemplos mais específicos: 

 

Em 1952, a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher; em 
1959, a Declaração da Criança; em 1971, a Declaração dos Direitos 
do Deficiente Mental; em 1975, a Declaração dos Direitos dos 
Deficientes Físicos; em 1982, a primeira Assembleia Mundial, em 
Viena, sobre os direitos dos anciãos, que propôs um plano de ação 
aprovado por uma resolução da Assembleia da ONU, em 3 de 
dezembro (BOBBIO, 2004, p. 34). 

 

Segundo Norberto Bobbio (2004, p. 34) “esse processo de multiplicação por 

especificação ocorreu principalmente no âmbito dos direitos sociais”. Nesse sentido, 

temos então a evolução dos direitos sociais, que visam garantir os direitos de um 

grupo de pessoas, e não mais o homem uti singulus. A universalidade fez com que 

os direitos do homem fossem aplicados a todos, em qualquer lugar sem distinção 

nenhuma entre os indivíduos, prevenindo até mesmo a discriminação. 

 

 Contudo, diante do tema dos direitos sociais, essa universalidade não é 

aplicada a todos indistintamente, pois agora trata-se de grupos de indivíduos de 

forma mais especifica, até mesmo singular entre um grupo de pessoas para outro, e 

não mais de uma forma tão ampla, tão genérica e global. 

 

Essa universalidade (ou indistinção, ou não-discriminação) na 
atribuição e no eventual gozo dos direitos de liberdade não vale para 
os direitos sociais, e nem mesmo para os direitos políticos, diante dos 
quais os indivíduos são iguais só genericamente, mas não 
especificamente. (BOBBIO, 2004, p. 34). 
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Segundo Bobbio (2004, p. 34) “com relação aos direitos políticos e aos 

direitos sociais, existem diferenças de indivíduo para indivíduo, ou melhor, de grupos 

de indivíduos para grupos de indivíduos, diferenças que são até agora (e o são 

intrinsecamente) relevantes”. Tem-se em mente, que além do homem genérico, do 

cidadão, o surgimento de “novos personagens antes desconhecidos nas 

Declarações dos direitos de liberdade: a mulher e a criança, o velho e o muito velho, 

o doente e o demente, etc” (BOBBIO, 2004, p. 35). 

 

 O surgimento dos dois tipos de direitos, os individuais e os sociais, têm 

diferença, pois para os individuais, os direitos de liberdade têm o objetivo de diminuir 

o poder do Estado, são os direitos negativos. No entanto os direitos sociais 

necessitam da proteção do Estado, ou seja, do aumento de poder do mesmo para 

que possam ser realizados. No pensamento de Norberto Bobbio (2004, p. 35): 

 
Enquanto os direitos de liberdade nascem contra o superpoder do 
Estado — e, portanto, com o objetivo de limitar o poder —, os direitos 
sociais exigem, para sua realização prática, ou seja, para a passagem 
da declaração puramente verbal à sua proteção efetiva, precisamente 
o contrário, isto é, a ampliação dos poderes do Estado. 

 
 Como dito anteriormente, passou-se a pensar na proteção de direitos na 

época “da filosofia jusnaturalista, a qual — para justificar a existência de direitos 

pertencentes ao homem enquanto tal, independentemente do Estado — partira da 

hipótese de um estado de natureza, onde os direitos do homem são poucos e 

essenciais” (BOBBIO, 2004, p. 35). 

 

 Para eles, todos os outros direitos estavam compreendidos no direito de 

liberdade. “A realidade de onde nasceram as exigências desses direitos era 

constituída pelas lutas e pelos movimentos que lhes deram vida e as alimentaram” 

(BOBBIO, p. 36). 

 

Para Bobbio (2004, p.36) “essa exigência de passar da hipótese racional para 

a análise da sociedade real e de sua história vale com maior razão hoje”, pois irão 

garantir direitos e de uma forma mais ampliada, e conforme o tempo passa esses 
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direitos tendem a aumentar, já os direitos do homem individualizado, “a hipótese 

abstrata de um estado de natureza simples, primitivo, onde o homem vive com 

poucos carecimentos essenciais, não teria mais nenhuma força de persuasão e, 

portanto, nenhuma utilidade teórica ou prática” (BOBBIO, 2004, p. 36) 

 

 

Essa ampliação dos direitos da segunda geração é muito mais complexa e 

difícil de ser realizada do que os da primeira geração, e “nessa nova sociedade, não 

bastam os chamados direitos fundamentais, como os direitos à vida, à liberdade e a 

propriedade” (BOBBIO, 2004, p. 36). 

 

 

Os direitos de primeira geração nasceram com o intuito de “pôr limites aos 

poderes opressivos”, assim ampliando os direitos individuais e minimizando a 

opressão do Estado paternalista, como, por exemplo, “os das Igrejas e dos governos 

políticos” (BOBBIO, 2004, p. 36). 

 

Esse senso de proteção a coletividade e não mais focado no individual surgiu 

com o desenvolvimento da sociedade no decorrer do tempo, para dar um exemplo 

mais concreto temos a proteção aos idosos que somente passou a ocorrer pelo 

“aumento não só do número de velhos, mas também de sua longevidade”. (BOBBIO, 

2004, p. 37). 

 

Segundo Bobbio (2004, p. 41), “o homem, antes de ter direitos civis que são o 

produto da história, tem direitos naturais que os precedem; e esses direitos naturais 

são o fundamento de todos os direitos civis”. Assim, para termos os direitos de 

segunda geração, foram necessários os direitos de primeira geração, pois, uma 

geração não substitui a outra, mas sim se complementam. 

 

No que tange aos direitos Caio Ramiro (2015, p. 20-36) afirma que: 
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os primeiros estão ligados aos direitos de liberdade com tendência a 
limitar o poder soberano, significa dizer, limitação do poder do Estado 
caracterizando-se como direitos civis, marcados por uma propriedade 
negativa de defesa do indivíduo em relação ao poder soberano, e 
políticos, destacada aqui a ideia dos direitos em uma perspectiva 
positiva, que será representada pela possibilidade de participação e 
reivindicação política (autonomia); posteriormente, em virtude da 
revolução industrial e das reivindicações ligadas às correntes teóricas 
do socialismo, há o reconhecimento de direitos sociais (econômicos e 
culturais), expressando exigências sociais novas como a do bem-estar, 
por exemplo. Estes direitos são pertencentes à segunda geração ou 
dimensão 

 

 

Essa complementação entre os direitos é necessária e imprescindível para 

compreendermos toda a evolução do direito no espaço e no tempo. Nos dias de hoje 

as constituições são formadas com o intuito de reconhecer os direitos do homem e 

ao mesmo tempo protege-los, isto nos leva a um momento de busca pela paz, pois 

se todas as pessoas passam a viver em harmonia umas com as outras não há o que 

se falar em conflito, muitos menos em guerra. No decorrer do cotidiano, certamente 

podem surgir alguns conflitos, contudo, o Estado tem o dever de auxiliar os seus 

cidadãos para que cheguem a um consenso e assim terminar com a desigualdade. 

Segundo Bobbio (2004, p. 93), “a paz é o pressuposto necessário para a proteção 

efetiva dos direitos do homem em cada Estado e no sistema internacional”. 

 

Dada a paz como um pressuposto necessário e indispensável, tem de haver 

mecanismos para que seja alcançada, assim tudo começa com o reconhecimento 

dos direitos do homem, pois sem isto não há o que se falar em democracia, e sem 

esta ultima “não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos 

que surgem entre os indivíduos, entre grupos e entre as grandes coletividades 

tradicionalmente indóceis” (BOBBIO, 2004, p. 93). 

 

Contudo, esta democratização, assim como os direitos do homem, não 

podem se estagnar, tem de serem constantemente analisadas e se necessário 

reformuladas, para que assim possa responder aos anseios da sociedade, que como 
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visto muda conforme o tempo passa. Somente assim “o ideal da paz perpétua” 

poderá ser conquistado. (BOBBIO, 2004, p. 93). 

 

Toda esta luta pelos direitos do homem, como vimos passou por varias fases 

e segundo Bobbio (2004, p. 96), “teve como primeiro adversário o poder religioso”, 

advindo do poder das igrejas católicas perante os reinos, principalmente no período 

feudal, “depois, o poder político”, advindo com os primeiros elementos capitalistas, a 

nova classe social chamada de burgueses e o novo modo de comércio, o 

mercantilismo, “e, por fim, o poder econômico”, este que perdura até os tempos de 

hoje, que é a evolução do mercantilismo, o capitalismo. 

 

Conforme já mencionado, os direitos continuam a se modificar conforme o 

tempo passa e as necessidades e interesses aumentam por parte daquelas pessoas 

que estão no poder, eis que necessitam aperfeiçoar seus mecanismos para que 

continuem no poder e possam garantir o funcionamento dos direitos. (RAMIRO, 

2015, pp. 20/36). 

 

E por fim chega-se aos direitos de terceira dimensão, direitos coletivos ou de 

titularidade difusa, pois não se sabe quem é o concernido, há uma desvinculação do 

individuo enquanto sujeito de direito passando a proteção de grupos ou coletividades 

humanas, como, por exemplo, temos o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Não se pode especificar quem tem este direito, porque é um direito 

inerente a todos os seres humanos. Quando uma empresa prejudica o meio 

ambiente, ela não está prejudicando somente as pessoas que moram perto daquela 

região, mas, sim, todas as pessoas do mundo, por isto fala-se em direito difuso. 

Tratando de questões pecuniárias como vazamento de petróleo no mar, onde exista 

várias cidades no entorno, não se sabe qual delas é mais ou menos afetada, assim 

será defendido o direito em nome de todas (RAMIRO, 2015, pp. 20/36). 

 

Desse modo, para Ramiro (2015, pp. 20-36) no que diz respeito às gerações 

de direitos fundamentais, sua evolução pode ser compreendida com a passagem 

dos direitos naturais que, historicamente considerados, tomam a forma dos direitos 
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humanos e, doravante, dos direitos políticos fundamentais. Contudo, sua 

preocupação se aproxima da de Norberto Bobbio em se atentar para a análise dos 

direitos do homem (direitos humanos), principalmente com relação à sua forma de 

apresentação e a sua fundamentação, tudo isto relacionado com a democracia. 

 

Para Ramiro (2015, pp. 20-36): 

 

É importante notar que esses direitos, reconhecidos como direitos do homem 
e/ou humanos, historicamente vem cumprindo um papel de salvaguarda das 
liberdades, da pessoa humana e mais tarde do sujeito de direito no que diz 
respeito ao relacionamento com o poder soberano. 

  

 Ter a pessoa humana vista como sujeito de uma sociedade é importante para 

que se possa coloca-la sobre a proteção jurídica, tanto dos direitos de primeira, 

segunda e terceira gerações, pois como já visto uma complementa a outra formando 

uma harmonia que ao ser quebrada passa a desconfigurar o ordenamento jurídico, 

deixando deste modo de perseguir o seu ideal que é a paz entre os indivíduos e 

povos. 

 

 Isto passa a reconhecer no individuo sua personalidade jurídica e, segundo 

Caio Ramiro (2015, p. 20-36) “importa retomar algumas considerações de Kelsen a 

respeito desse tema, pois, para o jurista de Viena, não é o indivíduo 

necessariamente que é considerado sujeito de direito, mas, sim, sua conduta”. 

Assim: 

 

  

A personalidade jurídica advém do ordenamento jurídico, o que significa dizer 
que a personalidade jurídica é atribuída e reconhecida pelo ordenamento, e o 
conjunto de direitos e deveres que integram e constituem essa personalidade 
está ligado à conduta do indivíduo, considerada esta última como a unidade 
complexa dos referidos direitos e deveres (RAMIRO, 2015, p. 20-36). 

 

 Esta personalidade jurídica só é possível devido à evolução dos direitos do 

homem, que ao mesmo tempo em que protege o individuo também coloca restrições 

para que haja uma igualdade no modo de agir, e assim se possa buscar a Paz. Os 

direitos estão em constante evolução e, conforme diz Ramiro (2015, p. 20-36), que 



36 

 

 

 

faz referência ao autor central deste trabalho, continuam “a se modificar, com a 

mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das 

classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das 

transformações técnicas, etc” (cf. BOBBIO, 2004, p.38). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve o escopo nos direitos fundamentais, 

mais precisamente sobre a sua evolução no decorrer do tempo e espaço, explicando 

desde quando começou a se ter a preocupação de proteger alguns direitos que 

eram essenciais para o homem bem como a sua fundamentação para poder 

preserva-los. 

 

Tudo começou com os chamados direitos de primeira geração, estes que 

garantiam direitos individuais que não poderiam ser questionados, possuíam o 

fundamento absoluto, contudo com o decorrer do tempo começou a se analisar que 

um fundamento absoluto não seria o mais adequado para se formar uma sociedade 

sólida, haveriam muitos conflitos, pois estes geravam uma obrigação negativa para o 

Estado de não interferência, temos como exemplo os direitos de liberdade e de 

propriedade. 

 

Passa-se então os pensadores a questionar tal fundamento e começarem a 

analisar o que seria o direito em si, qual o seu propósito, e assim com o passar do 

tempo a preocupação com o fundamento para a criação de um direito passou a ser 

essencial e primordial. 

 

A partir deste momento o Estudo dos direitos humanos passa a ser mais 

aprofundado tomando uma atmosfera de universalidade se estendendo a todos os 

indivíduos do mundo, então a preocupação se volta para a coletividade e não mais 

somente focado no individuo único, nasce os chamados direitos de segunda 

geração, estes que passam a gerar obrigações positivas ao Estado, ou seja, este 

tem o poder de repreender aquele que não obedecer e passa a transgredir o direito. 

 

Temos como exemplo dos direitos de segunda geração os direitos voltados 

para a proteção dos idosos, da criança e do adolescente, dos trabalhadores, entre 

outros. 
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Desde então passa a existir dois tipos de controles sociais a influencia e o 

poder, como visto a influencia é o método de coação para que o individuo siga as 

regras conforme foram impostas, e o poder é aplicação da sanção nos casos de 

transgressão da lei. 

 

Contudo uma geração de direitos fundamentais não passa a substituir a outra, 

mas sim a se complementarem, e esta coexistência é essencial para que o ideal a 

ser perseguido, a Paz, possa acontecer. 

 

Por fim a terceira geração dos direitos fundamentais também chamados de 

difusos, nasceu para proteger algo que pertence a todos ou a uma coletividade que 

não pode ser definida, para exemplificar melhor, o meio ambiente é um direito 

inerente a todos os indivíduos e quando há sua destruição não se pode definir com 

precisão quem são os atingidos, por isto do nome difuso. 

 

Assim, justifica-se a hipótese de que o estudo dos direitos fundamentais é 

essencial, pois as sociedades evoluem com o passar do tempo e o direito tem de 

acompanhar esta evolução para que não se torne obsoleto e venha sempre a buscar 

satisfazer os anseios e desejos dos indivíduos, deste modo perseguindo o ideal de 

paz. 
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