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RESUMO:   Esta pesquisa objetivou compreender a afirmação histórica dos direitos sociais, por 
meio de processos histórico – específicos dos direitos sociais e sua construção e consolidação 
no espectro social. Para tanto, utilizou de pesquisa bibliográfica, elencando alguns autores de 
referência que contribuíssem, significativamente, com a proposta em tela. Neste sentido, dividiu-
se o artigo em dois momentos: um momento inicial, onde são realizadas aproximações históricas 
na construção dos direitos sociais, diante das mais diferenciadas realidades sociais. No segundo 
momento, abordou-se, de forma mais aprofundada, o caráter de fundamentalidade dos direitos 
sociais (entendidos como direitos de segunda dimensão), seu cariz de busca pelo viés da 
igualdade (a igualdade material, para além da igualdade formal), para ao final, refletir acerca das 
possibilidades e desafios postos na real efetividade dos direitos sociais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo nasce da curiosidade teórica da autora no que diz respeito à 

construção histórica dos direitos sociais (ditos direitos de segunda dimensão), 

suas possibilidades, desafios e bens jurídicos tutelados. A curiosidade teórica é 

tangenciada pela dúvida que se coloca: há possibilidade real de acesso a uma 

igualdade material por meio da adição os direitos sociais nos ordenamentos 

jurídicos? Neste sentido, o caminho metodológico percorrido foi o de uma 

pesquisa bibliográfica, que segundo Lakatos e Markoni (2001, p.43): “Trata-se 

de levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita”.  

 Com base em autores de referência sobre o tema em comento como: 

Bobbio (2004), Moraes (2002; 2004), Roberts (1989) e Singer (2005), construiu-

se a espinha dorsal deste artigo, buscando nos autores as respostas refletidas 

em ação pela autora. 

 O leitor encontrará, certamente, aproximações breves ao tema em 

comento, localizando debates acerca da construção dos direitos sociais, que 

perpassam, obrigatoriamente, pela construção de alguns estados de bem- estar 
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social, mas que, para além disso, engendram a dúvida constante de efetivo 

alcance do processo de igualdade material na realidade contemporânea. 

 A reflexão da igualdade é permeada pela leitura de uma realidade social 

sócio crítica, na qual a desigualdade estrutural da sociedade se coloca enquanto 

desafio e, por vezes, enquanto impeditivo ao alcance efetivo da igualdade 

material- bem jurídico tutelado pelos direitos sociais.  

 

2 CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS  

 

 Para abordar a temática dos direitos sociais, faz-se necessário 

inicialmente um aporte teórico, uma fundamentação teórica que coloque a 

questão na importância que ela desperta na sociedade contemporânea.  

 Não é possível abordar o tema de “direitos sociais” sem relacioná-lo 

estrategicamente à questão do Estado de Bem-Estar social, sua construção e 

delimitações. Não constitui objetivo deste texto tratar do tema do Estado de bem-

estar social de forma exaustiva e incansável, porém, é importante consolidar 

alguns aspectos de sua evolução (e talvez, até involução) enquanto pano de 

fundo na construção e delimitação dos direitos sociais, inclusive na atualidade. 

 O artigo de Paul Singer, intitulado “Cidadania para todos”2 levanta um 

significativo resgate da história mundial no tocante à construção da cidadania. A 

discussão de cidadania, direitos sociais e Estado de bem-estar social não está 

desatrelada, considerando que um acaba sendo fundamento e construção do 

outro. Todos eles (itens constantes no texto referenciado) advogam na 

perspectiva analítica de compreensão da realidade mundial quanto à cidadania 

e seus elementos constituintes. 

 Alguns fatos históricos são importantes de serem mencionados, na 

perspectiva da constituição e desenho tanto do Estado de bem-estar social, 

como dos direitos sociais e da cidadania. Na Europa Ocidental do século XVI, 

por exemplo, a falta de trabalho se tornara generalizada, devido à criação de 

novos mercados, bem como, a colonização das Américas, da África e de 
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algumas regiões da Ásia. Como resultado de várias guerras (religiosas, entre 

outras), as massas começavam a deslocarem-se à cidade. Neste ínterim, surge 

a Lei dos Pobres que tornava as paróquias responsáveis pelo sustento dos seus 

pobres.  

 A Revolução Americana também faz parte da construção da realidade de 

garantias sociais, pois foi resultado de uma frente única da plebe com 

latifundiários escravistas e com a plutocracia manufatureira e banqueira do 

nordeste dos Estados Unidos. Como relata Singer (2005, p. 201):  

 

A Revolução Americana foi pioneira na formulação dos direitos 
humanos. Pela primeira vez, um povo fundamenta sua aspiração à 
independência nos princípios da cidadania, ou seja, coloca como 
finalidade primordial do Estado a preservação das liberdades dos 
integrantes do povo, elevados à condição de sujeitos políticos.   

 

A Revolução Burguesa também referenda um momento histórico 

relativo à temática da cidadania e direitos sociais, mesmo que em partes. Para 

Singer (2005, p. 212): 

 

Como satisfação aos pobres, a Constituição de 1791 dispunha que 
deverá ser erguido e organizado um estabelecimento geral de 
assistência pública para criar crianças abandonadas, abrigar os pobres 
enfermos e prover trabalho para os pobres saudáveis que forem 
incapazes de consegui-los por si mesmos.  

 

Outros momentos na história foram importantes na construção da 

cidadania e dos direitos sociais de forma geral. Importa salientar, porém, que, 

cada Estado, à sua forma e no seu viés político consolidou (ou não) um sistema 

de bem-estar social adequado a sua realidade nacional ou aos interesses 

políticos em voga. Na Alemanha a instituição do estado de bem-estar social 

como direito ficou relacionado a uma série de redes de seguro social; na Grã-

Bretanha em 1906 foi aprovada lei que autorizava as autoridades locais a 

fornecer merendas aos escolares e exames médicos nas escolas; o New Deal 

nos EUA garantindo os direitos sociais, etc. 

Uma outra reflexão a ser considerada sobre a temática, faz alusão aos 

direitos sociais tecidos nas relações sociais. As relações sociais existentes, 

repletas de conflitos, interesses divergentes e instrumentos utilizados pela classe 



 

dominante para conter os interesses antagônicos, inscrevem a condição e o 

terreno em que se situam os direitos sociais. Sendo assim, como ilustra Roberts 

(1989, p. 05): 

 Direitos sociais e responsabilidades são por sua própria natureza 
inerentes às relações sociais e têm um caráter coletivo, que é diferente 
de direitos e responsabilidades individuais associados à cidadania civil 
ou política. [...]. Os direitos sociais são, em larga medida, direitos de 
receber ajuda dos outros, e as responsabilidades sociais se referem a 
dar ajuda aos outros.  

 

Com base nessa afirmação, uma questão fica pontuada: a vinculação 

dos direitos sociais ao caráter coletivo. Algumas literaturas até apontam as 

características e especificidades dos tipos de direitos, considerando os direitos 

sociais como “direitos de segunda geração”3.  

Ainda com base numa revisão de literatura e buscando aproximar a 

discussão acerca das conceituações e significados dos direitos sociais na 

sociedade e, de forma mais específica, nas sociedades contemporâneas, 

Kauchakje (2010, p. 08) localiza tais direitos.  

 
De todo modo, os direitos sociais estão inseridos nas instituições, na 
legislação e na cultura política de sociedades, internacionalmente e em 
subculturas, mas se são base para análises históricas e comparativas 
entre nações e culturas não o são para julgamentos fundamentados 
em supostas verdades universais.  
 

Neste sentido, compreender os direitos sociais na sociedade e, em 

especial, compreender a classificação dos direitos, localiza o debate sobre os 

direitos sociais e os bens jurídicos que tais direitos tutelam.  

 

3. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE SEGUNDA DIMENSÃO – os direitos 

sociais. 

A construção dos direitos sociais, nominados aqui de direitos de 

segunda dimensão, guarda relação com o constructo histórico e com os estados 

nacionais aos quais estejam vinculados. Neste processo, sua construção, 

afirmação e elucidação se calcam de diferentes formas nas distintas sociedades, 

mas com um caráter relativamente padronizado em todas elas: a ascensão aos 

direitos entendidos como coletivos em sua totalidade. O salto qualitativo dos 
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direitos civis e políticos, que se perfazem no âmbito individual e na esfera 

particular, para direitos consolidados e engendrados na esfera da totalidade e da 

coletividade. 

Nesta esfera, cabe a discussão acerca dos direitos fundamentais, pois 

que os direitos sociais (e não só estes) são compreendidos como direitos 

fundamentais. Tal definição está dada pela United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO), em relatório define:  

 

Por um lado uma proteção de maneira institucionalizada dos direitos 
da pessoa humana contra os excessos de poder cometidos pelos 
órgãos do Estado, e por outro, regras para se estabelecer condições 
humanas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. 
(UNESCO, 1978, p. 11 apud MORAES, 2002, p. 40).  

  
 

A compreensão sobre direitos fundamentais tangencia este debate, pois 

que referenda os diferentes processos de garantias constitucionais previstas 

com base no chamado Constitucionalismo. A perspectiva era a de limitação do 

poder estatal, conforme Moraes (2004, p. 37) pois: “[...] organização do Estado 

e limitação do poder estatal, por meio da previsão de direitos e garantias 

fundamentais. ”  

Ao abordar o debate dos direitos fundamentais afixado à lógica do 

controle do poder estatal, têm-se o que se denominou da obrigação de “não 

fazer” do Estado, no que diz respeito às garantias e direitos direcionados à 

população. Neste sentido, Paulo; Alexandrino (2003, p. 07) afirmam que a  

 

[...] necessidade de limitação e controle dos abusos do poder do 
próprio Estado e de suas autoridades constituídas. [...] Assim, as 
primeiras normas consagradoras dos direitos fundamentais são de 
natureza negativa, pois se limitam a exigir uma obrigação de “não 
fazer” por parte do Estado.  

 

Ainda sobre os direitos fundamentais, dentre os quais os direitos sociais 

estão incluídos, cabe a reflexão acerca das intituladas “gerações de direitos”. É 

mister apontar que, alguns autores discordam da nomenclatura de “geração”, 

pois entendem que tal nomenclatura pode fazer entender que uma geração de 

direito substitui a outra, considerada então, desatualizada. Alguns autores 

entendem que “[...] essa expressão justamente induz à noção errônea de que os 



 

direitos de primeira geração teriam ficado obsoletos e sido substituídos pelos de 

segunda geração e que esses, por seu turno, haveriam sido substituídos pelos 

de terceira geração”. (PAULO; ALEXANDRINO, 2003, p. 13). Neste sentido, 

alguns autores usam a nomenclatura de dimensão (a adotada neste texto), por 

considerarem mais adequada ao seu propósito. 

Para localizar o debate dos direitos de segunda dimensão, quais sejam 

os direitos sociais, é fundamental, inicialmente, referendar as dimensões 

classificatórias dos direitos. Cabe ressaltar que, a depender da dimensão 

atribuída, elas estão relacionadas a diferentes períodos históricos de conquista 

e visam proteger tutelas específicas.  

Como observam Paulo e Alexandrino (2003, p. 11-12, grifo dos autores):  

 

Os direitos de primeira geração são aqueles que buscam valorizar o 
homem individualmente considerado, assegurando-lhe o direito à 
liberdade na vida civil e política do Estado. São os direitos e garantias 
individuais clássicos [...] há mais tempo reconhecidos ao homem 
(direitos civis e políticos). Os direitos de segunda geração acentuam 
o princípio da igualdade entre os indivíduos (igualdade material, e não 
apenas jurídica ou formal), compreendendo os direitos sociais, 
econômicos e culturais, que exigem prestações por parte do Estado 
para se concretizarem. Esses direitos foram reconhecidos a partir do 
primeiro quartel do século XX (Constituição do México, de 1917, e 
Constituição de Weimar, de 1919), especialmente com o surgimento 
dos direitos sociais [...]. Os direitos de terceira geração realçam o 
princípio da fraternidade (ou da solidariedade), visando a proteger a 
coletividade, a todo gênero humano, de modo subjetivamente 
indeterminado, e não especificamente os interesses de um indivíduo 
identificado em sua singularidade ou de um grupo determinado de 
indivíduos.  

 

Em que pese que os autores supramencionados usem o vocábulo 

geração, estes trazem, de forma bastante didática e completa, as perspectivas 

relacionadas aos diferentes tipos de direitos respaldados em Constituições e 

documentos legais.  

Ainda no patamar da ampliação dos direitos em suas dimensões, é salutar 

compreendê-los enquanto ampliação de tutelas específicas de proteção. Neste 

sentido, se pode pensar, para além de ampliação de direitos (já que as diferentes 

gerações protegem diferentes bens e direitos), em uma multiplicação de direitos, 

nos dizeres de Bobbio (2004, p. 63).  

 



 
Essa multiplicação [...] ocorreu de três modos: 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. Em substância: mais bens, mais sujeitos, 
mais status do indivíduo.  

 

Deste modo, é salutar referenciar o bem jurídico que os direitos sociais 

buscam tutelar: o princípio da igualdade, mas uma igualdade que, para além da 

igualdade formal (onde diz-se que todos são iguais perante a lei), seria uma 

igualdade que se tangencie à efetivação cotidiana deste vocábulo: uma 

igualdade que se faça material.  

E, quando se fala em igualdade material, se fala de acesso a bens e 

serviços, de garantia e efetivação de direitos, de reconhecimento usual e 

cotidiano aos mais diferentes cidadãos, mesmo que pertençam a classes sociais 

distintas e que ocupem lugares sociais diferenciados. Como falam Paulo; 

Alexandrino (2003, p. 12): “[...] os direitos de primeira, segunda e terceira 

gerações acentuam os ideais clássicos da Revolução Francesa: liberdade 

(primeira geração), igualdade (segunda geração) e fraternidade (terceira 

geração). ” 

 Porém, para além do bem jurídico tutelado pelos direitos de segunda 

dimensão, quais sejam, os direitos sociais, há outra questão que sucede reflexão 

e questionamento. Há doutrinadores que estabelecem uma diferenciação entre 

os direitos propriamente ditos e as garantias fundamentais. Ao compreender o 

espectro de fundamentalidade da questão, informam que direitos nada mais são 

do que disposições declaratórias e, as garantias, essas sim, são assecuratórias, 

as quais, efetivamente, limitam o poder, garantindo o direito (MORAES, 2004). 

Se assim for, cabe a reflexão: o direito só será plenamente atingido, desde que 

combinado, complementarmente, com as garantias?  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
 Buscou-se, neste artigo, compreender a afirmação histórica dos direitos 

sociais, por meio de processos histórico – específicos dos direitos sociais e sua 

construção e consolidação no espectro social. 



 

 Foi salutar analisar a construção histórica de tais direito em toda sua 

processualidade, localizando seu debate em diferentes localidades, trazendo à 

baila as Revoluções Americana, Burguesa como elementos de discussão, como 

também, fundamentar o debate no que diz respeito aos direitos sociais 

propriamente ditos, enquanto direitos de segunda dimensão. 

 O bem jurídico protegido pelos direitos sociais reflete a proteção da 

igualdade, para além de uma igualdade que se queira formal-legal. A igualdade 

posta aqui é a igualdade material, que proporcione, efetivamente, o acesso a 

bens e serviços de forma igualitária aos cidadãos. Sabe-se que, em alguma 

medida, tal igualdade alcança apenas o plano ideal, pois que se fala a partir de 

um sistema no qual, tem em sua estrutura, a desigualdade como processo 

principal.  

 Neste sentido, apesar do reconhecimento contemporâneo do progresso 

quando do alcance dos direitos sociais, ainda se faz necessária a reflexão acerca 

das possibilidades de suas garantias. Em que pese a existência de outros 

direitos, posteriores aos direitos de segunda dimensão, que tutelam bem mais 

coletivos e difusos, maiores em amplitude, a efetividade destes direitos na 

vivência cotidiana do real ainda se coloca como desafio contemporâneo.  
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