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 Introdução  

Os socialistas, ao longo da história, exerceram um papel 

fundamental para a implantação dos direitos. 
 

A implantação de direitos está longe de ser concluída no 

mundo. 
 

A divisão do módulo em cinco partes, além da introdução: 

Os direitos de cidadania, A conquista dos direitos, A 

internacionalização dos direitos trabalhistas, A 

constitucionalização dos direitos humanos e Os 

socialistas e os direitos no Brasil.  



 A conquista dos direitos 

Direitos de Cidadania na concepção de Marshall: direitos 
civis, políticos e sociais. 

 

Instituições que garantem os direitos: tribunais, corpos 
representativos, serviços sociais e escolas. 

 

Pressupostos de democracia e os países que os 
atendiam até 1914. 

 

A pressão dos “de baixo” por direitos. 
 

Segundo Bobbio, quem defende a igualdade é a 
esquerda.  



A internacionalização dos direitos dos 

trabalhadores             (1-2) 

Conceito marxista de mais – valia. 
 

Luta de classes e reação dos trabalhadores. 
 

Outras teorias socialistas como anarquismo, 
socialismo utópico e reformismo. 

 

Os primeiros direitos sociais. (Quadro 1 no texto). 
 

Direitos sociais após a segunda guerra mundial e as 
reformas nos anos 1960. 



A internacionalização dos direitos dos 

trabalhadores                    (2-2) 

Participação dos socialistas na conquista dos direitos. 
 

Poder dos Partidos Comunistas e Socialistas: 
revoluções, eleições e frentes de esquerda. 

 

Crise eleitoral e a “terceira Via”. 
 

Os três modelos de welfare state de acordo com 
Gösta Esping-Andersen.eito marxista de mais – valia. 

 



 A internacionalização dos direitos 

trabalhistas  

Primórdios do sindicalismo e dos direitos trabalhistas. 
 

As primeiras “constitucionalizações” de direitos. 
 

A criação da OIT. 
 

O tripartismo. 
 

O funcionamento das Conferências e da criação de normas. 

O conteúdo das normas principais. 

As Normas Fundamentais de Trabalho e o vínculo com os 
Direitos Humanos. 

As normas da OIT em outras Organizações Internacionais. 

O sistema de seguimento da OIT. 



 A constitucionalização dos Direitos 

Humanos       (1-2) 

Os primeiros direitos internacionais. 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
outros tratados internacionais. 

 

A primeira Conferência Internacional de Direitos 
Humanos da ONU e o seu contexto. 

 

A campanha internacional contra o Apartheid. 



 A constitucionalização dos Direitos 

Humanos       (2-2) 

A Conferência de Direitos Humanos da ONU em 
Viena e o seu contexto. 

 

Os direitos humanos das mulheres. 
 

As novas doutrinas de Direitos Humanos. 
 

O Alto Comissariado, a Comissão e o Conselho de 
Direitos Humanos da ONU. 



 Os socialistas e os direitos no Brasil  (1-2) 

Número de trabalhadores urbanos e modelo de 
organização sindical no início do século. 

 

Mobilização sindical e política no início do século. 
 

A primeira Caixa de Aposentadoria e Pensões e 
outros direitos antes da Revolução de 1930. 

 

O primeiro governo Getúlio Vargas e a Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT). 



 Os socialistas e os direitos no Brasil  (2-2) 

O progresso da previdência social entre 1930 e 1964. 
 

As lutas sociais entre 1945 e 1064. 
 

A mobilização política durante a ditadura. 
 

A política social da ditadura. 
 

Os socialistas, a Constituinte de 1987 e os direitos 
sociais. 

 

A política social do governo Lula. 


