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Novos Paradigmas

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
HIPÓTESES PARA O NASCIMENTO DA DEMOCRACIA

PROPRIEDADE COLETIVA

PROPRIEDADE PRIVADA

Concentração de poder nas mãos de determinados grupos sociais.

Alternativa ao privilégio de determinados grupos de exercer o poder: 
ideal de regime com regras de participação política.

Alternativa ao uso da força, da dominação e da autoridade  
por parte dos grupos minoritários da sociedade.

Sistema original igualitário  
e consensual primitivo

Organizações sociais com participação 
de todos, representatividade e 
legitimidade do poder estabelecido

Desigualdade social e institucionalização  
da dominação política
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A DEMOKRATIA GREGA A REPÚBLICA ROMANA A DEMOCRACIA LIBERAL MODERNA

CARÁTER LOCAL (cidade-estado) ESTADO - NAÇÃOIMPÉRIO

Atenas – 600 a.C. 

Diversificação das atividades 

Novos grupos sociais querem 
participação na vida política 

Leis de Sólon              “poder do povo”

Assembleias com participação direta 

Objetivo: conciliar interesses das classes sociais  
 
Evita conflitos civis e fortalece a cidade

Estado laico

Direção da vida pública por meio 
de uma hierarquia de postos e 
cargos ocupados temporariamente

Valorização do conceito de cidadania

“Coisa pública” 

Subordinação dos ideais igualitários 
gregos aos interesses do Estado

Democracia representativa
Laicidade política

Cidadania: direito e honra
Germe da democracia moderna

Século XV – XVIII

Solução política para a sociedade 
capitalista heterogênea e desigual

Itália: restauração da república

Justificativa da burguesia para 
buscar espaço nos Estados Nacionais,
contra os abusos do poder real e 
ociosidade da nobreza

Movimentos: Revoluções Inglesas,
Revolução Francesa, Independência 
dos EUA

Democracia liberal burguesa

Século XXI: diminuição dos entraves 
em favor da livre circulação de 
mercadorias e acumulação de capital

Amplo conceito de cidadania

Formalização jurídica

Afirmação do nacionalismo

Legitimação das reinvindicações
burguesas como demandas de 
toda população



Capítulo 11

Novos Paradigmas

DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO SÉCULO XVIII - LIBERDADE

SÉCULO XX - CONSCIÊNCIA

MOVIMENTOS SOCIAIS

SEGUNDA GUERRA MUNDIALHUMANISMO

REVOLUÇÃO FRANCESA

DESIGUALDADES SOCIAIS

Mercantilização das relações humanas  
e da vida cotidiana

Liberdade de negociação

Governantes e propostas políticas disputam 
votos e ‘”consumidores”

Desafios da democracia e dos ideais de 
liberdade e igualdade

propriedade privada X concentração 
de terras

redistribuição de renda

participação política

fim da propriedade política

Amplia-se o conceito de direitos humanos

ONU  -> Comissão dos Direitos Humanos (10/12/1948)

“Declaração Universal dos Direitos Humanos” (DUDH)

48 países

Direito à paz, às instituições democráticas 
e à defesa do meio ambiente

desigualdades sociais e econômicas 
X 

igualdade jurídica dos cidadãos

Processo de secularização: 
Capacidade do ser humano de orientar sua vida individual e coletiva

Tomada do poder pela burguesia
Expansão do capitalismo industrial e mercado internacional
Iluminismo
26/08/1789 :  “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” (DDHC) Constituição relativa a toda a humanidade

Liberdade:
  • fim da vassalagem, da servidão e da escravidão
  • trabalho livre X capital
  • busca do melhor salário X menos custo de mão de obra

Igualdade:
  • sujeição dos cidadãos às mesmas leis  
     e penalidades
  • resistência à opressão
  • liberdade de expressão

Desigualdades sociais e econômicas

Sociedade laica Indivíduo X Sociedade
Particular X Coletivo
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ESTADO

1789

1948

1990

1993

GLOBALIZAÇÃO

NORBERTO BOBBIO

• DDHC
• Defensora dos direitos cívicos e políticos
• Defende o cidadão do Estado opressor
• Soberania individual
• Noção de humanidade no reconhecimento da individualidade

• DUDH
• Estado garante os direitos econômicos, sociais,  
  culturais e de qualidade de vida
• Soberania nacional
• Manifesto de vontade política a favor das lutas contra 
  preconceito, desigualdade, racismo, xenofobia e exclusão social
  reconhece o ser humano de uma comunidade

Novos conflitos – minorias:
Étnicas, religiosas, sexuais, sociais e novas formas de inclusão

II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (Viena)

Nova etapa dos direitos humanos

Homens: membros de uma coletividade universal

A luta em favor dos direitos humanos é uma construção,  
uma preocupação contínua...

• Abrangência internacional da DUDH
• Reconheceu a indivisibilidade dos diversos direitos do homem
• Humanidade: coletivo íntegro e indissolúvel


