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TÍTULO: AS GERAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 
 

Vanderson Roberto Vieira1 
 
 

1-INTRODUÇÃO 
 
Os Direitos Fundamentais configuram um conjunto institucionalizado de direitos 

e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por 
meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e da violência exercida por 
particulares. São direitos essenciais que estabelecem condições mínimas de vida e 
desenvolvimento da personalidade humana.  

Esses direitos são variáveis, modificando-se ao longo da história de acordo com 
as necessidades e interesses do homem de certa época e local (historicidade dos direitos). 
Essa transformação é explicada com base na teoria das gerações de direitos fundamentais, 
criada a partir do lema revolucionário francês (liberdade, igualdade, fraternidade) e que 
pode ser resumida pelos ideais da Revolução Francesa: liberdade (primeira geração de 
direitos), igualdade (segunda geração de direitos) e fraternidade (terceira geração de 
direitos). 

Aparece na doutrina as recém-denominadas quarta e quinta gerações. Na 
verdade, são desdobramentos da terceira geração de direitos em virtude da necessidade de 
se ampliar o horizonte dos direitos fundamentais dado o caráter dinâmico e mutante da 
ciência jurídica na mesma proporção da complexidade social e científico-tecnológica.  

Os direitos fundamentais são efetivados com real força a partir da Declaração 
Francesa de 1789. Notou-se que esta tinha um grau de abrangência muito mais significativo 
do que as declarações inglesas (limitadas aos barões feudais) e americanas (limitada a uma 
sociedade que se libertava politicamente). A Declaração Francesa de 1789 tinha por 
destinatário o gênero humano, o home como ser vivo na Terra, pois foi fruto da filosofia 
humanitária cujo objetivo era a liberação do homem constrangido pelas regras caducas do 
absolutismo e do regime feudal. 

A partir desse momento histórico observa-se que os direitos do homem ganham 
força e legitimidade. Existe enorme influência da Declaração Francesa nas constituições dos 
Estados ocidentais.  
 
 
2-AS TRÊS GERAÇÕES DE DIREITOS 

 
A primeira “geração” de direitos refere-se aos direitos de liberdade. Surgiram 

nos séculos XVII e XVIII e foram os primeiros reconhecidos pelos Textos Constitucionais. 
Compreendem os direitos civis e políticos inerentes ao ser humano e oponíveis ao Estado, 
visto na época como grande opressor das liberdades individuais. Incluem-se nessa geração o 
direito à vida, segurança, justiça, propriedade privada, liberdade de pensamento, voto, 
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expressão, crença, locomoção, entre outros. Os direitos da primeira geração são conhecidos 
como direitos negativos ou direitos de defesa. Os direitos fundamentais de primeira geração 
estão presentes em todas as Constituições das sociedades civis democráticas. 

Assim como o século XIX foi marcado pelo advento dos direitos da primeira 
geração (direitos civis e políticos), o século XX foi caracterizado por uma nova ordem social. 
Esta nova ordem social expele uma nova estruturação dos direitos fundamentais não mais 
sedimentada no individualismo puro do modelo anterior. A nota distintiva destes direitos é a 
sua dimensão positiva, uma vez que se cuida não mais de evitar a intervenção do Estado na 
esfera da liberdade individual, mas ‘direito de participar do bem-estar social’.  

A segunda “geração” de direitos materializa os direitos de igualdade material ou 
isonomia real. Surgiram após a Revolução Russa de 1917 e com as Constituições 
influenciadas por esse movimento do Estado-Social. São os chamados direitos econômicos, 
sociais e culturais, que devem ser prestados pelo Estado através de políticas de justiça 
distributiva. Abrangem o direito à saúde, trabalho, educação, lazer, repouso, habitação, 
saneamento, greve, livre associação sindical, dente outros.  

Os direitos fundamentais da segunda geração uma vez proclamados nas 
Declarações solenes das constituições marxistas e também de maneira clássica no 
Constitucionalismo da social-democracia (a de Weimar, sobretudo), dominaram por inteiro 
as Constituições do segundo pós-guerra (pós 1945). 

Os direitos de segunda geração exigem do Estado uma postura mais ativa no 
sentido de possibilitar tais conquistas, uma atuação positiva, através de ações concretas 
desencadeadas para favorecer o indivíduo, sendo conhecidos como direitos positivos ou 
direitos de prestação. 

Na Constituição Federal Brasileira de 1988, os direitos de segunda geração, estão 
expressos no ordenamento a partir do art. 6 º da nossa Carta.  

A terceira geração de direitos fundamentais é composta pelos direitos de 
fraternidade e solidariedade: São considerados direitos coletivos por excelência, sendo 
intrínsecos e voltados à humanidade como um todo. O destinatário é o gênero humano. 
Incluem–se aqui o direito ao desenvolvimento, à paz, à comunicação, ao meio-ambiente, à 
conservação do patrimônio histórico e cultural da humanidade, desenvolvimento econômico 
e direitos do consumidor, entre outros. São direitos fundamentais preocupados com o 
destino da Humanidade, decorrentes da própria organização social. Inequívoca a 
contribuição dessa geração para o surgimento de uma consciência jurídica de grupo - 
direitos coletivos (também são conhecidos como direitos transindividuais homogêneos, 
metaindividuais ou coletivos em sentido amplo. 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira 
geração tendem a cristalizar-se neste fim de século XX enquanto direitos que não se 
destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo, ou de 
um determinado Estado.  

Os direitos da terceira geração são direitos fundamentais requeridos pelo 
indivíduo devido ao processo de descolonização do segundo pós-guerra e surgem em virtude 
dos avanços tecnológicos, da comunidade globalizada e da sociedade do risco.  
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3- NOVAS GERAÇÕES DE DIREITOS 
 

Além das três gerações clássicas, os autores identificam novas gerações de 
direitos na sociedade contemporânea. A quarta geração de direitos é composta pelos 
direitos relativos à manipulação genética, relacionados à biotecnologia e à bioengenharia, 
tratando de discussões sobre a vida e a morte, pressupondo sempre um debate ético prévio. 
Através desses direitos fica estabelecido os alicerces jurídicos dos avanços tecnológicos e 
seus limites constitucionais. Essa geração se ocupa do redimensionamento de conceitos e 
limites biotecnológicos, rompendo, a cada nova incursão científica, paradigmas e, por fim, 
operando mudanças significativas no modo de vida de toda a Humanidade. Urge a 
necessidade de seu reconhecimento para que não fique o mundo jurídico apartado da 
evolução científica. 

Paulo Bonavides, discorrendo sobe a quarta geração de direitos, afirma que nos 
dias atuais, vivemos uma constante em nosso país, a globalização política neoliberal. Esta 
globalização do modelo neoliberalista, marcada pela globalização econômica advinda 
precipuamente sob a égide da política imperialista dos Estados Unidos imposta aos países de 
terceiro mundo por seus entes financeiros, vem a causar enorme impacto nos direitos 
fundamentais. Diante disto, esta globalização política, de escopo ideológico neoliberal, vem 
a se perfilar na teoria dos direitos fundamentais, que é a que reflete direitamente na 
população subdesenvolvida. Então, segundo o pensamento de Bonavides acerca dos direitos 
fundamentais da quarta geração, que correspondem a verdadeira institucionalização do 
Estado Social: “são direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação, 
e o direito ao pluralismo.” 

A quinta geração de direitos seria formada pelos direitos advindos da realidade 
virtual, demonstrando a preocupação do sistema constitucional com a difusão e 
desenvolvimento da cibernética na atualidade, envolvendo a internacionalização da 
jurisdição constitucional em virtude do rompimento das fronteiras físicas entre países 
através da "grande rede".  
 
 
4- CONCLUSÃO 

Ainda que se fale em gerações, cabe deixar claro que não existe nenhuma 
hierarquia ou sucessão entre os direitos fundamentais. Todos devem ser tratados como 
valores interdependentes e indivisíveis. Ainda, a evolução desses direitos não seguiu a 
ordem cronológica liberdade, igualdade, fraternidade em todos os lugares ou situações 
históricas, ou seja, nem sempre foram reconhecidos os direitos de primeira geração para 
somente depois serem reconhecidos os de segunda e terceira. Dessa forma, a doutrina mais 
moderna vem defendendo a idéia de acumulação de direitos, preferindo, assim, a utilização 
do termo “dimensões” de direitos fundamentais. 

Assim, os direitos vão sendo descobertos e formulados, para posteriormente 
serem efetivados, com isso criar-se-á um processo ao qual sempre estará em evolução. 
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