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CONVERSANDO COM A HISTÓRIA... 

Olá, prezadas e prezados estudantes! Como vão? Esperamos 

que bem! Nesses tempos de necessário distanciamento social, 

sugerimos alguns exercícios de reflexão para que o tempo de 

permanência em casa se revele, também, uma oportunidade 

para a construção do conhecimento e da consciência histórica.  

 
Somos, hoje, testemunhas oculares de um momento histórico 

cujas dimensões ainda estão longe de ser satisfatoriamente 

assimiladas e muitas são as questões que se colocam diante de 

nós sobre as relações diretas entre as Ciências, a saúde 

pública, os direitos individuais, os comportamentos, a vida em 

sociedade...  

 
Diante de um quadro em que as perguntas se mostram mais 

numerosas do que as respostas, propusemos esses materiais a 

fim de exercitarmos o proveitoso diálogo passado/presente, 

muito pertinente na desafiante conjuntura que ora vivemos.  

 
Bons estudos e cuidem-se! 



 

 

 

3 

AULA 1 (21/09/2020) 

2° ano EM  

 

EIXO: Democracia e Cidadania 

TEMA: Revolução Francesa (Introdução: História Social dos Direitos 

Humanos) 

 
 

Direito à saúde e a História Social dos Direitos 

Humanos 
 

A pandemia de Covid-19 é comumente tratada como tema da 

medicina, de economia e até mesmo de segurança pública. Esse 

estudo dirigido tem como objetivo provocar a reflexão no sentido 

de tratarmos essa questão de saúde pública como um tema 

também relativo à ideia de direitos humanos, entre outras razões, 

pelo profundo impacto que causa nas sociedades democráticas. 

Dessa forma, acreditamos ser necessária, num primeiro momento, 

uma breve conceituação da ideia de direitos humanos. 
 

TEXTO 1 

O que são direitos humanos? 
Direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de 

nossa nacionalidade, local de residência, sexo, origem nacional ou étnica, cor, religião, idioma ou 
qualquer outro status. Todos temos igualmente direito aos nossos direitos humanos sem 
discriminação. Esses direitos são todos inter-relacionados, interdependentes e indivisíveis. 

Os direitos humanos universais são frequentemente expressos e garantidos por lei, nas 
formas de tratados, princípios gerais e outras fontes de direito internacional. O direito 
internacional dos direitos humanos estabelece obrigações dos governos de agir de determinadas 
maneiras ou abster-se de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais de indivíduos ou grupos. 
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1. Universal e inalienável 
O princípio da universalidade dos direitos humanos é a pedra angular do direito 

internacional dos direitos humanos. Esse princípio, como enfatizado pela primeira vez na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, foi reiterado em várias convenções, 
declarações e resoluções internacionais de direitos humanos. A Conferência Mundial de Direitos 
Humanos de Viena de 1993, por exemplo, observou que é dever dos Estados promover e proteger 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, independentemente de seus sistemas 
políticos, econômicos e culturais. Todos os Estados ratificaram pelo menos um e 80% dos Estados 
ratificaram quatro ou mais dos principais tratados de direitos humanos. (...) Os direitos humanos 
são inalienáveis. Eles não devem ser retirados, exceto em situações específicas e de acordo com 
o devido processo. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restrito se uma pessoa for 
considerada culpada de um crime por um tribunal. 
2. Interdependente e indivisível 

Todos os direitos humanos são indivisíveis, sejam direitos civis e políticos, como direito à 
vida, igualdade perante a lei e liberdade de expressão; os direitos econômicos, sociais e culturais, 
como os direitos ao trabalho, a seguridade e educação sociais ou os direitos coletivos, como os 
direitos ao desenvolvimento e à autodeterminação, são indivisíveis, inter-relacionados e 
interdependentes. A melhoria de um direito facilita o avanço dos outros. Da mesma forma, a 
privação de um direito afeta adversamente os outros.   
3. Igual e não discriminatório 

A não discriminação é um princípio transversal no direito internacional dos direitos 
humanos. O princípio está presente em todos os principais tratados de direitos humanos e fornece 
o tema central de algumas convenções internacionais de direitos humanos, como a Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. O princípio se aplica 
a todos em relação a todos os direitos e liberdades humanos e proíbe a discriminação com base 
em uma lista de categorias não exaustivas, como sexo, raça, cor e assim por diante. O princípio 
da não discriminação é complementado pelo princípio da igualdade, como afirma o Artigo 1 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos”. 
4. Direitos e obrigações 

Os direitos humanos envolvem direitos e obrigações. Os Estados assumem obrigações e 
deveres sob o direito internacional de respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos. A 
obrigação de respeitar significa que os Estados devem abster-se de interferir ou reduzir o gozo 
dos direitos humanos. A obrigação de proteger exige que os Estados protejam indivíduos e grupos 
contra violações dos direitos humanos. A obrigação de cumprir significa que os Estados devem 
tomar medidas positivas para facilitar o gozo dos direitos humanos básicos. No nível individual, 
apesar de termos nossos direitos humanos, também devemos respeitar os direitos humanos de 
outras pessoas.  
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Texto adaptado de https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

 

 

Para conhecer os artigos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos promulgada pela ONU em 1948 acesse 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf 

 

Agora, leia o texto a seguir que trata do direito à saúde, 

entendido como um dos direitos humanos. 
 

TEXTO 2 
 

Dimensões de direitos humanos na resposta à COVID-19.  
Texto adaptado de https://www.hrw.org/pt/news/2020/03/23/339866. 

 

Sob o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que a maior parte 
dos países adotou, todos têm o direito “ao mais elevado nível de saúde física e mental”. Os 
governos são obrigados a adotarem medidas concretas para a “prevenção, tratamento e controle 
de doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras”. O Comitê da ONU para os Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, que monitora o cumprimento das obrigações do Pacto por parte 
dos estados, determinou que: o direito à saúde está intimamente relacionado e dependente do 
respeito a outros direitos humanos, contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
incluindo os direitos à alimentação, moradia, trabalho, educação, dignidade humana, vida, não-
discriminação, igualdade, a proibição da tortura, privacidade, acesso à informação, e as 
liberdades de associação, assembleia e movimento. Esses e outros direitos e liberdades orientam 
elementos integrais do direito à saúde. 

O direito à saúde exige que os equipamentos, bens e serviços de saúde sejam: disponíveis 
em quantidade suficiente; acessíveis a todos, sem discriminação, inclusive para os grupos 
marginalizados; aceitáveis, no sentido que devem respeitar a ética médica e serem adequados 
do ponto de vista cultural, e científica e medicamente apropriados e de boa qualidade. [...] 

Quaisquer medidas voltadas a proteger a população que limitem direitos e liberdades 
individuais devem ter base legal, e serem necessárias e proporcionais. Situações de estado de 
emergência devem ser limitadas em duração e quaisquer restrições a direitos devem levar em 
consideração o impacto desproporcional que podem ter em populações específicas e grupos 
marginalizados. [...] Governos devem respeitar integralmente os direitos à livre expressão e ao 
acesso à informação, e somente restringi-los quando as normas internacionais permitirem. 
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Governos devem garantir que as informações por eles fornecidas em relação ao COVID-19 sejam 
precisas, oportunas e consistentes com os princípios de direitos humanos. Isso é muito importante 
para combater a informação falsa ou tendenciosa. Toda informação sobre o COVID-19 deveria 
ser acessível e disponível em múltiplas linguagens, inclusive para aqueles com pouca ou nenhuma 
escolaridade. Isso deve incluir interpretação qualificada da linguagem de sinais para anúncios na 
televisão, como foi feito em Taiwan, sites acessíveis para pessoas com deficiências de 
aprendizado, auditivas e outras deficiências, e telefonia com serviços de texto para pessoas 
surdas ou com dificuldades de audição. [...] 

Quando quarentenas ou confinamentos são compulsórios, os governos são obrigados a 
garantir o acesso a alimentos, água, assistência médica e serviços de apoio e cuidado. Muitas 
pessoas idosas e com de deficiência contam com serviços e apoio domiciliar e comunitário 
ininterruptos. Garantir a continuidade desses serviços e suas operações significa que órgãos 
públicos, organizações comunitárias, prestadores de serviços de saúde e outros prestadores de 
serviços essenciais podem continuar desempenhando funções essenciais para atender às 
necessidades de idosos e pessoas com deficiência. [...] 

O COVID-19, como outras doenças infecciosas, apresenta um risco maior para populações 
que vivem próximas umas das outras. (...) Esse risco é particularmente acentuado em locais de 
detenção, como penitenciárias, presídios e centros de detenção, inclusive centros de detenção 
para migrantes, bem como instituições de acolhimento de pessoas com deficiência e instituições 
de longa permanência para idosos, onde o vírus pode se espalhar de forma rápida, especialmente 
se o acesso a cuidados de saúde já é escasso. Estados têm a obrigação de garantir uma 
assistência médica à população sob custódia ao menos equivalente à disponível para a população 
em geral, e não devem negar ou limitar aos detidos, incluindo solicitantes de refúgio ou migrantes 
indocumentados, igual acesso a cuidados de saúde preventiva, curativa ou paliativa. Os 
solicitantes de refúgio, os refugiados que vivem em campos e as pessoas em situação de rua 
também podem estar em maior risco devido à falta de acesso à água e a instalações de higiene 
adequadas. [...] 

Pessoas em qualquer forma de detenção têm o mesmo direito à saúde que a população 
não encarcerada e têm direito aos mesmos padrões de prevenção e tratamento. A população 
presa e a população em geral têm um irrefutável interesse em saber antecipadamente sobre os 
planos que as autoridades têm implementado para lidar com o COVID-19. [...] 

Os governos devem garantir que os profissionais de saúde tenham acesso a equipamentos 
de proteção adequados e que existam programas de proteção social para as famílias de 
profissionais que falecem ou adoecem como resultado de seu trabalho e garantir que esses 
programas incluam trabalhadores informais, que representam uma grande parcela do setor de 
prestação de serviços de apoio e cuidados. Em epidemias passadas, o medo de contato com 
doenças levou a ataques a profissionais da saúde. Os governos devem monitorar esses ataques 
para detê-los e garantir uma resposta rápida, adequada e apropriada caso ataques ocorram. [...] 
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Bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. No entanto, como a 
OMS observou, o fornecimento de água potável, saneamento e condições higiênicas é essencial 
para proteger a saúde humana durante o surto de COVID-19. [...] A falta de água potável e 
saneamento em casa, na escola ou nos serviços de saúde dificultará as medidas preventivas. Em 
alguns casos, sem água e saneamento adequados, esses locais podem se tornar um local propício 
para a disseminação da doença. 

Os governos devem suspender imediatamente qualquer interrupção no fornecimento de 
água por falta de pagamento. A interrupção dos serviços de água por falta de pagamento em 
qualquer contexto é incompatível com os direitos humanos e pode ser particularmente prejudicial 
no contexto de crises de saúde pública como a pandemia do COVID-19. [...]. 

 

Em seguida, sugerimos a leitura do texto que aborda alguns 

riscos impostos por regimes autoritários, principalmente no atual 

contexto de crise sanitária mundial. 

 
TEXTO 3 

 
Crise do coronavírus vai acelerar onda autoritária, diz cientista política. 

Coordenadora de um dos principais rankings sobre democracia no mundo 
afirma estar preocupada com Brasil. 

Pela primeira vez neste século, a maior parte dos países do mundo não é uma democracia 
– e esse movimento deve aumentar nos próximos anos por causa da pandemia de coronavírus. 
É essa a opinião da cientista política alemã Anna Lührmann, vice-diretora do Instituto de 
Variações da Democracia, entidade ligada à Universidade de Gotemburgo (Suécia) e responsável 
por um dos principais rankings que medem o nível de democracia no mundo. “Nós já vimos isso 
acontecer na Hungria e na Polônia. A crise do coronavírus vai acelerar essa onda autoritária”, diz 
ela, que coordenou o relatório deste ano, divulgado no final de março.  

O levantamento apontou que 92 países atualmente têm regimes autoritários, contra 87 
democráticos. Lührmann se diz especialmente preocupada com a situação do Brasil – o quinto 
país que mais caiu no ranking na última década. “Os sinais do último ano em termos democráticos 
no Brasil têm sido bastante assustadores. A polarização crescendo, o discurso de ódio crescendo, 
ataques a jornalistas crescendo. Essa é a rota mais comum que os governos têm tomado em 
direção ao autoritarismo”, diz ela à reportagem. 
Pergunta - No relatório deste ano, pela primeira vez desde 2001 há mais Estados 
autoritários do que democráticos no mundo. A atual pandemia de coronavírus vai 
intensificar esse movimento? 
Anna Lührmann - Temo que sim. Nós sabemos por diferentes fontes que muitos governos 
podem abusar das medidas tomadas em situação de emergência para centralizar ainda mais o 
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poder e neutralizar a oposição. E nós já vimos isso acontecer na Hungria e na Polônia. A crise do 
coronavírus vai acelerar essa onda autoritária. Além disso, há um outro problema, poderemos ter 
um grande descontentamento com a crise econômica que virá. Esse cenário pode aumentar o 
apoio a líderes autoritários e populistas. Muitos partidos radicais se fortaleceram não por causa 
da economia, mas porque as pessoas estavam pessimistas com o futuro. Mas, de maneira geral, 
recessão nunca é bom para a democracia.  
Pergunta - A Hungria já tinha perdido o status de democracia antes da crise do 
coronavírus, segundo o relatório. O que acontecerá com o país agora? 
Anna Lührmann - Está ficando cada vez pior. [O premiê Viktor] Orbán agora está autorizado a 
governar por decreto, a impedir qualquer discussão ou crítica contra as medidas do governo para 
combater a Covid-19. Ele pode prender pessoas por até cinco anos. Isso está indo para um 
caminho muito, muito ruim. Espero que a Comissão Europeia e os partidos que são aliados dele 
no Parlamento Europeu tomem uma atitude. 
Pergunta - A Hungria virou um modelo para outros líderes autoritários? 
Anna Lührmann - Ela é um modelo de como um país pode ficar mais autoritário. Primeiro, você 
erode [desgasta] a liberdade de expressão e de imprensa; então, você ataca as outras 
organizações da sociedade civil. E só depois disso, quando você já conseguiu calar quase todas 
as vozes dissonantes, você ataca a liberdade da população e as eleições. Essa é uma tática em 
que a Hungria foi pioneira. 
Pergunta - Mesmo democracias consolidadas, como os EUA e a maior parte da Europa 
Ocidental, têm restringido direitos básicos, como a liberdade de ir e vir e o direito de 
protestar, por causa do coronavírus. Quando a pandemia acabar, esses países 
também vão ficar mais autoritários? 
Anna Lührmann - Podem, claro, mas não é algo que necessariamente vai acontecer. O estado 
de emergência permite que os governos respondam a situações fora do comum, como a crise do 
coronavírus, com medidas de exceção e retornem ao normal quando essa situação acaba. Temos 
que esperar para ver, mas muitas democracias devem sim seguir esse caminho. 
Pergunta - A quantidade de protestos por democracia no mundo aumentou no ano 
passado. Isso vai ser afetado pela pandemia? 
Anna Lührmann - Infelizmente vai, porque o movimento de resistência [ao autoritarismo] é 
basicamente de rua, de grandes protestos. E nesse momento protestos realmente não podem 
acontecer. Então é bastante complicado para cidadãos no Sudão, por exemplo, manter a pressão 
para o país ser mais democrático. Durante o auge da crise, é impossível termos protestos como 
tivemos no ano passado pelo mundo, mas espero que as pessoas se mobilizem novamente 
quando tudo isso acabar. 
Pergunta - A América Latina teve muitos protestos no ano passado. Esse movimento 
também será afetado? 
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Anna Lührmann - Ainda é difícil fazer uma previsão sobre o que irá acontecer, mas tudo vai 
depender principalmente do como os cidadãos [da região] vão avaliar se os seus governos fizeram 
um bom trabalho ou não durante a crise de coronavírus. 
Pergunta - E o Brasil nisso? 
Anna Lührmann - Sei que há um debate sobre a posição do governo em relação a quais 
deveriam ser as medidas contra o coronavírus no Brasil. Nesse caso particular, isso pode 
fortalecer a oposição, já que a população pode considerar que um outro caminho teria sido 
melhor. Apesar disso, os sinais do último ano em termos democráticos no Brasil têm sido bastante 
assustadores. A polarização crescendo, o discurso de ódio crescendo, ataques a jornalistas 
crescendo. Essa é a rota mais comum que os governos têm tomado em direção ao autoritarismo. 
É preocupante. 
Pergunta - Por que a imprensa costuma ser o primeiro alvo de líderes autoritários? 
Anna Lührmann - Porque é um alvo mais fácil do que acabar com as eleições. Todo mundo 
sabe que as eleições são parte essencial da democracia. Se você tenta acabar com eleições de 
cara, vai encontrar muita resistência. Então, os governos primeiro atacam a mídia e a sociedade 
civil, porque assim depois não haverá ninguém para resistir às medidas autoritárias. Tem uma 
citação que gosto muito: “Primeiro levaram os jornalistas. E ninguém sabe o que aconteceu 
depois disso”. E os jornalistas podem virar ainda mais alvo durante a pandemia. Novamente, já 
vemos na Hungria uma lei que pune quem divulga fake news sobre o coronavírus e claramente 
permite que o governo tome decisões arbitrárias para prender jornalistas que são críticos ao 
governo. Texto adaptado de Bruno Benevides. Publicado em 4 de abril de 2020. Disponivel em 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2020/04/crise-do-coronavirus-vai-acelerar-onda-

autoritaria-diz-cientista-politica-ck8l3tp9a00nz01texzakcyfi.html 

 

A fim de aprofundar o conhecimento sobre os direitos humanos, 

assistam aos vídeos abaixo disponíveis no 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KzEKd5fFLmY 

https://www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs 

 

PARA REFLETIR... 

1. A partir da leitura do texto 1 e da pesquisa no site da ONU, qual 

seria, em linhas gerais, o significado da ideia de direitos humanos? 
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2. Levando em consideração as informações do texto 2, quais são as 

ações estatais que visam a garantia do direito à saúde dos cidadãos? 

3. Registre, por meio de um resumo escrito, as liberdades e os direitos 

próprios dos cidadãos que podem ser colocados em risco em contextos de 

crise sanitária mundial. Caso julgue necessário, releia o texto 3 e reveja os 

vídeos sugeridos. 

 

 


