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Tema 8 – 4º Bimestre 
 
Texto 1 (redemundial.org – adaptado) 

 

Afinal de contas, 

você sabe o que são os direitos humanos? 

 

Não é de hoje que falas como "direitos humanos só defende bandido", "nunca vi direitos 
humanos cuidando de gente do bem", "cadê os direitos humanos pra acolher a família daquele 
policial morto?" têm se replicado por aí.  

  
O que torna esse tipo de discurso mais preocupante é o fato de que essas pessoas demonstram 

um desconhecimento sobre o que realmente são os direitos humanos e, ao mesmo tempo, 

tentam enfraquecer uma das maiores vitórias que a humanidade já teve no âmbito do direito. 
  

Primeiramente, os direitos humanos não "defendem ninguém". Eles existem para garantir que 
toda e qualquer pessoa, vítima ou agressor, cidadão ou governante e todos os outros humanos 

tenham defendidos os direitos básicos. Ou seja, o direito à vida, à liberdade, à liberdade de 

opinião, direito ao trabalho, à educação, às crenças religiosas e muitos outros. 
  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive, serviu de inspiração para a criação da 
Constituição do nosso país. 

  

Portanto, se você é mulher ou negro ou gay/lésbica/travesti ou velho ou indígena ou 
estrangeiro ou pobre ou evangélico/protestante/espírita/budista ou tem deficiência/doença 

crônica ou é gordo ou é jovem ou político (que ocupa cargo político) ou usa o Sistema Único de 
Saúde (SUS) ou estudou em escola/universidade pública ou é aposentado ou curte viajar para 

outros países ou já recebeu seguro desemprego ou outros direitos trabalhistas ou pode 
descansar no domingo, você é beneficiado pelos direitos humanos. 

  

Porém, se você ou alguém que você ama/conhece cometer algum crime, por pior que seja, 
devem ser punidos, mas continuarão tendo direitos como humanos para garantir que tenham 

um julgamento digno, imparcial, que não sejam espancados, torturados e mortos na cadeira ou 
por uma facção criminosa, por exemplo. Os direitos humanos são para todos. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

3ª SÉRIE - VESTIBULAR 



Texto 2 

 
Texto 3 

 
 

 
PRODUÇÃO TEXTUAL 

A partir da análise e reflexão sobre os textos acima e de sua pesquisa acerca do tema, elabore 

um texto Dissertativo-Argumentativo sobre Direitos Humanos e Constituição brasileira de 
1988, e que responda de maneira implícita as seguintes questões: 

• De que forma a Constituição Brasileira está de acordo com os Direitos Humanos? 
• Com o objetivo de contribuir com a prática dos Direitos Humanos, qual proposta de 

intervenção ou ações você sugere? 
(Mínimo 25 linhas) 

 


