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Simpósio: 31 - CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA:  HISTÓRIA E 
PERSPECTIVAS DA AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NAS CONSTITUIÇÕES 
 
RESUMO: O presente trabalho busca debater as relações entre constitucionalismo e 
democracia, fundadas na compreensão de como a aparente tensão existente entre estes dois 
conceitos pode viabilizar a concretização dos direitos humanos nos textos das constituições. 
Nesta conjuntura, o constitucionalismo, entendido como um movimento constante de limitação 
do poder político e de construção de novos direitos fundamentais, tende a desenvolver a missão 
de incorporar um conjunto de direitos humanos no corpo das constituições, permitindo que a 
legislação interna possa se harmonizar com os ditames internacionais de afirmação de um 
direito humanitário interconstitucional. Por outro lado, se a ideia de democracia está calcada 
nas escolhas construídas pela soberania popular, é possível que a consolidação de uma maioria 
plena, praticamente irrefreável, possa tornar frágil a solidificação das barreiras constitucionais, 
mitigando o desenvolvimento dos direitos fundamentais. Assim, dificulta-se a 
constitucionalização dos direitos humanos, especialmente no tocante à construção de direitos 
de minorias. Trata-se, em verdade, de uma tensão permanente entre estes dois conceitos, os 
quais parecem, ao menos de início, operar de forma antípoda. Ocorre que no atual contexto 
social, democracia e constitucionalismo, embora aparentemente contrários, demonstram-se 
como elementos constitutivos, cooriginários.  Assim, todo governo soberano deve estar 
limitado constitucionalmente, da mesma maneira que todo conteúdo constitucional deve ser 
respeitado pela decisão política fundada na soberania popular, balizada democraticamente no 
consenso. Isto posto, sempre se faz importante debater tais dificuldades, no sentido de 
compreender essas disrupções e construir soluções para que a incorporação dos direitos 
humanos no plano constitucional ganhe eficácia, harmonizando as tensões entre maioria e 
minoria no cenário social para o desenvolvimento de uma sociedade plural e orientada à 
valorização dos direitos humanos. Portanto, o que buscará demonstrar é a como que os 
elementos presentes na concepção da soberania popular e do constitucionalismo podem 
interferir na afirmação histórica dos direitos humanos nas constituições, transformando-os em 
direitos fundamentais. 
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