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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, abriu as portas da 

dimensão internacional para tutela de direitos à sociedade internacional, fundando-se no viés 

axiológico da dignidade humana. Os Estados, a despeito de sua soberania, perceberam que 

não estavam isolados no mundo, situação que fez proliferar tratados internacionais com a 

finalidade de criação de organizações internacionais (ONU, OEA, etc.), bem como veiculando 

declarações com os mais variados direitos humanos, muitas destas protegendo grupos 

vulneráveis, como constatamos com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (2006). Portanto, vislumbramos, ao menos, duas realidades normativas de 

tutela de direitos convivendo, as normas interna dos Estados – Constituições –, e as normas da 

ordem internacional. Neste panorama, o século XXI promove uma mudança de paradigma do 

constitucionalismo, fundado no surgimento do fenômeno das constituições em rede. Para 

compreender tal fenômeno Canotilho criou a teoria da interconstitucionalidade. Este artigo 

pretende demonstrar que, por esta teoria, os multiníveis das normas de tutela de direitos, sejam 

humanos, fundamentais ou comunitários, que tratam especificamente das pessoas com 

deficiência, possuem ligação intersistêmica – no sentido luhmanniano – , fato que corrobora 

para a ampla tutela de seus direitos. A problemática funda-se na necessidade de se assegurar 

às pessoas com deficiência a plena efetividade de seus direitos, vez que ante a falta de 

solidariedade social e o desleixo estatal em garantir sua concretização, os membros deste 

grupo têm diuturnamente sua dignidade violada, sofrendo com diversas barreiras que 

impedem sua participação na sociedade, sendo desqualificadas como pessoas autônomas e 

capazes. Questiona-se: Como a teoria da interconstitucionalidade contribuirá para a 

efetividade dos direitos das pessoas com deficiência? Para responder, adotamos algumas 

hipóteses: partimos da aplicação da teoria da interconstitucionalidade de forma analógica, 

pois sua origem visava a integração constitucional europeia, buscamos enquadra-la ao sistema 

interamericano de direitos humanos, que de forma intersistêmica garantir-se-á maior 

efetividade às normas que tutelam as pessoas com deficiência. Ademais, o controle de 

interconstitucionalidade possibilitará o alargamento da incidência de valores presentes na 

Constituição brasileira (art. 3º) e nas normas internacionais, auxiliando na observância e 

vinculação dos Estados e da Corte Interamericana para seu cumprimento. Como objetivos, 

elencamos: apresentar os dados sobre a realidade de exclusão que vivem as pessoas com 

deficiência; desenvolver as questões ligadas à teoria da interconstitucionalidade, com aportes 

da teoria sistêmica; analisar os valores que orientam os diversos níveis constitucionais 

(interculturalidade); observar como o sistema interamericano tem decidido em casos que 

envolvem pessoas com deficiência ou vulneráveis; e, demonstrar por quais instrumentos a 

teoria da interconstitucionalidade poderá ser aplicada no sistema interamericano de direitos 
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humanos. A justificativa encontra-se no desafio da sociedade internacional em assegurar a 

efetividade dos direitos das pessoas com deficiência. A pesquisa será fundada no método de 

procedimento hermenêutico, pelos métodos de raciocínio analógico e indutivo e nos tipos de 

pesquisa bibliográfica e documental. Assim, por consequência do diálogo interconstitucional, 

no sistema interamericano, pretendemos alcançar o aspecto intercultural das constituições, 

possibilitando trocas de experiências entre os diversos níveis de normas para uma tutela mais 

adequada e efetiva às pessoas com deficiência. 
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