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Simpósio: 31 -  CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA: HISTÓRIA E 
PERSPECTIVA DA AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NAS CONSTITUIÇÕES 
 
RESUMO: Resumo:  30 anos após a elaboração da Constituição Federal brasileira, adjetivada 
de Carta Cidadã pela centralidade dos direitos fundamentais individuais e sociais qualificados 
pelo supra-princípio da dignidade da pessoa humana, vários passos foram dados pelo Estado 
Brasileiro em busca da concretização dos objetivos da democracia, entre eles o estabelecimento 
de uma sociedade livre, justa e igualitária. Porém, tais passos não foram suficientes para o 
cumprimento desses objetivos constitucionais, visto que apesar do Brasil ser a 8ª economia 
mundial, ainda é classificada como uma democracia em risco pela falha em setores essenciais, 
como a educação, saúde e luta contra a pobreza. Constata-se, também, que ainda se faz 
necessária a efetivação dos direitos fundamentais lançados na Carta Magna, com especial relevo 
para o cumprimento do direito fundamental à inclusão social de grupos historicamente 
excluídos (como índios, negros, pessoas com deficiência, mulheres, presos, homossexuais, 
entre outros). A hipótese que será sustentada neste projeto é a de que para o cumprimento dessas 
obrigações, o Estado brasileiro deve efetivar os direitos fundamentais constitucionais inclusive 
através da (i) adoção de políticas públicas específicas e protecionistas dirigidas à proteção e 
inserção dos grupos nacionais excluídos, (ii) a adoção de  ações afirmativas para vencer a 
exclusão histórica das minorias e  (iii) a implementação da garantia de um mínimo existencial 
digno para o cidadão brasileiro em estado de vulnerabilidade social. A pesquisa realizada 
ressaltará alguns aspectos relevantes sobre a questão da exclusão social no Brasil, quais fatores 
impactaram na configuração contemporânea da nossa comunidade, traçando antes um paralelo 
da dicotomia exclusão/inclusão, com pinceladas históricas acerca da formação da desigualdade 
social no país (decorrente da colonização predatória, questões étnico-raciais, pobreza, elites 
nacionais, minorias jurídicas, afluência de refugiados, entre outros fatores). Configurará as 
bases teóricas do direito fundamental à inclusão social, conformado pelo  concatenamento de 
vários princípios explícitos na Carta Cidadã, tais como os princípios da dignidade da pessoa 
humana, da igualdade, da liberdade, da segurança social, da democracia e do acesso à justiça. 
Em seguida, fará uma análise crítico-jurídica da adoção de políticas públicas inclusivas e de  
ações afirmativas na área da educação, seguridade social e moradia, além da resistência na 
implementação de um mínimo existencial em favor da população mais carente. Ao final, 
apresentará suas conclusões críticas.  Para cumprir os objetivos propostos neste projeto,  a 
abordagem se dará mediante pesquisa bibliográfica, análise de teorias, legislações e casos 
judiciais concretos e contemporâneos sob a visão constitucional, utilizando-se o método 
jurídico-prospectivo visando a obtenção de novas interpretações e construções doutrinárias, 
inclusive elegendo possibilidades de aperfeiçoamento do entendimento corrente da 
Administração Pública nacional na luta contra o estado de coisas inconstitucional que o Brasil 
ainda vive.   
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