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Democracia, Direitos Humanos
e Direitos Fundamentais
• Democracia, princípio majoritário e direito de

resistência da minoria
• Conceito de Minoria: diferenciação importante
“Não se toma minoria no sentido quantitativo, senão no
de qualificação jurídica de grupos contemplados ou
aceitos com um cabedal menor de direitos,
efetivamente assegurados, que outros, que detém o
poder (...) a minoria, na prática de direitos, nem
sempre significa o menor número de pessoas. Antes,
nesse caso, uma minoria pode bem compreender um
contingente que supera em número (mas não na
prática, no respeito etc) o que é tido por maioria”
(Camem Lúcia Antunes Rocha)

Direitos Humanos e
Direitos Fundamentais
• Diferenciação entre direitos naturais, direitos
•
•
•
•

humanos e direitos fundamentais
Justiça como Eqüidade (John Rawls)
Direitos das Minorias: índios, negros,
deficientes físicos, GLBT’s
Direito à diferença como direito fundamental
Exercício da sexualidade e união homoafetiva

A igualdade como princípio de
justiça social e política
•
•
•
•

Da igualdade formal à igualdade material
Desigualdades permitidas e proibidas
Igualdade de oportunidades
Conceito de ações afirmativas
“Conjunto de medidas públicas ou privadas de
atendimento a demandas específicas de pessoas
individualmente consideradas, mas inseridas em um
contexto social desfavorável, potencialmente capazes de
promover alguma mudança social”
(Luiz Alexandre Cruz Ferreira)

Texto para Reflexão
“As ações afirmativas, como políticas
compensatórias adotadas para aliviar e
remediar as condições resultantes de um
passado de discriminação, cumprem uma
finalidade pública decisiva para o projeto
democrático: assegurar a diversidade e a
pluralidade social. Constituem medidas
concretas que viabilizam o direito à igualdade,
com a crença de que a igualdade deve moldarse no respeito à diferença e à diversidade. Por
meio delas transita-se da igualdade formal para
a igualdade material e substantiva”
(Flávia Piovesan)

Questões para Discussão
• As ações afirmativas são instrumentos realmente

capazes de realizar a igualdade material?
Justifique:
• As ações afirmativas violam o princípio
constitucional da isonomia? Fundamente:
• É possível vislumbrar outros instrumentos, dentro
do Estado Democrático de Direito, aptos a realizar
a igualdade material? Explique:
• Fora do Estado Democrático de Direito, haveria
alguma possibilidade de realização da igualdade
substancial?

