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Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
Definir democracia é algo bastante complexo justamente porque hoje há uma 

pluralidade de instituições governamentais formais que se autodenominam democráticas. 

Todavia, apesar dessa multiplicidade de possibilidades, pode-se observar elementos comuns 

entre elas e que podem ajudar a identificar uma democracia. O primeiro é, sem dúvida, a 

prevalência da vontade da maioria. Contudo, o grande problema das democracias atualmente é, 

justamente, o conflito entre a vontade da maioria e os direitos das minorias. Pode acontecer de 

a maioria dos cidadãos ser contraria ao reconhecimento de um direito ou política pública de 

uma minoria.  O estado democrático de direito prevê supremacia da vontade da maioria, 

contudo a Constituição estabelece direitos e garantias fundamentais e refuta como 

inconstitucional qualquer ofensa a esses direitos e garantias. Assim, o presente simpósio 

pretende analisar os elementos conceituais da democracia, o papel do Direito na proteção das 

minorias, bem como as políticas públicas que almejam proteger e efetivar tais direitos. 
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