
RESUMO  
O objetivo que impulsionou a realização desta pesquisa acadêmica fora a investigação 
sobre o direito humano nº 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 
denominado como direito à democracia, a partir do problema filosófico que indaga se o 
referido direito contribui para as condições de possibilidade de construção de uma base 
pública razoável de justificação e fortalecimento dos direitos humanos, para uma 
ressignificação da própria democracia, no horizonte desafiador do pluralismo. Por esta 
razão, considerando-se que o referido direito humano configurou uma mudança de 
status originário, ao passar de regime político para um direito humano universal, 
assumiu o sentido de um direito à participação política, não necessariamente um direito 
à democracia. Destarte, partindo-se de tal perspectiva analítica discutiu-se 
cientificamente o problema filosófico, segundo a organização das conceituações em três 
momentos. No capítulo 1, revisita-se a origem da democracia para uma reflexão sobre 
certa idealização em torno de sua ideia, bem como a mudança estrutural que se afigurou 
com a emergência do projeto burguês, que propiciou a sua reaparição no mundo 
moderno. No capítulo 2, realizou-se uma reflexão sobre a construção da ideia do direito 
a ter direitos, que está na lógica do individualismo moderno; e, posteriormente, do 
direito humano nº 21. O esforço de reflexão do capítulo 3 concentrou-se no pensamento 
político brasileiro, suas especificidades para uma ressignificação da Constituição de 
1988. Considerando-se tratar-se de um estudo que visa a uma fundamentação teórica, 
não foram conduzidas pesquisas empíricas. Os dados de pesquisa de opinião sobre 
América Latina foram obtidos junto à organização não governamental Latinobarómetro 
e Oxfam do Brasil.  
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ABSTRACT  
The objective that drove the realization of this academic research was the investigation 
on human right nº 21 of the Universal Declaration of Human Rights, of 1948, 
denominated like right to democracy, from the philosophical problem that asks if this 
right contributes to the conditions of possibility of building a reasonable public basis for 
justification and strengthening of human rights, for a new meaning of democracy itself, 
in the challenging horizon of pluralism. For this reason, considering that the 
aforementioned human right constituted a change of original status, when changing 
from political regime to a universal human right, it assumed the meaning of a right to 
political participation, not necessarily a right to democracy. Thus, starting from such an 
analytical perspective, the philosophical problem was scientifically discussed, according 
to the organization of conceptualizations in three moments. In chapter 1, the origin of 
democracy is revisited for a reflection on a certain idealization around its idea, as well 
as the structural change that appeared with the emergence of the bourgeois project, 
which led to its reappearance in the modern world. In chapter 2, there was a reflection 
on the construction of the idea of the right to have rights, which is in the logic of modern 
individualism; and, subsequently, of human law No. 21. The reflection effort in chapter 
3 focused on Brazilian political thought, its specificities for a new meaning of the 1988 
Constitution. Considering that it is a study that aims at a theoretical foundation , 
empirical research has not been conducted. The survey data on Latin America was 
obtained from the non-governmental organization Latinobarómetro and Oxfam do 
Brazil.  
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