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RESUMO 

 
 

MATOS, Deborah Dettmam. Os limites das políticas de cotas para negros no 
Brasil: o critério racial diante do direito à não-discriminação e das políticas 
igualitárias. 2006. 118 f. Dissertação de Mestrado� Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de  
 
 
 
Esta dissertação de mestrado investiga a legitimidade da política de cotas para 
negros no Brasil a partir da tensão entre direito individual à não-discriminação e 
a necessidade de se implantar programas políticos de correção das desigualdades 
sociais. Para alcançar este objetivo, a dissertação foi dividida em duas partes. O 
objeto de estudo da primeira parte consiste em averiguar se o princípio 
constitucional da igualdade garante algum direito individual que sirva como 
obstáculo à implantação de uma política de discriminação em razão da raça. Em 
outras palavras, verifica-se em quais casos a raça pode ser utilizado como um 
critério compatível com o princípio igualitário. A segunda parte do trabalho, 
procura debater se a política de cotas pode ser aplicada na sociedade multi-racial 
brasileira. Este enfoque discute se problemas fáticos no que tange a adoção de 
políticas raciais fornecem argumentos que autorizem a intervenção do judiciário 
para impedir a discriminação racial. De forma mais específica, o questionamento 
compreende a possibilidade de se optar por um critério que defina a raça do 
indivíduo a fim de discernir os beneficiários das cotas e se há fundamento jurídico 
que autorize ou repudie os critérios de definição dos grupos raciais.  
 
 

 
 
 
 

 
Palavras-chave: 1) Política de cotas; 2) Discriminação racial; 3) Princípio da 
igualdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 

MATOS, Deborah Dettmam. The limits of the policies of quotas for Blacks in 
Brazil: the racial criterion in view of the right to non-discrimination and equality 
policies. 2006. 118 f. Master Degree � Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade 
de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 

This Master�s dissertation investigates the legitimacy of the 
policy of quotas for Blacks in Brazil, starting with the tension between the 
individual right to non-discrimination and the need to implant political programs 
to correct social inequalities. Attain this goal, dissertation was divided into two 
parts. The first part consists of inquiring whether the constitutional principle of 
equality guarantees some individual rights that poses as an obstacle to the 
implantation of a policy of discrimination based upon race, in other words, it 
verifies in which cases race can be used as a criterion consistent with the 
principle of equality. The second part of the study proposes the debate as to 
whether the policy of quotas can be applied to the multi-racial Brazilian society. 
This approach argues whether factual problems related to the adoption of racial 
policies provide arguments that authorize the intervention of the judiciary to 
hinder racial discrimination. More specifically, the questioning includes the 
possibility of the option for a criterion which defines the race of the person in 
order to discern the beneficiaries of the quotas and whether there is legal 
grounds authorizing or banning the criteria of definition of racial groups. 

 
 
 
 
 
 

Key Words: 1) Policies of quotas; 2) Racial discrimination; 3) Principle of equality. 
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INTRODUÇÃO 

 

LIMITES CONSTITUCIONAIS À ADOÇÃO DA POLÍTICA DE COTAS 

No ano de 1988, a Constituição Federal reservou vagas nos 

concursos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Esta medida, 

embora possa ter levantado alguns questionamentos, não provocou o mesmo 

impacto que a adoção das políticas de cotas para negros e pobres nas 

universidades públicas brasileiras. 

A troca de critérios neutros por critérios pessoais é acompanhada 

por uma desconfiança compreensível. Parte significativa da história humana 

resultou em lutas que procuravam impedir que determinados critérios como o 

gênero, o parentesco, a religião ou a raça não interferissem no juízo de mérito e 

capacidade dos indivíduos. Alguns autores, como Hans Kelsen, chegaram a 

defender a inconstitucionalidade de leis formuladas com base em tais distinções.1 

As ações afirmativas fazem justamente o contrário, ao resgatar a discriminação 

pautada nos critérios pessoais e proporcionar um tratamento condescendente aos 

indivíduos portadores de estigmas negativos. Porém, ao contrário de como fora 

empregado no passado, o discurso das ações afirmativas defende que as 

discriminações, nesse caso, não buscam perseguir um grupo específico, mas 

eliminar ou ao menos diminuir os efeitos provocados por um período histórico de 

perseguição e exclusão. 

                                                
1 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito; trad. João Baptista Machado. 6ª ed., São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p. 158. 
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No ano de 1992, com o intuito de diminuir a emigração e 

incentivar a permanência de profissionais qualificados, a Universidade Federal 

de Roraima reservou metade de suas vagas aos estudantes secundaristas 

egressos de escolas daquele estado. A medida, questionada pelo Ministério 

Público, foi considerada legítima na sentença do juiz de primeira instância, cujo 

conteúdo atestava a autonomia didático-científica e administrativa da 

universidade e consubstanciava a discriminação em uma concepção igualdade 

que dava tratamento desigual aos desiguais. 

Contudo, após interposição de recurso, o Tribunal Regional 

Federal acolheu o pedido de inconstitucionalidade da reserva de vagas alegando 

que o oferecimento de condições de trabalho adequadas, remuneração 

competitiva, dentre outras medidas facilmente cogitáveis, consistiram em meios 

mais justos para atingir o propósito alegado � e, sobretudo, por constituir 

�providências que, em princípio, não se acham em linha de choque com garantias 

constitucionais individuais�.2 

Dez anos depois, cumprindo uma lei estadual, a Universidade 

Estadual do Rio de janeiro reservou 40% das vagas para negros e pardos e 50% 

para estudantes da rede pública de ensino. A medida também foi questionada no 

Supremo Tribunal Federal em ação movida pela Confederação Nacional de 

Estabelecimentos de Ensino. De acordo com o parecer do Ministério Público 

Federal, as cotas só poderiam ser instituídas por lei federal ou por decisão das 

próprias universidades. 

                                                
2 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1º Região. Apelação Cível n° 93.01.016395-0/RR. O tratamento 
desigual aos desiguais, ínsito ao princípio isonômico, só se revela válido na medida em que se demonstra a 
necessidade e a adequação dos meios escolhidos para alcançar os fins objetivados, o que não restou comprovado 
nos autos, pois não decorre lógica e necessariamente da reserva de vagas pretendida a fixação de profissionais 
qualificados no estado-membro. Disponível em: <www.trf1.gov.br >. Acesso em: 16 set., 2003. 
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Existem várias críticas quanto à eficácia e a legalidade das ações 

afirmativas. Essas críticas aludem ao uso equivocado do critério da raça, 

contribuindo para o agravamento das tensões raciais, além de prejudicar a 

percepção de competências das categorias beneficiadas com o tratamento 

condescendente. Porém, conforme adverte Dworkin, não é atribuição dos juízes 

anular decisões de outras autoridades, principalmente em casos constitucionais, 

uma vez que os próprios juízes divergem sobre a eficiência de políticas sociais.3 

Este estudo focaliza uma abordagem jurídica do tema em 

questão, discutindo os argumentos que são usados para justificar ou rechaçar o 

emprego das ações afirmativas no Brasil. E os argumentos usados por ambos os 

lados são muito convincentes. São convincentes porque levantam um problema da 

teoria política freqüentemente ignorado pelos autores que tratam do princípio da 

igualdade. 

Os exemplos trazidos pelos programas da Universidade Federal 

de Roraima e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro são casos 

emblemáticos porque revelam o confronto de duas concepções distintas de 

igualdade proclamadas pelo mesmo princípio: a igualdade material e a igualdade 

formal. 

Herdada de uma tradição liberal, a igualdade formal proíbe toda 

e qualquer forma de discriminação, pois segue um conceito absoluto no qual todos 

são iguais perante a lei. A igualdade material, por sua vez, segue um conceito de 

igualdade relativa. É denominada relativa porque, considerando ineficaz as 

generalizações liberais, exige que primeiramente seja realizado um confronto 

                                                
3 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 
2002, p. 345.  
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entre os sujeitos, mediante o uso de um critério de comparação, para 

posteriormente aplicar o tratamento específico. 

O princípio da igualdade, de acordo com o liberalismo, é 

entendido como mera cláusula de proteção formal, pois, por intermédio da lei, 

todos devem receber o mesmo tratamento. Segundo esta concepção, o princípio da 

igualdade é interpretado como valor absoluto. 

A incapacidade do liberalismo em resolver as disparidades sociais 

faz ressurgir uma distinta concepção igualitária. O princípio da igualdade, de 

acordo com esta concepção, só pode ser compreendido como um princípio material, 

pois está destinado a acabar com as desigualdades econômicas que se perpetuam. 

Resgatando a tradição de Aristóteles em tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, o princípio da igualdade, ao contrário das 

generalizações liberais, reconhece que, para se alcançar a igualdade, é preciso 

estabelecer distinções. Nesta teoria, o princípio da igualdade deixa seu caráter 

absoluto e assume sua posição relativa, pois a igualdade de tratamento exige uma 

prévia análise da igualdade entre os sujeitos. 

O Estado, diante disso, não pode discriminar os cidadãos, ao 

mesmo tempo em que precisa estabelecer estratégias de correção das 

desigualdades sócio-econômicas. Em outras palavras, pela igualdade formal a 

discriminação é vedada, mas pela igualdade material é obrigatória. Em qualquer 

caso, nenhum das duas pode ser ignorada. 

O problema leva a uma questão paradoxal na qual uma política 

igualitária, fundamentada no princípio da igualdade, pode estar em conflito com o 

direito de um indivíduo à igualdade, fundamentado no mesmo princípio, isto é, 
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com a finalidade de tornar a sociedade mais igual em determinado aspecto (seja 

ele qual for), o Estado precisa desenvolver políticas de combate às desigualdades 

sociais que podem estar em conflito com o direito que cada indivíduo possui de ser 

tratado como igual, independentemente do benefício que esta política possa trazer 

à comunidade.  

É neste dilema que se encontra o debate acerca da 

constitucionalidade das ações afirmativas. Para descobrir se as discriminações 

trazidas pelas ações afirmativas são desequiparações legítimas e não arbitrárias, 

as respostas oferecidas na doutrina tradicional de direito constitucional se 

mostram insuficientes. Os argumentos fundados na �natureza das coisas�, no 

�peso dos fundamentos�, na �consciência jurídica da comunidade�, ou na 

�correlação lógica entre critério e fim� com o intuito de controlar as decisões e dar 

um suporte normativo ao conteúdo do princípio da igualdade evitam a escolha de 

critérios de discriminação arbitrários, mas não evitam a escolha de fins 

arbitrários. 

Eles não respondem se o critério racial de discriminação, que 

privilegia negros em detrimento de brancos, é um critério tão legítimo quanto à 

discriminação realizada pelo critério do mérito, que privilegia os mais 

inteligentes em detrimento dos menos inteligentes. 

Eles não respondem por que a uma política salarial competitiva 

que almeja a permanência de profissionais é preferível a uma política de cotas por 

não contrariar direitos constitucionais individuais. 

Afinal, quais direitos individuais à igualdade pode infringir uma 

política de ações afirmativas em favor dos negros? E quais são os princípios de 
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legitimação que uma estratégia política igualitária deve cumprir, a fim de ser 

considerada compatível com o princípio constitucional da igualdade? 

Estas perguntas são debatidas no primeiro enfoque do estudo, 

cujo objetivo é confrontar diversas teorias que apregoam diversos princípios de 

legitimação das discriminações. Estas teorias oferecem os fundamentos nos quais 

o critério da raça, em uma determinada hipótese é proibido, mas em outra 

hipótese, pode ser validamente utilizado. Será interessante observar, no decorrer 

do estudo, que as teorias discutidas impõem limites diferenciados ao uso do 

critério racial. 

 Ronald Dworkin, por exemplo, inspirado numa concepção ideal 

de John Rawls, defende que uma discriminação não pode ser considerada injusta 

por utilizar um critério específico, como a raça ou a religião. A violação do direito 

constitucional à igual consideração só ocorre quando a escolha do critério 

expressa um preconceito.4 

 É com base nessa concepção que Ronald Dworkin acredita que 

uma política de segregação entre negros e brancos, como ocorreu a partir do caso 

Plessy versus Ferguson, não poderia ser considerada atualmente como uma 

política igualitária compatível com o princípio constitucional da igualdade. Já no 

caso da política de cotas para negros, Dworkin considera que a discriminação 

estabelecida não revela um preconceito em sua origem contra os brancos, logo, 

pode ser validamente implementada. 

Esta não é a opinião compartilhada por John Hart Ely. 

                                                
4 DWORKIN, Ronald. O império do direito; trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 471. 
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Ely questiona a escolha de Dworkin por uma concepção ideal em 

vez de uma concepção utilitarista de igualdade. Ele afirma que, se os argumentos 

utilitaristas que defendem a segregação como instrumento de diminuição da 

tensão racial são considerados inválidos, é difícil ver porque os argumentos para 

integração, que também podem diminuir a tensão racial, não são igualmente 

inválidos dentro das premissas de Dworkin.5 Neste sentido, o critério das 

preferências externas não é a opção adequada que possa orientar a escolha de 

uma concepção ideal de igualdade em detrimento de uma concepção utilitarista.  

Para Ely, não existe diferença entre a igualdade como um direito 

individual usado como trunfo contra uma política comunitária de igualdade. Na 

teoria de John Hart Ely, a igualdade como política e como direito são a mesma 

coisa. O que diz se uma política igualitária, como as ações afirmativas, pode ou 

não ser considerada válida é o cumprimento de um procedimento formal de 

validação das normas. Vale o princípio da maioria. 

Assim, na primeira parte do estudo, a preocupação é comparar e 

criticar as teorias que defendem ou negam a existência de um direito individual à 

igualdade que pode ser usado como um limite à adoção da política de ações 

afirmativas para negros. 

Todavia, há uma preocupação também em abordar a 

constitucionalidade das ações afirmativas no contexto brasileiro. Explica-se. Ao 

contrário da Suprema Corte dos Estados Unidos que declarou inconstitucional a 

política de cotas explícitas por entender como ofensiva à cláusula igualitária, no 

Brasil, as cotas para portadores de deficiência já estão previstas 

                                                
5 ELY, John Hart. On constituciona ground. Princeton: Princeton University Press, 1996, pp. 265-
266. 
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constitucionalmente, abrindo um forte precedente ao argumento de defesa das 

cotas para alunos negros e carentes. Mas as diferenças entre as políticas de ações 

afirmativas entre os Estados Unidos e o Brasil não se restringem a este aspecto.  

A maior divergência quanto ao emprego das políticas de cotas 

para negros consiste na utilização do critério racial no Brasil. Como adotar um 

critério de discriminação baseado na raça? 

 

POSSIBILIDADES DE ADOÇÃO DO CRITÉRIO RACIAL NO BRASIL 

As ações afirmativas são políticas igualitárias criadas nos 

Estados Unidos, onde os critérios de definição entre negros e brancos são mais 

nítidos. 

As diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil podem ser 

elucidadas por meio de uma análise histórica. Durante o período de escravidão e 

segregação racial, os Estados Unidos adotaram leis de proibição do casamento 

inter-racial e utilizaram o critério da ancestralidade para definir suas categorias 

raciais. No Brasil, embora não se saiba as razões ao certo, não existiu nenhuma 

regra de ancestralidade que pudesse definir as categorias raciais. 

Neste sentido, a miscigenação e a multi-racialidade da população 

brasileira, ao contrário da norte-americana, impediu o surgimento de qualquer 

�linha de cor� que pudesse definir claramente o indivíduo negro, pardo e branco. 

Em 1998, o IBGE realizou um pré-teste com o objetivo de 

aperfeiçoar as classificações contidas no quesito raça/cor do censo de 2000. A 

partir de uma amostra de 90 mil pessoas em seis áreas metropolitanas do País, 

foi perguntado aos entrevistados: �qual a origem que o (a) senhor (a) considera 
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ter?�. A opção �origem brasileira� foi escolhida por 85,7 por cento dos 

entrevistados nas perguntas abertas e 86,6 por cento nas perguntas fechadas. A 

partir disso, a comissão consultiva do censo recomendou ao IBGE a manutenção 

das cinco categorias raciais utilizadas atualmente (branco, negro, pardo, indígena 

e amarelo).6 

A confusão é generalizada. Na Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, o aluno que se candidata às cotas precisa unicamente se declarar como 

negro ou pardo. Assim, nada impede que um aluno branco, considerando-se 

negro, se beneficie da medida. Na Universidade de Brasília, uma foto do aluno é 

analisada por uma comissão que avalia a �negritude� do candidato. A opção é 

igualmente polêmica, pois como já dito anteriormente, não existem critérios 

específicos que determinem a raça do indivíduo como branca, parda ou negra. 

Contudo, reconhecendo que o problema do conceito de raça só 

pode ser abordado a partir de uma pesquisa biológica e social, persiste para o 

direito descobrir se as discriminações baseadas na raça podem ser compatíveis 

com o princípio igualitário.  

Para tanto, a segunda parte do trabalho levanta três indagações: 

a) se a desigualdade entre negros e brancos no Brasil decorre do preconceito 

racial ou de um passado histórico desvantajoso; b) se é possível o uso do critério 

racial numa sociedade multi-racial como a brasileira ou se as ações afirmativas 

são a importação equivocada de uma estratégia sociopolítica criada a partir do 

modelo bi-racial norte-americano; e c) se existe uma concepção jurídica de raça 

que possa orientar a validade das discriminações raciais. 

                                                
6 HERINGER, Rosana. Desigualdades raciais no Brasil. Disponível em 
www.social.org.br/relatorio2001/relatorio020.htm. Acesso em: 16 set. 2004, p. 01. 
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Cabe esclarecer que o segundo enfoque do estudo não defende o 

uso das cotas raciais como política de combate às desigualdades raciais no Brasil. 

O objetivo é observar até que medida a história da miscigenação racial no Brasil 

oferece argumentos jurídicos que autorizem um magistrado a limitar ou proibir 

as ações afirmativas para negros. 

Nesta dissertação, defender-se-á a posição de que as decisões 

sobre políticas públicas, portanto, incluindo as decisões sobre a aplicação ou não 

das ações afirmativas como políticas igualitárias, só podem ser tomadas por 

órgãos que gozem de legitimidade democrática (destaca-se assim o Poder 

Legislativo como órgão representativo do povo). No entanto, cabe ao Poder 

Judiciário garantir um procedimento democrático com participação livre e igual 

dos cidadãos. Portanto, ainda que o Poder Judiciário não possa decidir sobre 

políticas públicas, deverá atuar para que a representatividade do Poder 

Legislativo seja justa, ou melhor, que os grupos minoritários não sejam excluídos 

da participação no Poder Legislativo e que representados no Poder Legislativo, 

estes grupos minoritários tenham reais condições de participar e de influenciar 

no debate político. Ou seja, a atuação do Poder Judiciário está limitada a garantir 

uma democracia representativa liberal, em que as decisões são tomadas pelo 

princípio majoritário, mas protegidos os direitos das minorias. 

 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

As informações da pesquisa são problematizadas dentro dos 

paradigmas da dogmática jurídica, buscando como fontes as normas jurídicas 

positivas, a interpretação judicial e a doutrina. Reconhecendo, entretanto, que 
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uma abordagem puramente dogmática seria insuficiente para alcançar os 

objetivos deste trabalho, o método histórico surge como alternativa viável para 

explicar os argumentos que defendem e repudiam a adequação dos critérios 

raciais no Brasil. Além disso, é empregada, eminentemente, a pesquisa 

bibliográfica. Esporádicas referências à legislação e às decisões dos tribunais 

brasileiros e estrangeiros fazem adotar a técnica documental. 
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PARTE I 

 

1. O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL 

 

1.1. A PROIBIÇÃO GENÉRICA DA CONSTITUIÇÃO COMO ARGUMENTO 

INSUFICIENTE PARA IMPEDIR TODAS AS DISCRIMINAÇÕES RACIAIS 

 

A Constituição repudia qualquer discriminação fundada na 

identidade racial do cidadão? Esta deve ser a primeira pergunta a ser tratada 

quando o tema é a constitucionalidade de uma política que busca corrigir as 

desigualdades entre negros e brancos 

O artigo 3º da Constituição Federal coloca como objetivo da 

República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade ou outras formas de discriminação. O artigo 5º, 

também, garante a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza. Entretanto, a interpretação literal desses dispositivos poderia levar à 

conclusão equivocada de que a lei deveria dar um tratamento absolutamente 

igual a todos os indivíduos. 

Kelsen já havia alertado que o postulado que exige a igualdade 

de tratamento de todos, segundo o qual não se faz acepção das desigualdades de 

fato existentes, pode levar a conseqüências absurdas, onde crianças são tratadas 

como adultos e doentes mentais tratados como pessoas saudáveis. Em qualquer 

sistema moral, certas diferenças têm que ser levadas em consideração, o que se 
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trata é saber �quais desigualdades devem ser desatendidas e quais os indivíduos 

que, portanto, podem ser considerados como iguais�.7 

Nas sociedades democráticas vigora a crença de que alguns 

critérios não podem originar uma reivindicação especial na distribuição dos bens. 

Assim, toda política de igual dignidade deve ignorar as características pessoais 

como medidas de distinção por estarem além da capacidade de controle dos 

indivíduos. 

Esta crença, pautada na proibição contida na Constituição, julga 

que toda discriminação elaborada em razão dos critérios proibidos deve ser 

considerada inconstitucional. Esta era a opinião de Kelsen, para quem a restrição 

abstrata de determinadas diferenças, como a raça ou a religião, invalidava toda 

lei, decreto, ato administrativo ou decisão judicial elaborada com base nesses 

critérios.8 

De acordo com Kelsen, o legislador constitucional, ao proibir o 

uso de critérios naturais como a raça, já teria exaurido na própria Constituição os 

casos em que a discriminação seria possível. Diante disso, no Brasil, as cotas para 

portadores de deficiência só seriam válidas por estarem previstas 

constitucionalmente; se fossem criadas por lei ordinária, seriam 

inconstitucionais. A concessão de um período de contribuição menor para as 

mulheres também só poderia ser legitimada por seu status constitucional. Enfim, 

ao proibir a distinção de qualquer natureza, a Constituição especificou os 

                                                
7 KELSEN, Hans. A justiça e o direito natural; trad. João Baptista Machado, Coimbra: Coimbra 
Editora, 1963, pp. 69-70. 
8 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito; trad. João Baptista Machado. 6ª ed., São Paulo: Martins 
Fontes, 1998, p. 158. 
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�seguintes termos� nos quais seriam toleradas todas discriminações com base em 

atributos pessoais. 

Uma vez que é impossível dispensar um tratamento universal a 

todos, em todos os aspectos, algumas diferenças se fazem necessárias para 

qualificar o grupo de indivíduos ou de situações imputadas como equivalentes, a 

fim de receberem o mesmo tratamento. Escolher quais diferenças são relevantes 

ou não no juízo de igualdade fica à discricionariedade do legislador ordinário que, 

por intermédio da elaboração de leis, qualifica os indivíduos a quem a norma se 

dirige. Na teoria de Kelsen, entretanto, quando a Constituição proíbe 

expressamente o uso de alguns critérios, fica restringida a autonomia do 

legislador infraconstitucional e qualquer distinção de tratamento não pode se 

pautar nos critérios banidos. Em outras palavras, um indivíduo não pode receber 

um tratamento desigual devido à raça, a cor ou ao sexo, porque esses critérios não 

servem como medida da igualdade ou da desigualdade. 

A desconfiança do legislador constitucional em proibir critérios 

naturais tem, sem dúvida, sua razão de ser (até porque o direito, via de regra, é 

elaborado a partir das experiências passadas). No decorrer da história, verifica-se 

que direito natural, o direito divino e as teorias bioantropológicas ofereceram 

subsídios para legitimar a exploração de grupos sobre outros.  

Conforme atesta Jacques Maritain, os postulados pseudo-

biológicos, retirados arbitrariamente de verdades e hipóteses da biologia e 

etnologia, foram utilizados para satisfazer a vontade de poderio ou defender, de 
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maneira feroz, a preservação de um grupo étnico.9 Estas filosofias buscavam 

defender a raça pura da raça degenerada, dando origem à varias teorias, como a 

ideologia nazista e a figura do criminoso nato. 

A divindade e a natureza também eram fontes de legitimação dos 

critérios pessoais de discriminação.  

Grandes autores louvaram Aristóteles por conseguir distinguir as 

duas formas de igualdade, assegurando que, em dadas circunstâncias, os 

cidadãos usufruíssem indiferentemente dos mesmos benefícios, mas evitando que 

o bom fosse tratado da mesma forma que o mau. 

 Era dessa maneira que o mestre estagirita formulava sua 

concepção de justiça distributiva ao apregoar que os iguais deveriam ser 

igualmente tratados e os desiguais, desigualmente tratados, na medida exata de 

sua diferença. 10 

Para que uma sociedade fosse justa, era preciso estabelecer 

distinções entre os indivíduos, porque os homens diferenciavam-se entre si 

quanto às suas qualidades pessoais e virtudes. Nesta perspectiva, ao considerar 

justo que o tratamento poderia ser dispensado em virtude das características 

pessoais dos indivíduos, determinados critérios biológicos ou naturais eram 

considerados relevantes ao declarar o direito de cada um. As diferenças 

verificadas na natureza davam autenticidade às diferenças de tratamento. Era 

possível perceber a tendência natural de povos à escravidão � a submissão de um 

                                                
9 MARITAIN, Jacques. Princípios de uma política humanista; trad. Nelson de Melo e Sousa. São 
Paulo: Editora Agir, 1946, pp. 109-110. 
10 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. 3ª ed., Brasília: Editora UnB, 1992, Livro V, 1131a - 1131b. 
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povo, ainda que coagido, era não apenas conveniente (porque compatível com a 

natureza desses povos) como também justa. 11  

O advento do cristianismo, embora reconhecesse a natureza 

divina do homem à imagem e semelhança de Deus, não significou uma ruptura 

com a filosofia escolástica. São Tomás de Aquino, seguindo a tradição aristotélica, 

afirmava que a justiça seria dar constante e perpetuamente a cada um o que lhe 

pertence, com isso, a justiça só poderia ser compreendida como uma relação de 

igualdade entre pessoas que sabem atribuir a cada qual o seu.12 

Dante também recepcionou a idéia de Aristóteles, reconhecendo o 

povo romano como o instituído pela natureza para o império universal: �Aquilo 

que a natureza ordenou conserva-se legitimamente (...) Foi o povo romano 

destinado ao comando pela natureza�.13 Para Dante, a existência de um império 

universal era não apenas natural, mas também divino. 

As explicações divinas e naturais não foram aplicadas somente 

na Antigüidade clássica e no Medievo. Montesquieu compartilhava a idéia de que 

no regime democrático, em que todos seriam iguais, ou na aristocracia, em que 

todos seriam tão iguais quanto à natureza do governo permitisse, os escravos 

seriam contra o espírito da constituição, pois só davam ao homem um luxo que 

não deveria ter. A escravidão era fruto da preguiça, e não existia trabalho, por 

mais penoso que fosse, que não pudesse ser desempenhado por homens livres.  

Todavia, logo em seguida, ao tratar da escravidão dos negros, 

Montesquieu acreditava ser necessária para o desbravamento das Américas.  E 

                                                
11 ARISTÓTELES. Política. Brasília: Editora UnB, 1985, Livro I, capítulo II. 
12 TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica; trad. Alexandre Corrêa. Porto Alegre: Livraria Sulina, 
1980, p. 217. 
13 DANTE. Monarquia. Lisboa: Guimarães Editores, 1984, pp.56-58. 
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ainda: considerava natural a cor constituir a essência da humanidade e duvidava 

que os negros possuíssem alma. 

Ele comprovava sua tese exemplificando o fato dos negros 

trocarem ouro por colares ou espelhos sem valor, demonstrando, assim, sua 

ausência de discernimento: 

Aqueles a que nos referimos são negros da cabeça aos pés e têm o nariz 
tão achatado que é quase impossível lamentá-los... Não podemos aceitar 
a idéia de que Deus, que é um ser muito sábio, tenha introduzido uma 
alma, sobretudo uma alma boa, num corpo completamente negro. 14 

Consoante Montesquieu, o direito à liberdade seria assegurado a 

uma categoria humana dotada de alma e discernimento. Mas para afirmar que os 

negros não possuíam este direito, fundamentava sua tese na observação da 

natureza (o fato de não saberem valorar o ouro) e do direito divino (como não 

possuíam alma, não eram humanos). 

A compreensão do princípio da igualdade como uma cláusula de 

não-discriminação alcançou o sentido adotado na maioria das constituições 

modernas somente com a teoria de Jean-Jaques Rousseau. A doutrina 

rousseauniana é um paradigma no estudo da igualdade e dos critérios de 

discriminação porque, pela primeira vez, a natureza e a divindade não serviam 

como um argumento suficiente para autenticar as discriminações de ordem 

pessoal, muito pelo contrário, de acordo com Rousseau, da observação da 

natureza só podia se concluir a igualdade. 

Ao contrário de Aristóteles, Rousseau defendeu que nenhum 

homem poderia desfrutar de uma autoridade natural sobre seus semelhantes e 

                                                
14 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, Baron de la Brède. O espírito das leis; trad. 
Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2000, Livro 15, capítulo II.  
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que a força não produziria qualquer direito. A única forma de explicar o 

fundamento de toda autoridade legítima seria por intermédio das convenções 

entre os homens.15 

As desigualdades no estado da natureza eram praticamente 

nulas. O homem primitivo não possuía vícios, nem virtudes, ignorando o certo do 

errado. A desigualdades surgiram com o desenvolvimento da sociedade civil, que 

perverteu o homem natural e agravou as poucas desigualdades físicas do estado 

da natureza. A divisão entre livres e escravos, ricos e pobres, nobres e plebeus, 

não se devia a qualquer direito da natureza, mas de uma convenção artificial que 

subjugou o homem.16  

Portanto, com o intuito de extinguir as desigualdades verificadas 

na sociedade corrompida, e reconhecendo a impossibilidade do homem voltar a 

viver no estado da natureza, Rousseau propôs uma nova convenção, fundada em 

outros termos. 

Nesta convenção, a igualdade natural seria substituída por uma 

igualdade legítima, que desconsiderasse aquilo que poderia existir de 

desigualdade física entre os homens, tornando-os iguais por convenção e direito. 

 Para ingressar na sociedade, o homem cedia sua 

individualidade, sujeitando-se inteiramente à vontade geral. �Cada um de nós 

põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade 

geral, e recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do 

                                                
15 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social; trad. Lourdes Santos Machado, volume I, São 
Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 61. 
16 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens; trad. Lourdes Santos Machado, volume II, São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 116. 
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todo�.17Qualquer diferença entre indivíduos só poderia ser estabelecida pela 

vontade geral.  

Criticando expressamente a justiça distributiva, só a estima 

pública estabeleceria a diferença entre os maus e os bons.18 Em outras palavras, o 

tratamento entre os cidadãos era ordenado com base na vontade geral, e não nas 

características individuais, de tal modo que um magistrado não poderia 

estabelecer novas distinções a não ser que estivessem previstas na lei. 

A teoria de Rousseau criou uma nova ordem de problemas. Uma 

vez que os argumentos naturais ou divinos não se prestavam a explicar a origem 

das desigualdades, cabia somente às leis determinarem quais diferenças seriam 

relevantes no tratamento entre os indivíduos. Rousseau nunca afirmou que os 

critérios pessoais estavam banidos, mas que sua validade estava condicionada a 

manifestação da vontade geral: a lei era a fonte da discriminação, não a natureza. 

Inspirada nesses ideais, foi escrita a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, no ano de 1789, que em seu primeiro artigo prescrevia: �Os 

homens nascem e vivem livre e iguais perante as leis�. E mais adiante 

continuava: �...no terreno da utilidade comum�. Segundo Hobsbawn, este 

documento pode ser considerado uma manifestação contra sociedade 

nobiliárquica, mas não é um manifesto a favor de uma sociedade democrática e 

igualitária.19 

                                                
17 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social; trad. Lourdes Santos Machado, volume I, São 
Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 71. 
18 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens; trad. Lourdes Santos Machado, volume II, São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 150. 
19 HOBSBAWN, Eric J. A era das revoluções: Europa 1789-1848; trad. Maria Tereza Lopes 
Teixeira e Marcos Penchel. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 91. 
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A afirmativa de Hobsbawn é coerente com os acontecimentos que 

se seguiram após a Revolução Francesa. A Constituição Imperial brasileira de 

1824, fortemente influenciada pelo idealismo francês, quase que repete a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em seu artigo 179: �A lei será 

igual para todos, quer proteja, quer castigue e recompensará em proporção dos 

merecimentos de cada um�. Não é necessário recordar que este dispositivo 

vigorava durante o regime escravocrata. 

Mas é possível que, dados os resquícios absolutistas reservados 

ao poder moderador, a Constituição Imperial não seja o melhor exemplo da 

igualdade como não-discriminação. A Constituição republicana de 1891, pós-

abolicionista, talvez traduza o espírito atual. Dizia em seu art. 72 que �todos são 

iguais perante a lei�, enfatizando que �a república não admite privilégio de 

nascimento, desconhece foros de nobreza, e extingue as ordens honoríficas 

existentes e todas as suas prerrogativas e regalias�. Contudo, durante a república 

vigorava o voto censitário. 

Esses dois exemplos revelam que o princípio da igualdade, como 

cláusula abstrata de não-discriminação, na realidade, não proíbe o uso de um 

critério específico, ele só proíbe a prática de novas discriminações não previstas 

pela lei. 

Caso uma norma vede o direito de voto apenas aos estrangeiros, 

não pode o juiz, ao aplicar esta norma, proibir o voto feminino (a não ser que a 

mulher seja estrangeira), do mesmo modo que é ilegal a restrição do direito de 

voto aos negros ou às pessoas de baixa renda. Apesar disso, a proibição de que os 

pobres pudessem votar, como se deu no período do voto censitário, não constituiu, 
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e continuaria a não constituir se a lei ainda estivesse em vigor, qualquer ofensa 

ao princípio da igualdade compreendido como princípio de aplicação universal da 

lei. 

Nessa perspectiva, a consideração da igualdade abstrata entre os 

indivíduos não proíbe que uma lei leve em consideração atributos pessoais como 

diferenças relevantes, antes disso, defende que uma discriminação 

(independentemente do critério escolhido) deve ter sua origem na norma, e não 

na natureza. 

De toda a exposição realizada, se verifica que os critérios pessoais 

sempre foram usados para estabelecer distinções, independentemente do 

reconhecimento da igualdade absoluta e da igualdade de tratamento. Para 

Aristóteles, a adoção dos critérios pessoais era legítima porque assim era a 

natureza, para Rousseau a adoção dos critérios pessoais era legítima se assim 

decidisse a vontade geral. A igualdade perante a lei, originada na teoria 

rousseauniana, também não negou a validade do uso de critérios pessoais, desde 

que fossem previstos na norma, e não pela vontade do magistrado. 

Porém, até o presente momento, os argumentos demonstrados em 

nada refutam a teoria de Kelsen, antes disso, a confirma, já que Kelsen concorda 

com o fato de que as diferenças são estabelecidas pela legislação ordinária, dada a 

necessidade de escolha de determinados critérios de distinção. 

A diferença entre Rousseau e Kelsen é de outra ordem. Para 

Rousseau não existe qualquer restrição na manifestação da vontade geral. Para 

Kelsen, a Constituição opera como um limite a essa manifestação. É por isso que, 

para Kelsen, quando a Constituição proíbe expressamente alguns critérios 
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naturais, como a raça, sexo, idade, ou até, a religião ou a origem econômica, há 

um claro limite imposto às leis, sob pena de inconstitucionalidade. O controle de 

constitucionalidade é algo impensável para Rousseau.  

Mas esta não é uma discussão meramente filosófica. 

A todo o momento, o legislador ordinário tem estabelecido 

distinções fundadas em critérios proibidos, sem a expressa autorização 

constitucional. A norma penal, por exemplo, que dá ao jovem de 18 anos 

imputabilidade penal estabelece uma discriminação em função da idade. Neste 

caso, não há autorização constitucional manifesta textualmente. 

A lista não tem fim. O critério da idade é adotado para emitir a 

carteira de habilitação, o título de eleitor, a capacidade civil, o direito de casar, da 

mesma maneira que o sexo é usado como discriminação na obrigatoriedade da 

prestação do serviço militar, na garantia de cotas para mulheres em partido 

políticos, no exercício de alguns cargos públicos ou na fruição de políticas 

públicas. É comum que no programa habitacional de muitos municípios as 

mulheres casadas tenham preferência no momento de concessão do imóvel. 

Ao contrário do que preconiza Kelsen, não se pode impedir a 

adoção da raça como um critério relevante apenas pela restrição abstrata contida 

na Constituição, pois a todo instante, um número significativo de normas procura 

nos critérios banidos a fonte do discrímen. 

Todavia, da liberalidade do critério racial não decorre sua adoção 

arbitrária. Se a raça pudesse ser utilizada indiscriminadamente para impor um 

tratamento desigual entre os cidadãos, a proibição contida na Constituição não 

teria qualquer significado. 
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De maneira mais clara, a questão que se coloca é a seguinte: a 

proibição genérica da raça pela Constituição não se presta de argumento 

suficientemente válido para restringir toda discriminação com base nesse critério, 

uma vez que outros critérios como o sexo e a idade são constantemente usados 

para pautar um tratamento discriminatório, mesmo sem a expressa autorização 

constitucional.  

Porém, ainda que a restrição abstrata da raça pela Constituição 

não seja suficiente para impedir o emprego do critério pelo legislador ordinário, 

existem circunstâncias, principalmente por causa das experiências passadas, nas 

quais se julgou prudente impedir que a raça pudesse ser considerada, embora não 

se saiba ao certo que circunstâncias são essas. 

O item a seguir busca descobrir em quais termos é possível 

limitar a discricionariedade do legislador ordinário na escolha da raça como um 

critério de discriminação. 

 

1.2. A ESCOLHA RACIONAL E A VONTADE POPULAR NA DEFINIÇÃO DOS 

FINS LEGÍTIMOS DA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL 

 

A escolha de um critério orientado em razão do fim. Este é o 

conteúdo jurídico do princípio da igualdade, no qual ampla doutrina tem se 

orientado para julgar a validade de um critério de discriminação. Nela, o emprego 

de um critério em si não basta para determinar se uma discriminação ofende o 

princípio da igualdade. O que se deve notar é a existência de um vínculo de 
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correlação lógica entre o critério de discriminação acolhido e o tratamento dado 

em função dele. 

No entender de Gomes Canotilho, há uma violação arbitrária 

toda vez que uma discriminação não apresente um fundamento razoável20, ou 

como prefere Celso Antônio Bandeira de Mello21, a discriminação para ser 

legítima deve apresentar uma correlação lógica entre o critério de discriminação e 

a finalidade para qual se propõe a distinção. A partir desta teoria, o critério do 

sexo pode ser considerado um critério legítimo para o concurso de agentes de uma 

penitenciária feminina, pois há uma justificação razoável e objetiva. 

O critério do parentesco é bom exemplo. A reprovação ao 

nepotismo censura que os laços sanguíneos sirvam como acepções válidas na 

ocupação dos cargos públicos, contudo, o parentesco pode servir de critério válido 

em outros casos, como para impor a inelegibilidade da candidatura de parentes 

consangüíneos ou afins sob mesma jurisdição territorial do titular, ou para 

impedir o matrimônio entre indivíduos com até 3º grau de parentes. Em todos 

essas hipóteses, o critério é orientado em função do fim pretendido, e o fato de ser 

o critério interdito para alcançar aquele fim, não significa que o mesmo critério 

não possa ser aproveitado legitimamente com um objetivo diverso.  

Doravante a contribuição da correlação lógica como teoria 

norteadora da validade das discriminações, esclarecendo a inexistência de 

critérios proibidos em si, essa doutrina, na realidade, só explica que a renda é o 

critério adequado para diferenciar pobres de ricos ou que a raça é o único critério 

                                                
20 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 
1999, p. 426. 
21 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 2ª ed., São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 24. 
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apropriado para selecionar negros de brancos. Nos moldes de sua formulação, 

nada impede que um governante, interessado em aumentar o bem-estar de seus 

amigos e familiares, utilize os únicos critérios aptos a realizarem este fim: a 

amizade e o parentesco.  

Autores como Celso Antônio Bandeira de Mello procuram 

objetivar o juízo que define a razoabilidade de uma discriminação. Diversos 

argumentos baseados na peso dos fundamentos ou na consciência jurídica da 

comunidade são utilizados na tentativa de oferecer um conteúdo normativo ao 

princípio da igualdade. Consoante crítica de Maria da Glória Ferreira Pinto, na 

tentativa de objetivar o princípio da igualdade, não se analisa a justeza dos 

critérios de discriminação, mas tão somente se tais critérios se mostram razoáveis 

e evidentes de acordo com os fins que têm em vista: essas teses limitam-se a 

verificar se uma discriminação é arbitrária, mas não verificam se a discriminação 

é justa.22 Logo, impede-se a arbitrariedade dos critérios, mas mantém-se a 

arbitrariedade dos fins. 

O que essa tese não explica é por que determinados critérios 

como o sexo, a raça, a origem e a renda, são imputados como inválidos ainda que 

estejam em conformidade com os fins.  

Nenhuma concepção de igualdade, em qualquer momento, 

proibiu o uso de critérios em si, o que era proibido era a finalidade com as quais 

esses critérios eram usados. Na Revolução Francesa, o critério da origem foi 

proibido para extinguir os privilégios da nobreza, o critério da raça foi proibido 

para extinguir o preconceito sofrido pelos negros e outras raças, o critério do sexo 

                                                
22 PINTO, Maria da Glória Ferreira. Princípio da igualdade: fórmula vazia ou carregada de 
sentido. In: Boletim do Ministério da Justiça. Lisboa, n. 358, julho, 1986. pp. 49-53. 
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foi proibido para proporcionar à mulher o pleno gozo de suas faculdades como 

pessoa. A ilegitimidade, neste sentido, não se explica pela falta de correlação 

lógica, ou pela utilização de um critério específico, mas pela negação daquele fim 

perseguido como um objetivo legítimo.  

O que se pretende demonstrar é que a invalidação de um critério 

de discriminação não é aferida pela proibição genérica contida na Constituição, 

ou apenas pela correlação lógica entre o fator de discrímem e o tratamento em 

função dele realizado, mas pela valoração negativa de seu fim como insuscetível 

de alcançar o que se deseja de uma vida em sociedade. 

Ocorre que, sendo a sociedade formada por interesses diversos e 

antagônicos, indivíduos e grupos divergem do que possa ser considerado um 

estado de coisas desejável ou justo. Como podem, então, pessoas com distintos 

interesses e pontos de vista concordar com os fins e valores que irão regular a 

relação de tratamento e distribuição dos bens?  

Existem duas maneiras de se definir os fins e valores reputados 

como legítimos em uma democracia constitucional: a primeira forma de resolver 

este conflito é apelando para a razão como instrumento de convergência de 

interesses distintos; a segunda forma é apelando para a vontade do povo. 

Denominada por Bruce Ackerman23 como fundamentalismo 

constitucional, a primeira teoria propugna a submissão de leis e ordenamentos a 

determinados direitos e liberdades fundamentais, ainda que não expressos na 

Constituição. Embora exista um compromisso com a democracia, há um 

compromisso ainda maior da Constituição na defesa desses direitos. Para isso, os 
                                                
23 ACKERMAN, Bruce; ROSENKRANTZ, Carlos. Tres concepciones de la democracia 
constitucional. In: Fundamentos y alcances del control judicial de constitucionalidad � Cuadernos 
y Debates 29. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 22. 
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juízes podem invalidar decisões coletivas democraticamente elaboradas sempre 

que contrariarem esses direitos. 

No fundamentalismo, os indivíduos decidem, por intermédio de 

uma escolha racional e justa, qual os princípios e fins que irão reger sua ordem 

social. E como estes princípios são condições da própria vida em sociedade, as 

decisões da maioria, ainda que significativa, não podem invalidá-los. 

Desta forma, percebe-se uma separação nítida do princípio da 

igualdade como direito e do princípio da igualdade como política. A igualdade 

como direito é uma reserva de justiça, filosoficamente determinada, que serve 

como um limite ao desenvolvimento de leis e políticas públicas. Todo e qualquer 

critério de discriminação empregado pelo governo (seja por leis ordinárias, 

emendas constitucionais ou políticas executivas), ainda que em prol de uma 

justificativa coletiva, deve ser compatível com os fins definidos como justos. 

A segunda teoria ignora a validade das teorias de justiça na 

delimitação dos fins e valores. Partindo da premissa democrática em que cada 

indivíduo conta como um e nenhum mais que um, a única fonte da autoridade 

constitucional é o povo, inexistindo qualquer restrição na expressão da soberania 

popular. Há, entretanto, uma divergência da maneira pela qual a vontade do 

povo se expressa. 

No dualismo constitucional, a vontade popular divide-se em 

momentos constitucionais e momentos correntes. Nos momentos constitucionais, 

o povo se manifesta em circunstâncias especiais, contando com a participação 

extraordinária dos cidadãos para exprimir sua vontade diante de um tema de 
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grande relevância; enquanto que nos momentos correntes, as decisões políticas 

são decididas cotidianamente pelos representantes do povo.24 

 O dualismo propugna que, apesar dos representantes do povo 

gozarem de legitimidade democrática, as decisões tomadas nos momentos 

constitucionais gozam de um status superior em relação às decisões dos 

momentos correntes. Com isso, em oposição ao fundamentalismo, não existe um 

comprometimento da Constituição na defesa de direitos e liberdades pré-

estabelecidas. Mas, os atos correntes praticados pelo poder público são limitados 

pela manifestação da vontade do povo nos momentos constitucionais. 

Cabe aos juízes, então, restringir a elaboração de leis e políticas 

públicas sempre que estas colidirem com a soberania popular expressa nos 

momentos constitucionais. A igualdade, nesta perspectiva, tal como no 

fundamentalismo, também se divide como um direito e como uma política. Porém, 

o conteúdo jurídico que serve como limite aos fins escolhidos pelo governo como os 

aptos a promoverem a igualdade não é definido pela razão, mas pela vontade 

popular. 

O monismo constitucional, apesar de crer na vontade do povo 

como fonte legítima de escolha dos fins e valores de uma sociedade, repudia a 

existência de um direito à igualdade que funciona como um limite à igualdade 

política: elas são a mesma coisa. 

No monismo, a autoridade mais importante é um parlamento 

democraticamente eleito. Não existe diferença entre as decisões do povo e as 

decisões de governo, os momentos constitucionais não são mais importantes do 
                                                
24 ACKERMAN, Bruce; ROSENKRANTZ, Carlos. Tres concepciones de la democracia 
constitucional. In: Fundamentos y alcances del control judicial de constitucionalidad � Cuadernos 
y Debates 29. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 16. 
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que os momentos de governo. Não é necessário o apoio extraordinário dos 

cidadãos para que as leis obtenham o grau máximo de validade, basta que se 

obtenha uma maioria necessária entre os representantes.25 

Toda lei ordinária possui o mesmo grau hierárquico das normas 

previstas constitucionalmente. Assim, se uma lei aprova as cotas para negros nas 

universidades ou nos concursos públicos, não há que se falar em controle de 

constitucionalidade da norma frente ao princípio da igualdade. O único controle 

exercido pelos juízes é assegurar que os procedimentos previstos para aprovação 

nas leis sejam cumpridos, daí porque o monismo é também denominado de 

democracia procedimental. 

Cada um desses modelos defende distintos controles de 

constitucionalidade da igualdade. Como será visto adiante, o fundamentalismo e 

o dualismo acreditam que o uso do critério racial só é válido quando a finalidade 

da discriminação atende, ou ao menos não ofende, ao direito de cada indivíduo à 

igualdade, assegurado, no primeiro caso, por uma regra jusnaturalista, ou no 

segundo, pelos momentos constitucionais. O monismo acredita que a validade do 

critério racial é decidida unicamente pela vontade da maioria parlamentar, 

reputando como antidemocrática qualquer intervenção no sentido de restringir os 

atos de governo. 

                                                
25 ACKERMAN, Bruce; ROSENKRANTZ, Carlos. Tres concepciones de la democracia 
constitucional. In: Fundamentos y alcances del control judicial de constitucionalidad � Cuadernos 
y Debates 29. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 21. 
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2. A IGUALDADE COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

2.1. DWORKIN E A TEORIA DE JUSTIÇA DE JOHN RAWLS 

 

O fundamentalismo, ou democracia constitucional, na definição 

de John Rawls,26 pressupõe a coerência entre as leis e estatutos com 

determinados direitos e liberdades fundamentais. Há uma constituição não 

necessariamente escrita que é interpretada pelos tribunais e atuam como um 

limite constitucional à legislação. 

A constituição é o estatuto máximo na hierarquia das normas 

jurídicas e sua superioridade, em detrimento das demais normas, fundamenta-se 

na importância de seu conteúdo. Para Rawls, os direitos fundamentais protegidos 

pela carta são de tamanha relevância que não podem ser modificados pelo 

princípio da maioria parlamentar. Esta supremacia decorre do fato de que os 

direitos e liberdades básicas assegurados constitucionalmente surgem de um 

consenso de cidadãos racionais, estabelecidos por um processo eqüitativo, onde 

todos os princípios aceitos por este processo são aceitos como justos e são condição 

da cooperação entre os homens. 

 Para tanto, Rawls imagina um grupo de indivíduos que se 

reúnem com a finalidade de elaborar um contrato social.  

Nesta ocasião hipotética, os indivíduos não possuem consciência 

de seus dotes naturais, habilidades individuais, posição econômica ou política. 

                                                
26 RAWLS, John. Justiça como equidade; trad. Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005, 
p. 205. 
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Eles não sabem em que medida as decisões tomadas por eles na posição original 

irão afetar suas vidas posteriormente, e como ignoram sua colocação social, 

precisam elaborar regras que regerão suas vidas após tomarem consciência de 

seus interesses.  

Rawls acredita que os indivíduos na posição original, por 

desconhecerem seus interesses concretos e agindo de acordo com o que julgam 

melhor para si, chegariam racionalmente a uma atitude moderada definida em 

dois princípios: 

1 � Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema 
de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema 
semelhante de liberdade para as outras; 

2 � As desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal 
modo que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para 
todos dentro dos limites do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos 
acessíveis a todos.27 

De acordo com Dworkin, o fato de o indivíduo admitir que 

concordaria com os princípios formulados na posição originária não significa 

necessariamente que ele está obrigado a obedecer estas normas. Isto porque a 

posição original é uma hipótese, e como nunca houve um acordo real, não haveria 

como impor estas escolhas no presente. 

Assim, reconhecendo que a teoria de Rawls elabora princípios 

políticos (e não jurídicos), que admitem inclusive o direito natural, Dworkin 

reformula elementos do contrato social de Rawls para que os dois princípios 

morais fundamentados a partir do contrato adquiram normatividade através 

deste contrato. Dworkin tenta encontrar na teoria de Rawls um direito 

                                                
27 RAWLS, John. Uma teoria da justiça; tradução Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 64. 
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fundamental que seja pressuposto para a realização do próprio contrato, e não 

uma decorrência dele. 

Dworkin acredita que o contrato social não pode ser tomado como 

premissa de descoberta dos dois princípios de justiça, mas como um ponto 

intermediário entre uma teoria mais profunda que recomendaria o recurso do 

contrato como instrumento de uma teoria de justiça. 

Consoante a doutrina de John Rawls, dado o véu de ignorância 

dos homens na posição original, a elaboração dos dois princípios de justiça seria 

fruto de um consenso racional de todos os indivíduos.  Entretanto, Dworkin não 

acredita que a formulação desses dois princípios possa se dar de maneira 

arbitrária ou consensual. Antes disso, os dois princípios de justiça são formulados 

em função desta teoria que intencionalmente recorreu à utilização do contrato 

social. 

Existem, para Dworkin, três teorias profundas que 

recomendariam a utilização do contrato social: a teoria baseada em metas (que 

considera como fundamento alguma meta específica, como o bem-estar geral), a 

teoria baseada em direitos (que adota algum direito como fundamento), e a teoria 

baseada em deveres (que considera como fundamento algum dever). Essas teorias 

podem ser, respectivamente, exemplificadas no utilitarismo (metas), na teoria da 

revolução de Tom Paine (direitos), e no imperativo categórico de Kant (dever). 

A teoria de Rawls só pode ser compreendida como uma teoria 

baseada em direitos, porque somente nesta teoria profunda é que os indivíduos 

possuem o direito de proteger seus próprios interesses (mesmo que o indivíduo 
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desconheça seu interesse real, ele está agindo pensando em seu próprio bem-estar 

futuro).  

Dworkin exemplifica sua argumentação citando o contratualismo 

de Hobbes, onde todos os homens têm o direito natural à vida. Quaisquer outras 

metas individuais ou sociais, por mais legítimas que sejam, estão abaixo do 

direito à vida. O mesmo resultado seria obtido se os homens no contrato de 

Hobbes desconhecessem quaisquer outras metas que pudessem ter, a não ser a 

vida.  

O que Dworkin pretende demonstrar é que a consciência por um 

único interesse na posição original, qual seja o direito à vida, faz com que este 

interesse seja considerado como direito fundamental do contrato. Porém, a teoria 

de Rawls é diferente do contrato de Hobbes, porque em Hobbes os homens têm 

consciência pelo menos do direito a vida, já os homens de Rawls são 

absolutamente ignorantes no que diz respeito a seus interesses. Dworkin 

acredita, entretanto, que a inexistência de interesses na posição original não 

impede que os homens possam fazer conjecturas de seus prováveis auto-

interesses, mas essas conjecturas não passam de juízos abstratos. 

Como os interesses são juízos abstratos, o direito fundamental 

que justifica a utilização do contrato também deve ser abstrato, e não uma meta 

individual, como o direito à vida.  E seriam dois os possíveis candidatos na teoria 

de John Rawls: o direito à liberdade e o direito à igualdade. 

Embora Rawls dê maior relevância ao primeiro princípio de 

justiça, Dworkin acredita que a liberdade não possa ser considerada como direito 

fundamental de sua teoria. Um conceito geral de liberdade, definido pelo próprio 
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Rawls, deve submeter-se a um mínimo possível de restrições, impostas tanto pelo 

governo como por outros homens àquilo que um indivíduo possa querer fazer. Os 

homens na posição original reconhecem que a liberdade geral é essencial para 

garantir quaisquer interesses individuais que descubram posteriormente. Mas 

eles não sabem em que medida essa liberdade geral irá aumentar ou diminuir a 

capacidade de concretização desses interesses, isto é, a realização de 

determinados interesses ou metas só poderia ser alcançada mediante a restrição 

da liberdade dos outros, logo, a liberdade abstrata não poderia servir como 

fundamento do contrato, uma vez que poderia haver alguns interesses cuja 

realização exigiria uma delimitação da liberdade geral. 

O único direito fundamental possível no contrato de Ralws é �o 

direito de cada homem de ser tratado com igualdade a despeito de sua pessoa, seu 

caráter ou seus gostos�28. No contrato de Hobbes, partindo da premissa que os 

homens são conscientes quanto ao direito à vida, o interesse do mais fraco pode 

pleitear o monopólio da força, enquanto o interesse do mais forte pode pleitear a 

legitimidade da vingança privativa. No caso da posição original de Rawls, como 

existe total ignorância, a diferença entre os indivíduos, seja ela qual for, não 

garante uma posição melhor ou pior para deliberar a estrutura básica da 

sociedade. 

Assim, o direito à igual consideração e respeito não é decorrente 

do primeiro princípio de justiça, mas é pressuposto para a existência da posição 

original, e qualquer política pública deliberada que não dê igual consideração e 

respeito aos indivíduos, deve ser considerada como injusta. 

                                                
28 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 278. 
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 Dworkin parte desse direito fundamental para legitimar o uso de 

quaisquer critérios de discriminação, pois todos os critérios de discriminação, 

mesmo que objetivem um interesse coletivo, devem garantir o direito do indivíduo 

em ser tratado com igual consideração e respeito.  

Dessa forma, no modelo de democracia constitucional 

fundamentalista, formulado por John Rawls, toda constituição deve assegurar os 

dois princípios de justiça, que servem como limites ao legislador ordinário. 

Dworkin, como veremos, busca identificar qual o conteúdo jurídico assegurado 

pelo princípio abstrato da igualdade, que serve como trunfo ao princípio da 

maioria e ao desenvolvimento de políticas afirmativas. 

 

2.2. OS LIMITES DAS POLÍTICAS IGUALITÁRIAS NA TEORIA DWORKIANA  

 

Seguindo sua análise da teoria de justiça de John Rawls, 

Dworkin define o princípio abstrato da igualdade como o dever que o Estado tem 

de tratar os cidadãos como iguais, demonstrando igual interesse e igual 

consideração por cada um.29 

Este conteúdo abstrato de igualdade admite várias concepções 

concretas. Admite, por exemplo, a concepção de igualdade utilitarista, segundo a 

qual o governo leva igualmente em consideração cada indivíduo à medida que 

suas regras asseguram o máximo bem-estar possível, considerando os prejuízos e 

os benefícios individualmente. 

                                                
29 DWORKIN, Ronald. O império do direito; trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 459. 
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O princípio abstrato admite, ainda, a igualdade de recursos, na 

qual o Estado garante igual consideração do cidadão ao atribuir as mesmas 

oportunidades nos pontos de partida. Caso se considere a concepção material de 

igualdade, o direito a igual consideração e respeito se dá na distribuição 

igualitária dos bens. 

Nas palavras de Dworkin, a �exigência de racionalidade� do 

princípio da igualdade significa nada mais do que a permissividade de qualquer 

concepção igualitária, desde que considere igualmente os interesses de cada um.30 

Todavia, o direito de ser tratado como igual, assegurado pelo 

princípio abstrato, não acarreta necessariamente no direito a igual tratamento. 

Ser tratado igualmente significa que os prejuízos são individualmente 

considerados, mas podem ser compensados se houver um ganho da comunidade 

como um todo31. Assim, toda vez que um cidadão receber um tratamento desigual, 

essa discriminação deve estar pautada por uma política social útil que vise o bem-

estar geral da comunidade (seja ela uma igualdade utilitarista, liberal, de 

recursos ou material). 

Ele sugere três esboços de possíveis direitos individuais à 

igualdade: 

1) Classificações suspeitas → De acordo com esse direito, o 

indivíduo só pode ser discriminado à medida que a exigência da racionalidade de 

uma concepção de igualdade assim estipule, isto é, consoante a igualdade 

                                                
30 DWORKIN, Ronald. O império do direito; trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 456. 
31 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 351. 
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material, os indivíduos podem ser tratados desigualmente desde que essa 

discriminação seja condição para a igualdade de todos os bens. 

O critério raça, por exemplo, foi utilizado no passado para 

discriminar grupos raciais específicos, de modo a desconsiderar os negros em 

relação aos brancos. Partindo da igualdade utilitarista, a utilização desse critério 

pode ser considerada legítima ou não. Se os negros são igualmente considerados, 

mas chega-se a conclusão de que os benefícios em tratá-los igualmente são 

menores do os malefícios, então eles devem ser discriminados, pois não importa a 

diminuição do benefício de alguns desde que tenha sido aumentado o bem-estar 

geral.32. Esta postura legitima a segregação entre negros e brancos em uma 

escola, se considerar que a integração pode vir a provocar uma grande tensão 

social, ou que o prejuízo da maioria de crianças brancas é maior do que o benefício 

da minoria de crianças negras. 

Dworkin afirma que uma discriminação baseada em um 

argumento utilitarista pode parecer igualitária, uma vez que o bem-estar geral é 

medido pela maneira nas quais os indivíduos escolhem as conseqüências de uma 

ou outra decisão política, mas não é, já que a motivação entre uma conseqüência 

política ou outra podem vir esconder preferências pessoais ou externas. 33 

Não há qualquer problema em existir interesses pessoais nas 

escolhas de diversas políticas: uma pessoa pode vir a escolher o critério de 

discriminação baseado no mérito porque sabe que o uso desse critério aumenta 

suas chances de ser aprovado em um cargo. Outra pessoa pode vir a defender que 

                                                
32 DWORKIN, Ronald. O império do direito; trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 457. 
33 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 361. 
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o critério seja o rendimento porque, como é pobre, terá maior chance de conseguir 

o emprego. Em ambos os casos, cada indivíduo escolhe pensando em seu próprio 

interesse, e a somatória da maior quantidade de interesses pessoais irá definir a 

escolha do critério. 

Porém, o problema surge quando o indivíduo não tem nenhum 

interesse pessoal em determinada política. A escolha orientada por preferências 

externas faz com que o indivíduo tenha maior consideração em relação a uma 

conseqüência do que a outra. Se quiser convencer o outro a concordar com uma 

conseqüência política que possa considerar melhor, não basta conciliar o interesse 

pessoal. A preferência externa faz com que aquele que não tem um interesse 

direto concorde ou não com uma conseqüência a partir do grau de consideração 

que tem pelo outro. 

Se um homem não gosta de judeus, ele pode vir a concordar com 

uma política de segregação mesmo que não se beneficie de tal medida. Sua 

motivação é externa, e neste caso, os judeus são considerados de maneira inferior 

em relação aos outros.  

Conforme o próprio Dworkin observa, as considerações externas 

são motivos preconceituosos, altruístas ou morais que não podem ser impostos 

por lei. Na maioria dos casos as preferências externas estão tão interligadas com 

as pessoais que não é possível sequer estabelecer um teste prático que possa 

dissociar uma da outra.34 Elas ferem o direito individual a igualdade na medida 

que decidem previamente quem tem maior ou menor auto-estima.  

                                                
34 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério; trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 364. 
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Assim, o direito individual que as categorias suspeitas garantem 

ao indivíduo de serem discriminados toda vez que a discriminação seja 

compatível com um fim determinado pelas concepções concretas de igualdade, 

acaba por violar a igual consideração de cada um, pois ignora a existência de 

preferências externas. Se existe um direito garantido pelo princípio abstrato da 

igualdade, não pode ser este. 

2) Classificações banidas → Consoante as classificações banidas, 

toda discriminação que utilize critérios específicos devem ser consideradas 

ilegítimas, mesmo que estejam a serviço de uma política social útil. Nesta teoria, 

as pessoas têm o direito de não serem tratadas diferente devido a atributos que 

estejam além de sua capacidade de controle.35 

De acordo com Kelsen, quando a constituição veda discriminações 

que utilizem critérios como a religião, a classe, o sexo ou o patrimônio, as leis que 

são feitas com base em tais distinções podem ser anuladas como 

inconstitucionais.36 

Porém, como já mencionado, trata-se de uma interpretação 

demasiadamente arbitrária. A legislação está repleta de exemplos de 

discriminação originados de critérios banidos, como a contagem menor do tempo 

de contribuição para as mulheres ou a concessão da isenção de diversos impostos 

aos indivíduos de renda mais baixa (ambos utilizam critérios vedados em tese, 

como o sexo e a classe). 

                                                
35 DWORKIN, Ronald. O império do direito; trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 470. 
36 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito; trad. João Baptista Machado. 6ª ed., São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p. 158. 
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Para Dworkin, uma discriminação não pode ser considerada 

injusta por utilizar um critério específico, como a raça ou a religião. A violação do 

direito constitucional à igual consideração só ocorre quando a escolha do critério 

expressar um preconceito.37 

3) Fontes banidas → Conforme esta terceira categoria, uma 

discriminação só é legítima se o interesse geral não estiver pautado em critérios 

decorrentes de preconceito.38 

Qualquer preferência que tenha por base o preconceito contra um 

grupo, não pode ser usada em uma política de desvantagem deste mesmo grupo. 

Então, a segregação racial que poderia ser admitida nas classificações suspeitas 

(por representarem o interesse da maioria), não pode ser aceita na teoria das 

fontes banidas, uma vez que a distinção entre negros e brancos decorre de um 

preconceito contra negros.39 

A ressalva de Dworkin na teoria das fontes banidas consiste na 

subjetividade em analisar se a escolha de um critério decorre ou não de um 

preconceito: 

Poderia ser impossível decidir, por exemplo, até que ponto o 

desejo pessoal de alguns pais de verem seus filhos educados ao lado de crianças 

provenientes de meios semelhantes expressa uma concepção racialmente neutra 

                                                
37 DWORKIN, Ronald. O império do direito; trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 471. 
38 DWORKIN, Ronald. O império do direito; trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 460. 
39 DWORKIN, Ronald. O império do direito; trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, pp. 458-459. 
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de que a educação é sempre mais eficaz nessas circunstâncias, e até que ponto 

isso é reflexo de um preconceito de raça.40 

A história de um país pode estabelecer fortes indícios acerca da 

motivação das preferências. Um país de passado escravagista, ao fixar um 

critério prejudicial aos negros, provavelmente, estará agindo de forma 

preconceituosa. Parece de certo modo ingênuo acreditar que um Estado, que 

historicamente explorou um determinado grupo, resolva tomar medidas que 

agravem ainda mais esta diferença sem a influência, pelo menos indireta, do 

preconceito. 

Daí porque John Rawls, em sua teoria de justiça, defende que 

toda política deve ser considerada injusta quando melhorar as condições de vida 

da maioria em detrimento daqueles cuja situação anterior já eram pior, 

legitimando, portanto, que todas as discriminações arbitrárias estabelecidas 

tanto pelas diferenças naturais, quanto pelas diferenças econômicas, sejam 

compensadas, a fim de contribuir para a formação de uma sociedade mais 

igualitária.41 

                                                
40 DWORKIN, Ronald. O império do direito; trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 460. 
41 Trata-se do princípio da diferença. Cf. RAWLS, John. Justiça como equidade; trad. Claudia 
Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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3. A IGUALDADE COMO DIREITO NO DUALISMO 

 

3.1. AS ESFERAS DE JUSTIÇA SEGUNDO A SIGNIFICAÇÃO DOS BENS 

SOCIAIS: A IGUALDADE COMO INSTRUMENTO DE PROIBIÇÃO DA 

TIRANIA 

 

A teoria de justiça de Michael Walzer difere significativamente 

da teoria liberal de John Rawls. Na teoria comunitarista de Walzer, o objetivo do 

igualitarismo político é garantir uma sociedade livre da tirania, pouco 

importando que alguns indivíduos possuam mais bens do que os outros. A 

igualdade, nesta perspectiva, não se preocupa em dar a cada indivíduo a mesma 

quantidade de bens econômicos ou sociais, desde que os critérios de distribuição 

desses bens não sejam objeto de dominação. 

Existem diversos instrumentos de dominação, como o dinheiro, a 

educação, o poder divino, as armas ou o Estado. A dominação decorre pelo 

conjunto de bens sociais dados, e só pode ser combatida por intermédio do 

controle desses bens, e não pelo controle das pessoas.42 

Uma teoria de justiça distributiva deve ser uma teoria de 

distribuição dos bens sociais, e devido às diversas formas de distribuição dos 

bens, é impossível existir um critério universal de justiça que impeça a 

dominação. Por isso, Walzer defende um pluralismo de critérios distributivos 

escolhidos de acordo com a significação que cada sociedade dá a um bem social. 

                                                
42 WALZER, Michael. Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. México: 
Fondo de cultura economica, 1997, pp. 10-43. 
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Mesmo que seja possível conceber a existência de um princípio único de 

pluralismo legítimo, este princípio único deve abranger várias gamas de 

distribuição. 

O autor cita a teoria de Rawls, na qual os homens são obrigados a 

formular as regras diante de um conjunto abstrato de bens. Rawls indaga: �o que 

escolheriam os indivíduos racionais em condições universalizantes de tal e tal 

tipo?�, quando a pergunta deveria ser: �o que escolheriam pessoas como nós, 

ubicadas como nós estamos, compartilhando uma cultura e decididos a segui-la 

compartilhando?�.43 

Para Walzer, não se pode realizar justiça de uma única maneira, 

pois os princípios de justiça são plurais em si mesmos. São plurais porque a 

significação dos bens, e conseqüentemente seus critérios, é variada. O critério de 

distribuição da justiça pluralista é fixado não com o bem em si, mas consoante o 

significado que a comunidade dá a esse bem. Por isso, para os comunitaristas, os 

bens (que devem ser distribuídos) são necessariamente sociais. Sua criação e 

concepção antecedem sua distribuição, e como sua origem é social, seu significado 

também o é. 

A teoria pluralista pode resumir-se em seis posições44: 

1. Os bens considerados pela justiça distributiva são bens sociais. Sua 
criação é um fenômeno social, e como sua origem é social, os bens são 
dotados de significados variados, conforme o valor que cada sociedade 
lhe dá. 

2. Há uma relação entre a formação da identidade e os conjuntos de bens 
sociais de um indivíduo (muito da personalidade da pessoa baseia-se 
no que ela tem). 

3. Não há como definir uma lista de bens básicos universais. 

                                                
43 As citações entre aspas são traduções livres. Cf. WALZER, Michael. Las esferas de la justicia: 
una defensa del pluralismo y la igualdad. México: Fondo de cultura economica, 1997, p. 19. 
44 WALZER, Michael. Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. México: 
Fondo de cultura economica, 1997, pp. 21-23. 
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4. A escolha do critério de distribuição não depende do bem em si, mas do 
significado social que esta bem possui. E a determinação do que é ou 
não justo decorre desse significado. 

5. O significado social de um bem é determinado historicamente. 
6. Cada esfera de justiça distributiva abrange um bem ou um conjunto 

específico de bens dentro do qual só certos critérios são legítimos. 

Em sua teoria dos bens, Walzer percebe que existem bens mais 

importantes que outros, o que ele denomina de norma fundamental dos bens. Em 

outras palavras, a posse desse bem assegura a posse de outros bens. No 

capitalismo, este bem é o dinheiro, já na tecnocracia é o conhecimento técnico. O 

predomínio ocorre quando um bem social fundamental acaba interferindo na 

esfera de distribuição de outros bens, enquanto que no monopólio, uma classe de 

indivíduos detém a posse desse bem fundamental. 

O conflito social ocorre porque não existe um monopólio e um 

predomínio que sejam perfeitos e completos. Sempre há um bem que não se 

submete ao bem fundamental e luta para que o critério de sua esfera de justiça 

sobreponha-se ao critério do bem fundamental. 

É possível existir três reivindicações possíveis45: 

1. De que o bem seja redistribuído de forma que possa ser igualmente, ou 
mais amplarmente, distribuído: o monopólio é injusto. 

2. De que se abram mais vias de distribuição autônoma de todos os bens 
sociais: o predomínio é injusto. 

3. De que um novo bem, monopolizado por um novo grupo, substitua o 
atual bem dominante: o monopólio e o predomínio são injustos. 

No primeiro caso, o predomínio é considerado justo, o que se 

questiona é a legitimidade da classe dominadora. Quando isto ocorre, a solução 

pode ser resolvida mediante a igualdade simples. Num regime capitalista, por 

exemplo, não há problema se todos os bens são objeto de venda (já que o 

predomínio do dinheiro sobre os demais bens é considerado correto). O exigido 

                                                
45 WALZER, Michael. Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. México: 
Fondo de cultura economica, 1997, p. 26. 
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seria que todos os homens recebessem a mesma quantidade de dinheiro, 

demonstrando uma relação de igualdade simples ou atributiva. 

Porém, para Walzer, esta situação não se sustentaria porque o 

monopólio não é perfeito. Algumas pessoas empregariam o dinheiro em educação, 

e passariam exigir que os frutos de seu investimento, como o diploma, o cargo, ou 

o conhecimento, fossem exigidos como critérios de seleção para a posse de outros 

bens.  

O que fazer quando o dinheiro, que é o bem distribuído 

igualmente a todos, deixa de predominar sobre alguns bens, e o mérito passa a 

ter predomínio? É possível restringir o poder monopolizador dos talentosos?46 

Para isso, é preciso a criação de um ente responsável pelo 

controle de formas alternativas de monopólio e predomínio, representado na 

figura do Estado. No entanto, uma vez que o Estado detêm tamanho poder, faz-se 

necessário estabelecer regras de acesso ao poder estatal para também evitar o seu 

domínio. E como evitar o monopólio político? 

De acordo com Walzer, uma ampla distribuição poderia gerar 

uma tirania da maioria. Por isso, um poder político deve ser democrático, pois �a 

tomada democrática das decisões será configurada pelas concepções culturais que 

determinem ou subscrevam os novos monopólios�.47 Assim, os bens 

compreendidos dentro de suas esferas de justiça (como o dinheiro e a educação) 

podem ser reprimidos quando o poder estatal é ele mesmo dominante. 

                                                
46 WALZER, Michael. Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. México: 
Fondo de cultura economica, 1997, p. 28. 
47 WALZER, Michael. Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. México: 
Fondo de cultura economica, 1997, p. 29. 
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Entretanto, Walzer concebe uma outra forma de igualdade 

relacionada com a segunda reivindicação. Nesta concepção, a adequação do 

predomínio de um bem sobre o outro é regulado pelo que chama de igualdade 

complexa. 

Na igualdade complexa, cada esfera de justiça é composta por um 

conjunto de bens, cujos critérios de distribuição aos indivíduos, é elaborado a 

partir do significado social desses bens. Cada esfera de justiça elabora os 

princípios de legitimação adequados ao significado social dos bens para evitar que 

ocorra a tirania. E a tirania é configurada toda vez que os princípios específicos 

de cada esfera não são observados. 

Neste sentido, o direito individual do cidadão consiste na 

observação desses princípios consoante o significado social do bem.48 

 

3.2. OS CRITÉRIOS DE DISCRIMINAÇÃO NA ESFERA DOS CARGOS 

 

O dualismo tem expressado a posição mais compatível com a 

teoria comunitarista. Ao contrário de Rawls e Dworkin, Walzer e outros 

comunitaristas defendem que os critérios de discriminação são estabelecidos a de 

acordo com a vontade da comunidade, e não por uma regra universal de justiça. 

Como o significado de cada bem varia socialmente, os critérios são escolhidos 

também a partir de uma luta histórica da comunidade. 

A diferença entre esta posição e o monismo, como será visto mais 

adiante, é que no dualismo, o significado social dos bens e os critérios escolhidos a 

                                                
48 WALZER, Michael. Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. México: 
Fondo de cultura economica, 1997, p. 32. 
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partir deles, criam um direito contra a vontade de maioria. Todo candidato, ao ser 

selecionado, possui o direito de ser igualmente considerado e de ser avaliado 

somente com as qualidades tidas como pertinentes para desempenho da função. 

El derecho a una consideración equitativa funciona como cualquier otro 
derecho: fija límites al ejercicio de las preferencias populares. Mas 
dentro de la gama de las cualidades pertinentes, o dentro de la gama del 
legítimo debate acerca de la pertinencia, las preferencias populares 
deberán contar: tendríamos que verlas representadas en el comité de 
selección.49 

Partindo de uma análise da história dos cargos, Walzer defende 

que as cotas violam o direito dos indivíduos a serem selecionados consoante sua 

capacidade e mérito. Mesmo que as cotas fossem proporcionais a cada grupo 

étnico, os solicitantes de cada grupo seriam comparados apenas com o de seu 

próprio �tipo�, evitando a consideração eqüitativa de cada um.50 

Isso não impede que características pessoais possam ser 

consideradas pertinentes. Se um cargo exige um grande tempo de 

comprometimento corporativo no desempenho da função, a idade pode ser 

interpretada como uma desvantagem, se a experiência não puder equilibrá-la. 

Porém, toda qualidade deve ser mensurada consoante a importância daquela 

característica para o desempenho do cargo e da maneira pela qual beneficiará as 

pessoas que dependerão desses cargos. 

Este é um ponto crucial na compreensão do critério racial na 

teoria dualista. Quando se trata da distribuição de cargos, as carreiras devem ser 

                                                
49 WALZER, Michael. Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. México: 
Fondo de cultura economica, 1997, p. 156. 
50 WALZER, Michael. Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. México: 
Fondo de cultura economica, 1997, p. 160. 
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preenchidas consoante o talento de cada um, e as pessoas escolhidas querem 

assegurar-se que possuem uma competência superior em relação as demais.51 

Entretanto, o mérito não pode ser um critério adotado 

universalmente. As barreiras criadas pela história dos cargos, que privilegia um 

sistema de seleção baseada nos talentos dos indivíduos, não podem ser 

compreendidas de maneira absoluta.  

Em situações excepcionais, de crise ou perigo, estas barreiras 

podem ser ultrapassadas como último recurso. Em momentos extremos, o critério 

do mérito, representado como um paradigma dominante no acesso aos cargos, 

pode entrar em conflito com outros critérios de seleção, como o critério racial.  

O judiciário, neste sentido, representa um poder conservador, 

responsável por exigir a meritocracia como critério manifesto da vontade do povo. 

No caso de haver conflitos de critérios, cabem aos juízes decidirem se o antigo 

critério deve ceder ao novo. Contudo, esta substituição só é possível mediante 

exposição detalhada da crise social e da frustração de tentativas anteriores. Só 

assim, uma política de cotas poderia ser aprovada como uma política igualitária.  

Walzer se coloca muito reticente em relação a adoção da reserva 

de cargos por vários motivos. Primeiramente, porque a política de cotas deveria 

ser empregada em última instância, quando atualmente é adotada como política 

de primeira escolha. Em segundo lugar, a eficácia da política de cotas é menor do 

que se pensa. Além de poder vir a comprometer um passado de luta contra o 

racismo, a política pode comprometer a percepção de competência dos grupos 

beneficiados: �a reserva do cargo não realizará a profecia bíblica de acordo com a 

                                                
51 WALZER, Michael. Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. México: 
Fondo de cultura economica, 1997, p. 163. 
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qual os últimos serão os primeiros; no mais, garantirá que o último seja o 

penúltimo�. 52 

Assim, é preferível que os cargos sejam distribuídos consoante a 

capacidade de cada indivíduo, pois, após longos períodos de conflitos sociais, a 

meritocracia tornou-se o instrumento legítimo e idôneo de distribuição dos cargos, 

repudiando que critérios como a raça, o parentesco ou a amizade influíssem na 

ocupação de bens dessa natureza. 

 

3.3. DEVE-SE SELECIONAR OS MAIS COMPETENTES? A RAÇA VERSUS O 

MÉRITO 

 

O caso Regentes da Universidade da Califórnia versus Allan 

Bakke foi apreciado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 12 de outubro de 

1977, tendo ampla divulgação por toda imprensa norte-americana e 

internacional.53 

O curso de medicina da Universidade da Califórnia implantou 

um programa de ações afirmativas chamado �programa força tarefa�, que 

objetivava admitir mais estudantes negros e de outras minorias através da 

reserva de dezesseis vagas. Allan Bakke, 33 anos, candidato branco, foi rejeitado 

na seleção das oitenta e quatro vagas restantes, embora tivesse notas suficientes 

para aprovação caso não houvesse a reserva de cotas. 

                                                
52 WALZER, Michael. Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. México: 
Fondo de cultura economica, 1997, pp. 164-165. 
53 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio; trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, pp. 437 e ss. 



 58

Acreditando ter sido lesado em seu direito constitucional, Bakke 

ingressou com uma ação no Tribunal da Califórnia, que proibiu a Universidade 

em considerar critérios como a raça nas decisões de admissão para o curso de 

medicina, e obrigou a admissão de Bakke no quadro dos alunos. A Universidade 

da Califórnia recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos, obtendo apoio de 

outras instituições de ensino superior, que propuseram mandatos amicus curiae, 

solicitando a modificação da decisão do tribunal californiano. 

A Suprema Corte dos Estados Unidos, por 5 votos a 4, decidiu 

pela inclusão de Allan Bakke no curso de medicina, confirmando a decisão do 

Tribunal da Califórnia, mas anulou a decisão referente à proibição de se 

considerar a raça como critério exclusivo de seleção. 

A Universidade justificava a adoção do �programa força tarefa� 

em um censo realizado no ano de 1970, onde somente 2,1% dos médicos norte-

americanos eram negros. A finalidade deste programa era aumentar a 

quantidade de médicos negros para que os pacientes negros pudessem ser 

atendidos por pessoas em quem confiassem. Não porque seria desejável que os 

médicos negros apenas atendessem pacientes negros e os médicos brancos apenas 

pacientes brancos, mas porque era improvável que os negros fossem bem 

atendidos por brancos, e porque a omissão no oferecimento de médicos negros (e, 

portanto, confiáveis) aumentaria, ao invés de diminuir, o ressentimento que 

levava os negros a contarem apenas com os seus.54 

Luis Fernando Barzotto, ao analisar o programa de seleção do 

caso Bakke à luz da Constituição brasileira de 1988, chegou a conclusão de que as 

                                                
54 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio; trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, pp. 439-440. 
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políticas de ações afirmativas são inconstitucionais do ponto de vista da justiça 

social por violar o princípio distributivo próprio do ensino universitário 

(capacidade/mérito), em nome de objetivos sociais alheios à esfera universitária.55 

Muito de sua argumentação apóia-se na assertiva de Michael 

Walzer, mas também em uma interpretação do art. 208 da Constituição Federal, 

inciso V, no qual o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística será efetivado mediante a capacidade de cada um. 

O Tribunal Regional Federal também consubstanciou esta 

posição ao negar a reserva de vagas da Universidade Federal de Roraima aos 

alunos oriundos da rede de ensino daquele estado, ao afirmar que �o concurso 

público em que consiste o exame vestibular garante, de forma induvidosa, 

igualdade de condições para todos os candidatos, segundo a capacidade de cada 

um, dada a objetividade e universalidade do certame�.56 

A opção por um critério de seleção pautados em exames oferece, 

sem dúvida, objetividade e universalidade. Mas disso não decorre que os 

candidatos aprovados são os mais aptos ao exercício dos cargos. Ninguém ousaria 

afirmar que os melhores profissionais correspondem necessariamente aos 

primeiros colocados em uma prova.  

Isso se dá porque o exercício de uma profissão exige qualidades 

que não podem ser aferidas objetivamente em um exame escrito. Embora exista 

uma estreita ligação entre os exames e o mérito, não se pode concluir que o 

                                                
55 BARZOTTO, Luis Fernando. Justiça Social: Gênese, estrutura e aplicação de um conceito, p. 20. 
56 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1º Região. Apelação Cível  n° 93.01.016395-0/RR. O tratamento 
desigual aos desiguais, ínsito ao princípio isonômico, só se revela válido na medida em que se demonstra a 
necessidade e a adequação dos meios escolhidos para alcançar os fins objetivados, o que não restou comprovado 
nos autos, pois não decorre lógica e necessariamente da reserva de vagas pretendida a fixação de profissionais 
qualificados no estado-membro. Disponível em: <www.trf1.gov.br >. Acesso em: 16 set., 2003. 
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mérito e a capacidade de cada indivíduo só possam ser mensurados por uma 

prova.  

O mérito, como critério da esfera acadêmica e profissional, não 

pode ser interpretado com o único meio plausível de acesso ao bem por sua 

prescrição constitucional. A Constituição declara a eficiência como um dos 

princípios norteadores da Administração Pública, mas nem todos os cargos são 

preenchidos a partir de um concurso público. A escolha de alguns candidatos para 

o preenchimento de vagas no serviço público, principalmente nos cargos diretivos, 

seguem o critério da confiança e não da prévia aprovação em concurso público.  

É possível que se refute este argumento dizendo que a eleição de 

indivíduos dignos de confiança no desempenho de atividades precipuamente 

políticas contribui para uma maior eficiência do aparelho estatal, uma vez há 

uma afinidade política entre esses cargos com os fins políticos do representante 

eleito. 

Entretanto, um outro exemplo pode reforçar o argumento 

proposto: ao oferecer vagas a portadores de deficiência em detrimento de 

candidatos saudáveis, a Constituição compromete o princípio da eficiência, ao 

priorizar um grupo de indivíduos considerados em uma situação desigual e 

abrindo mão de outros potencialmente mais capazes para o desempenho daquela 

função. 

Com isso, não se pode afirmar, de uma leitura da Constituição, 

que a capacidade, equivocadamente confundida como exame (ainda que seja 

relevante), revele o único fim legitimamente perseguido em uma esfera 

acadêmica.  
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Embora a preocupação universitária deva ser pautada na 

formação de agentes qualificados, não há um consenso da maneira pela qual se 

consegue selecionar os indivíduos que, de fato, correspondem aos mais 

preparados. O vestibular surge como opção não porque seja um consenso de que 

selecione os melhores profissionais, mas principalmente, por ser um critério 

objetivo. Todavia, o único momento no qual os candidatos concorrem em 

igualdade de condições em um vestibular é na hora de realizar a inscrição. Fora 

isso, a precariedade da rede de ensino pública, a necessidade de trabalhar no 

provimento da família e as condições de aprendizagem revelam que os exames 

estão longe de assumirem a imparcialidade que alguns autores defendem. 

Agora, se uma universidade, tal como a Universidade da 

Califórnia, resolve abdicar de escolher os alunos mais capazes para escolher os 

alunos negros, o abandono do critério do mérito deve ser visto com cautela. 

Segunda declara Walzer, o mérito traduz o significado da esfera 

acadêmica e sua adoção, portanto, deve ser seguida como regra, mas esta não é 

uma regra universal e muito menos perpétua. Toda diferença que não obedeça a 

este critério deve incluir uma descrição detalhada da crise e da ineficácia de 

outras medidas para resolver o conflito no juízo de eleição dos critérios de 

distribuição dos bens sociais.57 

                                                
57 WALZER, Michael. Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. México: 
Fondo de cultura economica, 1997, p. 164. 
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4. A IGUALDADE COMO POLÍTICA NO MONISMO 

 

4.1. A TEORIA DE JOHN HART ELY NO CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE  

 

Conforme visto até agora, as teorias fundamentalistas pregam 

distintas formas de escolha dos fins legítimos, alterando, conseqüentemente, a 

maneira pela qual se dá o controle de constitucionalidade das discriminações 

estabelecidas nos atos administrativos ou nas legislações ordinárias.  

O fundamentalismo, representado neste estudo por Dworkin e 

John Rawls, defendeu o comprometimento da Constituição na defesa de 

determinados direitos assegurados por uma teoria de justiça, que garante a cada 

indivíduo o poder de impedir políticas igualitárias raciais se a discriminação 

revelar um prejuízo à determinada raça. 

O dualismo, representado por Michael Walzer, defendeu que o 

significado de cada bem social também impõe reservas à legitimação das políticas 

igualitárias raciais. O limite, entretanto, baseia-se num estudo histórico da 

maneira pela qual o bem é dividido, e, partindo daí, a escolha do critério funciona 

como um trunfo a outras maiorias eventuais. 

O monismo, ainda que possa concordar com o dualismo quanto ao 

fato de que a escolha dos fins e valores deve ser decidida pelo povo, discorda 

daquilo que o fundamentalismo e o dualismo tem em comum. Com uma clara 
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inspiração rousseauniana, o monismo acredita que toda intervenção à vontade da 

maioria democraticamente eleita deve ser invalidada. 

John Hart Ely acredita que os juízes não podem decidir quais os 

valores acolhidos pela Constituição. Em uma verdadeira democracia 

representativa, em que cada cidadão deve ser tratado com igual consideração e 

respeito, a única regra admitida para a escolha dos fins legítimos é a regra da 

maioria, pois nela cada homem conta como um e nenhum homem conta mais do 

que um. 

Com esta mesma tese, Juan Carlos Bayón propugna que a regra 

da maioria é a única que trata os cidadãos com igual consideração, porque 

reconhece a capacidade de autogoverno do indivíduo em pé de igualdade com 

todos os demais no processo público de decisão.58 Ele completa:  

En circunstancias como esas no hay razones para esperar que 
sistematicámente las decisiones al respecto de la mayoría 
parlamentarista deban ser peores que las de los jueces constitucionales. 
Y si no hay por qué esperar del procedimiento democrático un menor 
valor instrumental, su superioridad desde el punto de vista de su valor 
intrínseco debe decantar la balanza en favor de soluciones que den la 
última palabra a la mayoría parlamentaria ordinaria.59 

Tanto o fundamentalismo como o dualismo vê nos juízes o poder 

de impedir que maiorias ocasionais decidam os valores e os fins de uma 

sociedade. Mas, para Ely, um tribunal constitucional deve ser orientado à 

participação e reforço da representatividade, e não um tribunal de proteção de 

valor. É neste sentido que alguns autores também denominam o monismo de 

democracia procedimentalista, já que o papel do tribunal é tão somente de 

                                                
58 BAYÓN, Juan Carlos. Derechos, democracia e constitución. On: CARBONELL, Miguel (org.). 
Neoconstitucionalismo (s). Trad. Alfonso García Figueiroa. Madri: Trotta pp. 218 e 215. 
59 BAYÓN, Juan Carlos.  Democracia y derechos: problemas de fundamentación del 
constitucionalismo. In: Constitución y derechos fundamentales. Coord. Jerônimo Betegón [et al], 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, p. 130. 
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assegurar o cumprimento do procedimento democrático no momento de aprovação 

da norma, todavia, o tribunal não pode declarar a inconstitucionalidade de uma 

lei regularmente aprovada baseada em uma interpretação da Constituição.  

Se a Constituição é a manifestação soberana do poder do povo, e 

o único órgão competente para interpretá-la e modificá-la é o parlamento, 

formado pelos representantes do povo eleitos diretamente. E cada ato aprovado 

pelo parlamento vale tanto quanto a norma constitucional, uma vez que uma 

maioria (que criou a Constituição) não pode ser considerada mais importante do 

que outra maioria. 

Na obra de Ely, toda tentativa de congelar valores em uma 

Constituição, seja na defesa de cláusula pétreas seja na declaração de 

inconstitucionalidade dos juízes, conduz a uma situação indesejável, pois os 

valores considerados fundamentais em um determinado contexto podem deixar 

de ser em um momento posterior. 

Porém, para que as leis aprovadas por um parlamento adquiram 

validade, é necessária a igualdade de participação no processo político. Um 

Estado democrático deve estar aberto de maneira que o processo político, no 

momento da tomada de decisão substantiva, considere o interesse de todos os 

indivíduos afetados. 

Esta abertura é assegurada com a ampliação da representação 

virtual ou efetiva de todos os interesses mediante a crescente extensão do 

sufrágio universal. De acordo com Ely, é nesse sentido que a Constituição dos 

Estados Unidos vem se desenvolvendo: a décima quinta emenda assegurou o 

direito de voto independente da raça, a décima sétima garantiu o voto direito na 
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escolha dos representantes no Senado, a décima nona estendeu o voto às 

mulheres, a vigésima terceira, aos residentes no Distrito de Columbia, a vigésima 

quarta emenda aboliu o imposto ao sufrágio como um requisito ao voto, e a 

vigésimo sexta garantiu o direito ao voto aos maiores de 18 anos.60 

As leis são comprometidas não pelo seu conteúdo, mas pela 

inobservância dos trâmites de aprovação das normas e eleição dos representantes 

do povo. Todas as vezes que as opções valorativas do legislador não forem 

compatíveis com a vontade da maioria, basta votar e removê-los de seus cargos. O 

processo político só estará comprometido se: 1) o detentor do poder bloquear as 

formas de mudança política, e 2) se os representantes da maioria colocam em 

desvantagem a minoria, por mera hostilidade, e se negam a reconhecer a minoria 

como uma comunidade de interesses, negando, conseqüentemente, a proteção do 

sistema representativo assegurado a outros grupos majoritários.61 

Partindo da idéia de que toda lei aprovada pelo parlamento não 

pode ser considerada inconstitucional pelos juízes, o monismo abandona a 

dicotomia do princípio da igualdade como um direito e como uma política, 

justamente porque não existe um direito assegurado pela tradição ou por uma 

regra racional que possa ser imposto contra uma política igualitária, seja ela qual 

for. Todas as decisões acerca de quais fins são válidos no momento de descobrir a 

                                                
60 De acordo com Ely, a representação virtual ocorre quanto há uma vinculação constitucional 
entre o destino dos não eleitores aqueles que detenham o poder político. A Suprema Corte norte-
americana, como exemplo de representação virtual, decidiu que um estado não poderia submeter 
os bens produzidos fora do Estado a impostos que não houvessem sido prescritos para os bens 
produzidos localmente. Assim, mesmo que um grupo possa por algum motivo estar excluído da 
escolha direta dos representantes, as penas a eles entendidas devem alcançar também o grupo 
com poder de voto. Cf. ELY, John Hart. Democracia y desconfianza: una teoria del control 
constitucional; trad. Magdalena Holguín. Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores: 
Universidade de los Andes, 1997, pp. 125-130. 
61 ELY, John Hart. Democracia y desconfianza: una teoria del control constitucional; trad. 
Magdalena Holguín. Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores: Universidade de los Andes, 
1997, p. 130. 
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constitucionalidade de uma discriminação dependerá da decisão da maioria do 

povo, manifestada na vontade dos representantes eleitos. E sobre esta 

manifestação não pode se impor restrições de qualquer índole, sejam elas 

históricas ou jusnaturalistas. 

Os tribunais constitucionais, neste sentido, operam como órgãos 

garantidores do procedimento democrático. Eles podem invalidar uma norma se o 

processo de aprovação da lei não cumpriu os procedimentos estabelecidos 

previamente de votação, ou se uma minoria não é considerada no momento de 

elaboração de uma norma. Pode, ainda, o tribunal atuar quando houver 

manipulação da maioria em introduzir alguma prática discriminatória que 

procure restringir o direito ao sufrágio de um grupo minoritário. 

Em todos esses casos, o tribunal constitucional atua como um 

tribunal político não porque define os valores perseguidos pela Constituição (que 

no final acaba sendo os valores deles próprios), mas porque a atuação dos 

magistrados é caracterizada, sobretudo, pela competência em assegurar a 

manutenção do regime democrático. 

 

4.2. COMO CONTROLAR O LEGISLADOR ORDINÁRIO? 

  

As controvérsias acerca de quando a raça pode ou não ser uma 

diferença relevante decorre da escolha dos fins tidos como lícitos. Não há dúvida 

de que o legislador ordinário, ao formular as leis, determina como se dá a 

distribuição de bens e em que medida os critérios são empregados ou rechaçados 

no juízo de igualdade. Entretanto, nas teses dos fundamentalistas e dualistas, as 
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modernas constituições têm delegado o controle da discricionariedade legislativa 

aos tribunais constitucionais.  

A tentativa em limitar as leis aprovadas por um parlamento na 

tentativa de preservar direitos individuais não é um debate recente. As 

monarquias constitucionais da Europa, seguindo o princípio da supremacia do 

legislativo, repeliram a possibilidade em se estabelecer um controle externo do 

parlamento.62 Mas o surgimento do controle de constitucionalidade invocado pelo 

juiz Marshall, no notório caso Marbury versus Madison, transferiu aos juízes a 

guarda da supremacia da Constituição acima de todos os atos produzidos por 

qualquer poder estatal, inclusive o legislativo. Embora o Brasil tenha sido um dos 

primeiros países a adotar o sistema do judicial review já em 1891, a jurisdição 

constitucional só obteve êxito na Europa no século XX.63  

Com o advento do controle de constitucionalidade das leis, os 

tribunais estariam aptos a verificar se as desigualdades normativas criadas pelo 

legislador poderiam ser legítimas, fosse pelo controle difuso ou concentrado. Em 

último caso, até as emendas constitucionais, representando uma manifestação 

máxima do poder legislativo, seriam declaradas nulas se o Supremo Tribunal 

Federal a interpretasse como inconstitucional. 

Todavia, a ponderação de inconstitucionalidade de uma lei nunca 

seguiu uma regra rígida, muito ao contrário. Diversos argumentos levantados 

pelos tribunais ou pelos doutrinadores procuram oferecer um suporte que possa 

servir como obstáculo ao legislador.  

                                                
62 ZAGREBELSKY, Gustav. El derecho dúctil. Madrid: Trotta, 1995, capítulo II. 
63 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal: jurisprudência política. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1994, pp. 45-46. 
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Argumentos baseados no direito natural, na razão ou na tradição 

oferecem uma alternativa de escolha dos fins para demarcar a esfera pública de 

tomada de decisões da maioria parlamentar. Isaiah Berlin, por exemplo, é 

incisivo em seu temor por um governo de maioria parlamentar simples que não 

possua um conteúdo mínimo de controle de suas decisões, ainda que este 

conteúdo seja o direito natural. 

 Pode-se dar nomes ou naturezas diferentes às regras que determinam 
essas fronteiras: podem ser chamadas de direitos naturais, palavra de 
Deus, direito natural ou exigências da utilidade ou dos �interesses 
permanentes do homem�; posso acreditar que sejam válidas a priori, ou 
afirmar que são meus fins supremos ou os fins de minha sociedade ou 
cultura. O que tais regras ou mandamentos têm em comum é que são 
aceitos tão amplamente e estão estabelecidos tão profundamente na 
natureza real desenvolvida pelos homens ao longo da história, que já são 
a esta altura uma parte essencial do que pretendemos dizer quando nos 
referimos a ser um homem normal (...) Pois está claro que não pode 
esperar muito do governo das maiorias; a democracia como tal não esta 
logicamente comprometida com este mínimo de liberdade e 
historicamente às vezes falhou em protegê-lo, ainda que permanecendo 
fiel à seus próprios princípios.64 

Recorrer ao direito natural, ainda que possa ser uma estratégia 

de argumentação praticada por alguns autores, possui o inconveniente de ser um 

artifício que pode legitimar qualquer decisão, inclusive decisões antagônicas. Ely 

observou que o jusnaturalismo foi invocado para justificar tanto a teoria 

escravagista quanto a abolicionista. A Constituição de Kentucky de 1850 

assegurava o direito à propriedade de escravos �anterior e superior a qualquer 

sanção constitucional�. Neste sentido, para Ely, existem vantagens e 

desvantagens em invocar a lei natural. A vantagem é que a lei natural pode 

apoiar qualquer causa, valiosa ou nefasta, a desvantagem é que todo mundo sabe 

                                                
64 BERLIN, Isaiah. Dois conceitos de liberdade. In: ______. Estudos sobre a humanidade. Trad. 
Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 266. 
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disso.65 Logo, é uma afronta ao sistema democrático quando um tribunal anula 

uma norma jurídica fundada no direito natural. Isto configuraria, em última 

instância, um absolutismo do Judiciário, pois o direito natural poderia ser 

invocado para legitimar qualquer decisão, assim como era justificado o poder dos 

reis-deuses.66 

Ainda que o recurso ao jusnaturalismo não apareça como uma 

opção adequada, a observação de Isaiah Berlim não é desprovida de sentido, 

porque mesmo em países de liberdades consolidadas, como a Inglaterra, a 

democracia procedimental ainda não oferece garantias satisfatórias que impeçam 

a ditadura da maioria, tampouco oferecem sistemas reais que assegurem a 

representação das minorias no parlamento. Mas defender a minoria não significa 

legitimar a conversão de uma corte em um verdadeiro tribunal de valores. Não há 

qualquer sentido em acreditar que os juízes estejam mais �preparados� para 

defender as minorias e os direitos individuais em oposição à uma maioria tirana, 

recorrendo a argumentos metajurídicos. 

 Em 1857, quando o escravo Dread Scott, partindo do princípio 

once free always free, requereu que fosse declarada sua liberdade por ter residido 

em territórios livres, a Suprema Corte, composta por maioria sulista, decidiu que 

um negro que não poderia ser considerado cidadão dos Estados Unidos, asim, não 

teria personalidade jurídica para pleitear sua liberdade em uma Corte, além de 

                                                
65 ELY, John Hart. Democracia y desconfianza: una teoria del control constitucional; trad. 
Magdalena Holguín. Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores: Universidade de los Andes, 
1997, pp. 71-72. 
66  Carl Schmitt foi um dos principais críticos ao controle de constitucionalidade. Transferir aos 
juízes as decisões políticas seria modificar os papéis constitucionais dos magistrados e dos 
legisladores. Ampliar a incumbência de julgar baseado na lei para julgar a própria lei significava 
usurpar a soberania popular e entrega-la à uma �aristocracia de toga�. Cf. SCHMITT, Carl. La 
defensa de la Constitución. Madrid: Tecnos, 1983, p. 79. 
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declarar que o congresso era destituído de competência para declarar a liberdade 

em todo território americano. A decisão da Suprema Corte fez inflamar ainda 

mais o ódio separatista, que culminou com a Guerra da Secessão. Somente com 

aprovação da décima terceira, décima quarta e décima quinta emenda, os negros 

adquiram a condição de cidadãos livres nos Estados Unidos. 

Se é verdade que a Suprema Corte norte-americana foi a 

responsável pela integração racial nas escolas, ao decidir o caso Brown versus 

Board of Education of Topeka, contrariando a manifestação de diversos estados 

em defender um ensino segregacionista, é igualmente verdadeiro que a origem da 

segregação racional nas escolas, explicitada na teoria dos iguais mas separados, 

também teve início com uma decisão da Suprema Corte, no caso Plessy versus 

Fergunson. 67 

Basta lembrar que durante a ditadura militar brasileira, o órgão 

mais alto da magistratura nacional nunca deixou de funcionar, muito pelo 

contrário, a primeira medida do governo ditatorial foi o fechamento do Congresso. 

Neste sentido, no período de mais graves violações dos direitos e garantias 

individuais da história do Brasil República, o judiciário calou-se. 

Defender que a escolha racional é uma alternativa melhor de 

eleição dos fins que a soberania popular também ignora a realidade. Ely diz que é 

um erro supor que exista �o método de filosofia moral� capaz de ser aplicado nas 

decisões jurídicas. Cada filósofo defende que só existe uma forma de alcançar a 

decisão correta: a sua. Além disso, as decisões dos tribunais constitucionais 

também são definidas pelo critério da maioria: �Nós com Rawls, vocês com 
                                                
67 SWISHER, Carl Brent. Decisões históricas da Côrte Suprema; trad. Arlette Pastor Centurión, 
Rio de Janeiro: Forense, 1964, pp. 55-61. e The Oxford Guide to United States Supreme Court 
decision; ed. Kermit L. Hall, Oxford: Oxford University Press, 1999, pp. 277-278. 
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Nozick. Ganhamos 6-3. Invalidada a lei�.68 Assim, para se controlar a maioria 

parlamentar, cria-se a maioria judicial. Uma maioria criada para impedir a 

tirania da maioria. Mas como impedir a tirania da maioria nos tribunais 

constitucionais? Só mesmo com a criação infinita de procedimentos majoritários 

para controlar outros procedimentos majoritários. Um contra-senso. 

Em última análise, Ely analisa o argumento dualista empregado 

por diversos autores comunitaristas que defende um direito mínimo no 

significado social dos bens. Em princípio, uma lei discriminatória poderia ser 

invalidada se estivesse em contradição com um consenso social. Não obstante, 

para Ely, não há nenhum consenso social por se descobrir (o que existe é o 

predomínio de grupos sobre outros), porém, ainda que houvesse um consenso, não 

haveria uma maneira confiável de que este consenso pudesse ser descoberto pelos 

tribunais.69 

O que esses autores pregam, verdadeiramente, é a defesa de uma 

maioria qualificada que possa ser usado como um limite às maiorias transitórias. 

E não há qualquer sentido em usar as decisões que uma maioria tomou no 

passado, acreditando preservar a minoria das decisões de uma nova maioria.70  

Portanto, os fins perseguidos pela Constituição podem e devem 

ser constantemente atualizados, com o intuito de corresponder as aspirações que 

a sociedade procura alcançar. Todavia, esta modernização axiológica, por assim 

                                                
68 ELY, John Hart. Democracia y desconfianza: una teoria del control constitucional; trad. 
Magdalena Holguín. Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores: Universidade de los Andes, 
1997, p. 80. (tradução livre) 
69 ELY, John Hart. Democracia y desconfianza: una teoria del control constitucional; trad. 
Magdalena Holguín. Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores: Universidade de los Andes, 
1997, p. 86. 
70 ELY, John Hart. Democracia y desconfianza: una teoria del control constitucional; trad. 
Magdalena Holguín. Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores: Universidade de los Andes, 
1997, p. 92. 



 72

dizer, deve ser realizada pelo Congresso Nacional, que regularmente formula as 

leis infraconstitucionais para atender as demandas atuais. Caso uma lei possa 

divergir do texto expresso da Constituição, não há problema, pois o poder de 

reforma do parlamento deve ser ilimitado. O que não se pode é querer 

constitucionalizar valores, porque assim, fica inviável qualquer processo 

democrático de mudança. Pouco importa descobrir qual foi a vontade do 

constituinte ao elaborar um ou outro dispositivo legal, interessa agora saber de 

que maneira este dispositivo afeta a vida dos vivos. Os valores mudam, e cabe ao 

Congresso divulgar esta mudança, não o Supremo Tribunal Federal. 
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5. A FUNÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE DAS DISCRIMINAÇÕES RACIAIS 

 

5.1. COMO IMPEDIR QUE A MAIORIA DISCRIMINE A MINORIA? 

 

A proposta trazida por John Hart Ely não pretende afastar 

definitivamente o Poder Judiciário do controle do exame de constitucionalidade 

das leis. Antes disso, o objetivo é que o juízo que invalida ou não uma norma 

aprovada regularmente não pode se pautar em valores. A opção por um ou outro 

fim deve ser realizada pelos representantes do povo, cujo processo eletivo permite 

a constante subordinação dos rumos políticos à vontade popular. Caso um 

parlamentar não corresponda aos anseios de seus eleitores, ele não se reelege. 

Como cada parlamentar tem o interesse de se reeleger e manter 

sua carreira política, possivelmente suas ações estarão voltadas a agradar seu 

eleitorado. Nessas premissas, algumas distorções podem ocorrer. 

A grande preocupação e objeto principal de crítica à democracia 

procedimentalista decorre justamente do abandono de um direito mínimo 

oponível às decisões majoritárias. Uma vez que o comprometimento do 

congressista está em satisfazer seus eleitores, nada impede que uma minoria, 

destituída de representatividade efetiva, seja ignorada ou até perseguida no 

momento de elaboração de uma norma. 

O papel de um Tribunal Constitucional consiste em reverter 

estas distorções e garantir que cada indivíduo possa ser igualmente considerado, 
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mesmo quando sua opinião expressar um pequeno quorum. A vontade da minoria 

não pode ser sufocada, e, neste sentido, a única opção valorativa que o Tribunal 

Constitucional possui é a opção pelo sistema democrático. 

A Corte age, por exemplo, impedindo que a maioria possa 

restringir o sufrágio. O sufrágio só pode ser ampliado, nunca restrito, sob pena de 

prejudicar a representatividade de algum setor. Porém, a proteção das minorias 

não se baliza somente a aspectos eleitorais. 

A doutrina norte-americana tem se valido da idéia de submeter 

as discriminações suspeitas a duas formas de análise: o escrutínio rígido e o 

escrutínio mínimo.71 No escrutínio mínimo, a motivação da discriminação 

oferecida pelo legislador é julgada presumivelmente verdadeira, no escrutínio 

rígido, o ônus é invertido de tal forma que o Estado deve apresentar um objetivo 

substancial e comprovar que a discriminação se ajusta a este objetivo de maneira 

perfeita.72 

A Suprema Corte dos Estados Unidos tem compreendido que 

discriminações estabelecidas em virtude do gênero, da idade e de deficiências 

físicas submetem-se ao escrutínio mínimo, bastando que sua validade 

                                                
71 Os termos variam de acordo com a tradução. Fernanda D. L. L. da Silva denomina de exame 
criterioso e mínimo. Cf. SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva. Princípio Constitucional 
da Igualdade. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2001, p. 97. John Hart Ely refere-se ao escrutínio 
especial, Cf.  ELY, John Hart. Democracia y desconfianza: una teoria del control constitucional; 
trad. Magdalena Holguín. Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores: Universidade de los 
Andes, 1997, p. 178. Enquanto Ronald Dworkin tem denominado os dois exames de escrutínio 
frouxo e especial, Cf. DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e prática da igualdade; 
trad. Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 587. 
72 ELY, John Hart. Democracia y desconfianza: una teoria del control constitucional; trad. 
Magdalena Holguín. Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores: Universidade de los Andes, 
1997, p. 179. 
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constitucional se mostre razoável no cumprimento de um interesse público 

legítimo.73 

Quando se trata de um exame rígido, como ocorre com o critério 

racial, a motivação apresentada pelo legislador não é suficiente para determinar 

a licitude da norma. A averiguação deve se voltar mais aos efeitos da medida do 

que propriamente à exposição formal de motivos. O objetivo que se adequar 

melhor a discriminação é o objetivo que os legisladores provavelmente 

intencionavam.  

Como se analisaria, portanto, a constitucionalidade de uma lei 

favorável à implantação da política de cotas para negros? 

De acordo com Ely, a função do princípio da igualdade é garantir 

que quem prejudica os demais, prejudique da mesma forma e ao mesmo tempo a 

si mesmo74, pois uma discriminação gravosa não pode ser imposta de maneira 

desproporcional a um e não a outro. Não existe um dilema constitucional se o 

Estado, motivado por um interesse imprescindível, resolve adotar a política de 

cotas em favor dos negros prejudicando os brancos, uma vez que, como os brancos 

compõem maioria representativa, eles podem resolver prejudicar sua própria 

situação.  

O prejuízo trazido pela implantação de uma estratégia política 

diversa, onde o mérito se torna um critério secundário na seleção dos candidatos, 

obrigatoriamente lesiona parte dos alunos brancos que precisariam daquela 

quantidade de vagas para cursar o ensino superior. Todavia, basta que os brancos 
                                                
73 SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva. Princípio Constitucional da Igualdade. Rio de 
Janeiro: Lúmen Juris, 2001, p. 97 
74 ELY, John Hart. Democracia y desconfianza: una teoria del control constitucional; trad. 
Magdalena Holguín. Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores: Universidade de los Andes, 
1997, p. 205. 
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insatisfeitos com a postura de seus políticos reivindiquem uma mudança da 

norma como barganha política. E como a classe política é formada, em grande 

parte, por políticos também brancos que seriam igualmente prejudicados pela 

medida, não há porque concluir que existe um fim ilícito em tal ação. 

A legítima intervenção jurídica ocorre quando a motivação 

oficialmente oferecida (no caso para beneficiar os negros), provoca efeitos diversos 

dos fins pretendidos, agravando a situação de categorias minoritárias já 

agravadas. 

A reserva de vagas para negros em estados como o Amazonas, 

Acre ou outras regiões indígenas pode vir a afetar gravemente a situação dos 

índios que queiram cursar a universidade. Provavelmente, a reserva de vagas 

para negros não iria prejudicar a parte de candidatos brancos que no Brasil tem o 

acesso a uma rede privada de ensino médio. Ao invés dos brancos serem 

prejudicados com a medida, as vagas oferecidas aos negros seriam as únicas 

chances de ingresso dos índios no ensino superior. 

Os índios, porém, representam apenas 0,16% da população 

brasileira, logo, a representatividade de seus interesses no Congresso é 

praticamente nula, já que a medida que agrava a situação dos índios não 

prejudica a ampla maioria racial brasileira: os negros não reclamariam porque 

são beneficiados, e os brancos não reclamariam porque não são afetados. 

Neste caso, é recomendado averiguar se a escolha por qualquer 

política de tratamento condescendente a uma minoria não está acompanha de um 

impacto desproporcionado sobre outra. Caso a discriminação inversa tenha um 

custo desproporcional sobre outra minoria, o Supremo Tribunal Federal deve 
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compreender que a motivação da lei não é a de beneficiar os negros, mas sim a de 

prejudicar os grupos vulneráveis. 

 

5.2. O ESCRUTÍNIO RÍGIDO DAS DISCRIMINAÇÕES RACIAIS NO 

CONTROLE DO IMPACTO DESPROPORCIONAL  

 

O recurso ao escrutínio rígido das normas que se apóiam em 

classificações raciais exige que, além da prova de razoabilidade entre a escolha do 

critério e o fim pretendido, a verdadeira motivação seja aquela que mais se 

aproxima dos efeitos causados. 

Uma lei pode usar critérios aparentemente neutros (como o 

mérito), mas provocar um impacto desproporcional sobre uma categoria racial. 

Nestes casos, ainda que a raça não seja empregada expressamente, a norma deve 

ser interpretada de forma que almeje alcançar um objetivo racial danoso. Para 

Ramón Martínez Tapia, a medida pode ser declarada inconstitucional não por 

atentar contra valores constitucionais, mas por seus efeitos excessivamente 

gravosos.75 

Nos dizeres de Joaquim Barbosa Gomes, a teoria do impacto 

desproporcional pode ser resumida no seguinte conceito: 

(...) toda e qualquer prática empresarial, política governamental ou 
semi-governamental, de cunho legislativo ou administrativo, ainda que 
não provida de intenção discriminatória no momento de sua concepção, 
deve ser condenada por violação do princípio constitucional da igualdade 
material, se em conseqüência de sua aplicação resultarem efeitos nocivos 

                                                
75 TAPIA, Ramón Martínez. Igualdad y razonabilidad en la justicia constitucional española. 
Almería: Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones, 2000, p. 85. 
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de incidência especialmente desproporcional sobre certas categorias de 
pessoas.76 

A teoria do impacto desproporcional foi usada no caso Griggs 

versus Duke Power Co77, onde o grupo de funcionários negros insurgiu-se contra 

a medida da empresa de energia elétrica no Estado da Carolina do Norte ao 

substituir a exigência do diploma de segundo grau como requisito para a 

promoção interdepartamental, pela aprovação em dois testes de inteligência. 

De acordo com os funcionários negros, esta atitude denotava um 

tratamento discriminatório, na medida que os empregados brancos admitidos 

anteriormente haviam se beneficiado da promoção mais simples. Ademais, 

acreditavam que a exigência de um teste de inteligência provocaria um impacto 

desproporcional entre os negros, em razão da qualidade inferior de ensino que os 

mesmo foram obrigados a submeterem-se durante o período de segregação 

escolar. 

A Suprema Corte considerou que era irrelevante a alegação da 

empresa de que em nenhum momento tivera a intenção em discriminar, pois, 

havendo impacto desproporcional, a intencionalidade não se revestiria em 

qualquer relevância.  

Cabe salientar que o controle de proporcionalidade das 

classificações suspeitas não se confunde com o controle da oportunidade política 

da norma. Uma coisa é considerar que uma discriminação é inconstitucional por 

agravar excessivamente um determinado grupo sem representação, outra é 

                                                
76 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: (o 
Direito como instrumento de transformação social). A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 24. 
77 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: (o 
Direito como instrumento de transformação social). A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, pp. 183 e ss. 
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declarar a inconstitucionalidade por considerar que existem �alternativas menos 

gravosas�.  

De fato, existem diversas possibilidades para se alcançar o 

mesmo fim. Se o objetivo das cotas raciais nas universidades é aumentar a 

quantidade de indivíduos negros qualificados, e assim contribuir indiretamente 

para a diminuição da pobreza (já que os critérios acabam se cruzando), outras 

alternativas poderiam surgir que, a princípio, parecessem mais eficazes.  

É possível que a injeção de recursos na rede pública de ensino 

médio colocaria negros, pobres e brancos numa situação de concorrência mais 

justa. Ou ainda, que a destinação de bolsas de estudo aos negros seria mais eficaz 

do que a reserva de vagas. 

Não obstante, tanto os pesquisadores do tema quando os próprios 

juízes divergem de quais medidas seriam as mais apropriadas para atingir este 

fim. Portanto, a escolha do melhor caminho a ser seguido deve ser tomada pelos 

representantes do povo, que detêm a legitimidade para optar politicamente pelos 

fins a serem promovidos.  

Finalmente, é necessário mencionar o que talvez seja um dos 

pontos mais controversos dos efeitos desproporcionais das classificações 

suspeitas: a diferença entre representatividade efetiva e fictícia. 

O parâmetro demográfico pode ser um indicativo útil da 

representatividade racial entre minorias e maiorias. Entretanto, um critério 

racial pode ser um subterfúgio para perseguir os adeptos de uma religião, ou o 

gênero pode ser invocado para encobrir a perseguição sobre uma minoria ética. 

Os juízes devem sempre estar atentos para descobrir se uma coisa, na realidade, 
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é outra. O alcance por um contingente eleitoral expressivo significa, tão somente, 

um potencial representativo. Há uma diferença entre adquirir o direito ao 

sufrágio e ter a garantia de uma representação efetiva.  

As mulheres adquiriram o direito ao voto com a promulgação da 

Constituição de 1934. Embora representassem mais da metade da população 

brasileira, todos os atos civis careciam da anuência do marido, uma vez que as 

mulheres só deixaram de ser relativamente incapazes com a lei do divórcio, na 

década de 70, passando a usufruir o pleno gozo dos atos civis. Até então, ainda 

que pudessem eleger e serem eleitas, seus interesses submetiam-se à vontade do 

marido ou do chefe da família.  

Embora a lei do divórcio tenha representado um grande passo na 

emancipação feminina, o estigma negativo que interfere na percepção de 

competência das mulheres no desempenho de uma função pública ou de liderança 

não cessou seus efeitos pela aprovação de uma lei. Ainda que a norma possa 

garantir formalmente o sufrágio, a opressão social que pode recair à uma conduta 

desviante, mesmo garantida legalmente, afeta a emancipação e a 

representatividade de uma classe. 

Logo, fica a difícil tarefa entre discernir se uma lei prejudicial às 

mulheres decorre do desejo da maioria feminina em prejudicar a si própria, ou se 

o prejuízo advém da ausência de uma representatividade efetiva. Nesta situação, 

certamente haverá embates entre o Congresso e o Supremo Tribunal, podendo 

ocorrer intervenções ilegítimas por parte do Judiciário. Porém, os limites de 

intervenção serão fixados a partir da vontade do Congresso em reagir acerca de 
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uma manobra indevida ou conservadora do Tribunal, seja pela promulgação de 

nova lei ou por emendas à Constituição. 
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PARTE II 

 

6. A IMPORTAÇÃO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS NAS RELAÇÕES RACIAIS 

DO BRASIL 

 

6.1. POSSIBILIDADES FÁCTICAS DE UMA POLÍTICA DE COTAS RACIAL 

 

Maria Ángeles Martín Vida acredita que as discriminações tanto 

podem se basear numa característica imutável (raça, deficiência física ou psíquica 

e sexo) ou no exercício de um direito fundamental (liberdade religiosa). Todavia, 

uma política afirmativa só pode se pautar nas primeiras características, 

imutáveis e transparentes, com o intuito de eliminar fraudes na obtenção de 

benefícios que estas políticas comportam.78 Joaquim Barbosa Gomes também 

compartilha a idéia de que a discriminação dessa magnitude só pode ser 

realizada quando a norma especifique com clareza os indivíduos que serão 

beneficiados.79 

A discussão de qualquer política racial no Brasil, ainda que 

considerada legítima, envolve uma problemática diferente da realidade européia 

e norte-americana. A autora, por exemplo, parte da premissa que características 

                                                
78 VIDA, María Ángeles Martín. Fundamento y límites constitucionales de las medidas de acción 
positiva. Madrid: Civitas, s. d., p. 39. 
79 GOMES, Joaquim B. Barbosa. A recepção do instituto da ação afirmativa pelo Direito 
Constitucional brasileiro. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 38, n. 151, pp. 192-
152, jul/set. 2001, p. 146. 
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imutáveis, como a raça, são facilmente detectáveis, e, portanto, aptas ao emprego 

de uma medida compensatória. 

Entretanto, a história racial do Brasil diverge significativamente 

do contexto social dos Estados Unidos e da Europa. A sociedade norte-americana 

é conhecida por sua segmentação, assim como a sociedade européia, por sua 

homogeneização. A Europa, em sua história, nunca teve a necessidade de 

elaborar normas jurídicas de controle do contingente negro, até porque, os 

escravos eram levados para as colônias, e não para os reinos. Os Estados Unidos, 

assim como o Brasil, traz em seu passado a mácula escravagista, porém, devido 

as leis segregacionistas, a sociedade norte-americana delimitou nitidamente a 

esfera dos brancos e dos não-brancos. 

Como no Brasil esta linha de cor nunca foi nítida, fica a dúvida 

em como definir os beneficiários de uma política de discriminação em favor dos 

negros, já que qualquer ação afirmativa voltada à raça negra esbarra num 

problema que a sociedade norte-americana nunca vivenciou: a inexistência de 

critérios rígidos de determinação da raça (daí dizer que a importação da 

estratégia norte-americana de discriminação inversa é equivocada diante da 

realidade social brasileira). 

Mas esta não é a única questão. Reconhecendo a necessidade de 

se adequar a escolha de um critério de discriminação com sua finalidade, há 

quem defenda que a diferença socioeconômica verificada entre os negros e 

brancos decorre de um passado histórico desvantajoso, e não de um preconceito 

racial. Logo, se não há preconceito racial, uma discriminação em favor dos negros 

seria inválida, pois a raça não seria o critério adequado para alcançar a igualdade 
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socioeconômica pretendida: se a raça não é a causa, não pode ser a solução. Uma 

política universal de combate à pobreza seria a mais adequada, e, indiretamente, 

beneficiaria os negros. 

Os itens que se seguem nesta parte do estudo procuram debater 

em que medida as circunstâncias históricas e a realidade racial da sociedade 

brasileira são argumentos juridicamente relevantes para validar uma 

intervenção do judiciário, ainda que a discriminação positiva pudesse ser, em 

tese, considerada constitucional. 

Sabendo que a sociedade norte-americana, idealizadora do 

instituto das ações afirmativas, diverge significativamente da sociedade 

brasileira quanto às relações raciais, é imprescindível debater se os problemas 

decorrentes da indefinição da raça podem oferecer razões jurídicas que invalidem 

uma política de ação afirmativa. 

 

6.2. O CONTEXTO BI-RACIAL DA SOCIEDADE NORTE-AMERICANA: DA 

SEGREGAÇÃO À COMPENSAÇÃO 

 

Com o fim da Guerra Civil entre os estados do norte e os estados 

do sul, os negros que ainda não haviam sido alforriados ganharam a liberdade em 

todo o território americano com a promulgação da décima terceira emenda, em 

1865. Porém, embora livres, diversas leis que tratavam da relação entre os 

escravos e brancos continuavam a vigorar. A elite branca americana sempre teve 

medo de que os negros pudessem se rebelar (diferente da elite brasileira, que 
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embora possuísse uma população escrava quatro vezes superior, nunca acreditou 

que os negros representassem qualquer perigo). 

No mesmo ano de 1865, foi editado o Código dos Negros que, de 

uma forma geral, assegurava o direito à propriedade, casar, contratar, processar 

e ser processado, e testemunhar em causas que envolvessem pessoas de sua 

própria cor. 

Conforme afirma Eric Foner80, o enfoque central do Código dos 

Negros era regulamentar a questão do trabalho, que após a abolição da 

escravatura, tornou-se o principal objeto de conflito da sociedade norte-

americana. O Código do Mississipi, por exemplo, exigia que os negros 

comprovassem no início do mês de janeiro que possuíam vínculo empregatício por 

todo aquele ano. Caso os trabalhadores deixassem seus empregos antes do prazo 

estipulado no contrato de trabalho, seriam obrigados a devolver todos os salários 

pagos até então, sendo autorizada a prisão dos negros que abandonassem o 

serviço. E ainda, para garantir que o liberto não conseguisse qualquer outra 

alternativa além do trabalho na grande propriedade, os negros foram proibidos de 

alugar terras em áreas rurais. O Código do Negro na Carolina do Sul, por sua 

vez, impedia o exercício de qualquer trabalho que não fosse na agricultura ou 

serviço doméstico, a não ser pelo pagamento de um imposto anual entre dez de 

cem dólares. 

Foram aprovadas, também, leis contra a vadiagem e leis do 

aprendizado, que fornecia aos patrões brancos o direito de recolherem para si 

                                                
80 FONER, Eric. Nada além da liberdade: a emancipação e seu legado; trad. Luiz Paulo Rouanet, 
Rio de Janeiro: Paz e Terra; Brasília; CNPq, 1988, pp. 88-89. 
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quaisquer órfãos negros ou crianças cujos pais fossem incapazes de garantir o 

sustento. 

Na tentativa de criar uma alternativa de controle e substituição 

da mão-de-obra negra nos campos de algodão, o governo americano iniciou uma 

política voltada ao recebimento de imigrantes brancos. No entanto, ao chegar à 

América, os imigrantes preferiam concentrar-se na região nordeste, e poucos se 

dirigiram aos estados do sul, devido às péssimas condições de trabalho. 

Um jornal republicano na Geórgia, ao escrever de maneira direta 

a mensagem do sul, dizia: �Temos terras, mas não podemos mais controlar os 

negros... por isso queremos trabalhadores nortistas, irlandeses, alemães, para 

virem e tomarem seus lugares, para trabalharem as nossas terras por dez dólares 

por mês e rações de fubá e toucinho�.81  

Embora os negros continuassem a viver em um regime de 

trabalho quase escravo, em 1868 foi aprovada a décima quarta emenda, que 

determinava que �nenhum estado poderia negar a qualquer pessoa de sua 

jurisdição a igual proteção das leis�.82 No ano seguinte, foi vedado aos estados e 

ao governo federal negarem o direito de voto por motivos de raça, cor ou prévio 

estado de escravidão.  

Ao contrário dos libertos no Brasil e na América Latina, a cultura 

política de defesa dos direitos individuais levou os negros norte-americanos a 

exigirem participação integral na vida política da nação. Na avaliação de Foner83, 

                                                
81 FONER, Eric. Nada além da liberdade: a emancipação e seu legado; trad. Luiz Paulo Rouanet, 
Rio de Janeiro: Paz e Terra; Brasília; CNPq, 1988, p. 85. 
82 MENEZES, Paulo Lucena de. A ação afirmativa (affirmative action) no direito norte-americano. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 60. 
83 FONER, Eric. Nada além da liberdade: a emancipação e seu legado; trad. Luiz Paulo Rouanet, 
Rio de Janeiro: Paz e Terra; Brasília; CNPq, 1988, pp. 83-84. 
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em nenhum outro país, como na França ou Inglaterra, os negros sonharam em ter 

cartas de nobreza ou serem eleitos para presidência da Câmara dos Lordes. 

Porém, nos Estados Unidos, o sufrágio negro modificou os conflitos pós-

emancipatórios: as disputas entre o Estado americano e os governos locais 

transformaram-se em campos de batalha entre as classes sociais. O poder político 

local era representado principalmente por fazendeiros sulistas, enquanto o 

Estado Americano, defendido pelos nortistas que saíram vencedores da Guerra da 

Secessão, não podia mais ignorar a representativa classe negra eleitora. 

O caso Plessy versus Ferguson, julgado pela Suprema Corte 

Norte Americana, no ano de 1896, foi um marco nos conflitos entre negros e 

brancos, pois reconheceu a igualdade jurídica dos negros, mas legitimou a 

segregação racial mediante a teoria dos �iguais, mas separados�. A partir desse 

julgamento, a segregação tornou-se legalmente institucionalizada e o casamento 

inter-racial proibido, havia a separação de escolas, bairros, restaurantes, ônibus e 

hotéis de acordo com a raça do indivíduo. 

Somente a partir dos anos 50 que começaram a surgir diversas 

ações de fortalecimento da raça negra, como o movimento black´s is beautiful e o 

crescente sentimento de nacionalismo na cor oriunda da descolonização da África. 

Nesta década foi também realizada a integração forçada nos Estados Unidos, 

quando a Suprema Corte, modificando sua posição originária, julgou o famoso 

caso Brown versus Board of Education of Topeka e considerou inconstitucional a 

separação racial nas escolas. 

Diante dessa decisão, as escolas foram obrigadas a aceitar a 

inscrição de alunos negros, que chegaram a ser escoltados por tropas federais. A 
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lei que proibia o casamento entre brancos e negros também foi considerada 

inconstitucional por ofender a décima quarta emenda. 

Em termos gerais, pode se dizer que às leis de segregação 

deixaram duas conseqüências profundas nos Estados Unidos. 

Primeiramente, a sociedade ficou dividida em duas categorias 

raciais definidas com clareza: os negros e brancos (ou os brancos e os não-

brancos). A lei da endogamia permitia a classificação bi-racial mediante o critério 

da ancestralidade (princípio da descendência), cuja regra definia a raça a partir 

dos ascendentes e era certificada nos registros públicos. Esta categorização bi-

racial entre brancos e não-brancos, de acordo com Thomas Skidmore, foram 

agravadas com as teorias do racismo científico, amplamente aceitas nos círculos 

acadêmicos e elitistas da sociedade norte-americana, cujas teses defendiam a 

supremacia da raça branca sobre as demais raças.84  

A segunda conseqüência decorre da primeira, pois diante de uma 

política racial rígida, os negros uniram-se e instituíram organizações para 

defendê-los. Homens como Martin Luther King e Malcon X iniciaram suas lutas 

pelos direitos civis utilizando justamente igrejas e movimentos comunitários.  

As fortes repressões sofridas pelos negros criaram um ambiente 

propício de reconhecimento do explícito preconceito da sociedade norte-americana 

e seus efeitos econômicos nas classes sociais, fazendo com que os Estados Unidos, 

com sua história de discriminação racial, fosse o primeiro país a desenvolver 

políticas públicas de compensação.  

                                                
84 SKIDMORE, Thomas E. Fato e mito: descobrindo um problema racial no Brasil. Cadernos de 
Pesquisa. São Paulo, n. 79, nov., 1991, p. 7. 
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Não foi por acaso que a escolha de uma política compensatória 

aos negros surgisse por meio da implementação de práticas antidiscriminatórias 

voltadas ao mercado de trabalho, já que a questão do trabalho sempre foi o ponto 

central do conflito racial nos Estados Unidos. 

O presidente John Kennedy usou pela primeira vez a expressão 

affirmativa action em 1961, na ordem federal executiva nº 10.952, que criava a 

Equal Employment Opportunity Comission � EEOC, destinada a minorar as 

discriminações no mercado de trabalho através da investigação e publicação das 

práticas de emprego de grandes empresas para as vítimas de preconceito.  

Após a morte do presidente Kennedy, o vice-presidente Lydon 

Johnson assumiu o cargo e deu continuidade às políticas antidiscriminatórias 

com a promulgação do Civil Right Act, (Lei dos Direitos Civis), em 1964, que 

instituiu ações não preferenciais para compensar as conseqüências da 

discriminação racial.85 A seção 703 (a) do título VII, prescrevia: 

1) deixar de contratar ou recusar a contratar, ou despedir qualquer 
indivíduo, ou discriminar qualquer indivíduo no que diz respeito a 
compensação, termos, condições ou privilégio de emprego por causa da 
raça, cor, religião, sexo ou origem nacional de tal indivíduo, ou 
2) limitar, segregar ou classificar seus empregados ou candidatos a 
emprego de qualquer maneira que prevê qualquer indivíduo de 
oportunidades de emprego ou que afete adversamente sua condição como 
empregado por causa da raça, cor, religião, sexo ou origem nacional de 
tal indivíduo.86 

Porém, como observa Paulo Menezes, poucas mudanças foram 

obtidas. Assim, durante um discurso na Howard University, em 1965, o 

presidente Johnson declarou: �Você não pega uma pessoa que durante anos 

                                                
85 FULLINWIDER, Robert K. Direitos civis e preferências raciais: uma história jurídica da ação 
afirmativa. Disponível em: <http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0897/ijsp/alert.htm> Acesso em 
30 mar 2001, p. 1. 
86 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio; trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 475-476. 
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esteve acorrentada, e a libera, e a coloca na linha de partida de uma corrida e diz, 

�você está livre para competir com os outros�, e ainda assim acredita, 

legitimamente, que você foi totalmente justo�.87 

Dessa data em diante, o governo americano iniciou uma política 

destinada a promover a igualdade de oportunidade, não apenas com a proibição 

da discriminação, nos termos da lei de direitos civis, mas por intermédio de 

programas que pudessem corrigir desigualdades existentes em relação aos grupos 

minoritários. 

Esses programas de ações afirmativas deveriam estabelecer 

metas numéricas para a contratação de funcionários equivalente a participação 

desses grupos no mercado de trabalho, sendo, porém, vedadas quotas rígidas e 

inflexíveis. 

Neste contexto, houve uma sensível reformulação da política 

igualitária norte-americana. Grandes empresas submeteram-se às 

recomendações da EEOC modificando seus planos de contratação, favorecendo as 

mesmas oportunidades para aqueles que sofriam alguma limitação em virtude da 

discriminação sofrida. Além disso, diversas ações alegando a 

inconstitucionalidade e a ilegalidade (face à lei de direitos civis) do programa de 

ações afirmativas foram levadas a Suprema Corte Americana, que as considerou 

compatível com o princípio da igualdade perante a lei. 

A estratégia americana das ações afirmativas acabou por 

influenciar a Comunidade Econômica Européia, que elaborou a orientação de 

                                                
87 MENEZES, Paulo Lucena de. A ação afirmativa (affirmative action) no direito norte-americano. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 91. 
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1976 e o primeiro programa de Ação para Igualdade de Oportunidades em 1982, 

utilizando o conceito de action positive (ação positiva).88 

Assim, para que as discriminações pudessem ser qualificadas 

como ações afirmativas, e mais ainda, de discriminação inversa, algumas 

observações se faziam necessárias: 1) a discriminação deveria remontar ao 

passado, relacionada com características que ligavam certos indivíduos a um 

grupo; 2) o legado da discriminação sofrida deveria revelar uma desvantagem 

real revelada por problemas sociais e estruturais de subordinação; e 3) os fatores 

sociais e psicológicos deveriam outorgar aos grupos beneficiados uma significação 

atual, além da reunião informal de indivíduos.89 

No Brasil, o emprego das ações afirmativas foi criticado 

principalmente por copiar uma política igualitária desenvolvida a partir da 

realidade social dos Estados Unidos. Esta crítica fundamentava no fato de que, 

diferente da segregação bi-racial norte americana, não haveria discriminação 

racial no Brasil, ou, ainda que se reconhecesse a existência de discriminação, não 

seria possível classificar os negros destinatários do benefício, devido a 

miscigenação racial que ocorreu no território brasileiro. 

É oportuno debater, primeiramente, se a diferença existente 

entre os negros e os brancos no Brasil decorre, de fato, do preconceito racial. 

                                                
88 CAPPELIN, Paola. Ações afirmativas: uma estratégia para corrigir as desigualdades entre 
homens e mulheres. In: Discriminação positiva � ações afirmativas: em busca da igualdade. 2ª ed., 
coord. Malo Simões Ligocki e Marlene Libardoni [et al]. São Paulo: Cfemea, 1996, p. 19. 
89 VIDA, María Ángeles Martín. Fundamento y límites constitucionales de las medidas de acción 
positiva. Madrid: Civitas, s/n, p. 152. 
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7. DISCRIMINAÇÃO RACIAL OU DISCRIMINAÇÃO SOCIOECONÔMICA? 

 

7.1. O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL BRASILEIRA: A MISCIGENAÇÃO 

PARA O EMBRANQUECIMENTO 

 

Embora não se saiba as razões ao certo, no Brasil não existiu 

nenhuma regra de ancestralidade que pudesse definir as categorias raciais. 

Especula-se que um dos motivos seria a incapacidade das mulheres da América 

Portuguesa em impedir a legitimação dos filhos mestiços ilícitos de seus maridos 

com as escravas. 

O fato é que a aprovação de diversas leis contra o tráfico negreiro 

(entre 1831 e 1854), a lei do ventre livre (1871) e a lei dos sexagenários (1885), no 

período anterior à abolição da escravatura, aumentou consideravelmente a 

população negra e mestiça alforriada ou livre por nascimento, o que impedia 

qualquer movimentação política para a criação tardia de leis segregacionistas. A 

tabela abaixo revela a população negra do Brasil no ano de 1798 e no ano de 

1872: 

População livre e escrava no Brasil (%)90 
1798 1872 

Brancos  31,1 Brancos livres 38,1 
Pardos livres 12,5 Pardos livres 42,8 
Índios 7,7 

Total livre 
51,3 

Índios 3,9 

Total livre 
84,8 

Mulatos escravos 6,8 Mulatos escravos 4,8 
Negros escravos 41,9 

Total escravo
48,7 Negros escravos 10,4 

Total escravo 
15,2 

 

                                                
90 HASENBALG, Carlos Alfredo. Discriminação e relações raciais no Brasil; trad. Patrick Burglin. 
Rio de Janeiro: Editora Graal, 1979, p. 140. 
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No Brasil, Thomas Skidmore observa que o surgimento da 

�escapatória mulata� foi a maior dicotomia entre as relações raciais brasileiras e 

as relações raciais norte-americanas. Embora também houvesse uma população 

de mestiços nos Estados Unidos (no ano de 1850, 11% da população negra era 

formada de mulatos, e no ano de 1910, a percentagem havia subido para 21%), os 

mulatos foram empurrados para a categoria dos negros: 

Nenhuma população escravista nas Américas deixou de produzir uma 
vasta população mulata. Não é no fato da miscigenação, mas no 
reconhecimento ou não reconhecimento dos mestiços como grupo 
separado que reside a diferença.91 

Enquanto nos Estados unidos o mulato era visto como negro (ou 

afro-americano, de acordo com a terminologia americana), no Brasil o mestiço era 

considerado uma terceira categoria racial, com potencial de tornar-se cada vez 

mais branca e, conseqüentemente, menos degenerada.  

Embora não existisse uma �linha de cor� clara, a elite brasileira 

aceitou a tese da superioridade branca e tentou conciliá-la com sua realidade 

multi-racial, mediante o argumento de que, no Brasil, o branco prevalecia por 

meio da miscigenação: �ao invés de mongrelizar a raça, a mistura racial estava 

embranquecendo o Brasil. Longe de ser uma ameaça, a miscigenação era a 

salvação�.92 

A ideologia da miscigenação para o embranquecimento da 

população criou o mito da democracia racial brasileira, como se o país passasse do 

período da escravidão para o período da abolição sem quaisquer traumas racistas 

em relação aos negros: �o Brasil escapou do preconceito�. Além disso, o 
                                                
91 SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro; trad. 
Raul de Sá Barbosa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976, p. 87. 
92 SKIDMORE, Thomas E. Fato e mito: descobrindo um problema racial no Brasil. Cadernos de 
Pesquisa. São Paulo, n. 79, nov., 1991, pp. 6-7. 
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assimilacionismo permitiu ao mulato uma maior mobilidade social � se o 

indivíduo não pudesse ser classificado como branco, pelo menos não seria 

classificado com negro.  

O governo tomou diversas medidas voltadas para o 

embranquecimento. Entre 1890 a 1940 não foi realizado o levantamento da 

população racial nos censos; o mesmo aconteceu no censo de 1970 (época da 

ditadura), sob a justificativa da ausência de definições das categorias raciais. Na 

introdução ao censo de 1940, Fernando Azevedo escreveu: 

A admitir-se que continuem negros e índios a desaparecer, tanto 
nas diluições sucessivas de sangue branco como pelo processo constante 
de seleção biológica e social, e desde que não seja estancada a imigração, 
sobretudo de origem mediterrânea, o homem branco não só terá no 
Brasil seu maior campo de experiência e de cultura nos trópicos, mas 
poderá recolher à velha Europa � cidadela da raça branca �, antes que 
passe a outras mãos, o facho da civilização ocidental a que os brasileiros 
emprestarão uma luz nova e intensa � a da atmosfera de sua própria 
civilização. (grifo nosso)93 

A exemplo da política imigracionista norte-americana de controle 

da população negra, foram editados o Decreto nº 528/1890 e o Decreto-Lei 

nº7.967/1945 que autorizaram a entrada de mais de 4 milhões de imigrantes 

europeus, registrando a maior história de imigração em massa do país. Enquanto 

isso, os ingressos de negros e asiáticos só eram admitidos com a autorização do 

Congresso Nacional.  

A subjetividade da definição das categorias raciais fez com que, 

no Brasil, diferente da ancestralidade, os indivíduos delimitassem a raça baseada 

na aparência e na posição social. Em vez de garantir a democracia racial, a 

ideologia assimilacionista acabou por introduzir o preconceito racial entre os 

                                                
93 SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro; trad. 
Raul de Sá Barbosa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 
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negros e mestiços, que procuravam parceiros cada vez mais claros para 

embranquecer a raça.  

A existência de maior mobilidade social entre os mulatos e o 

preconceito racial entre indivíduos negros foi evidenciada nas pesquisas de Carlos 

Alfredo Hasenbalg. Entre os anos de 1968 e 1977, Hasenbalg registrou pelo 

menos 48 ocorrências de crimes de racismo.  Em uma delas contava a notícia 

publicada pelo Jornal do Brasil, no dia 15 de abril de 1971, onde o Clube Náutico 

de Ipojuca proibia em seu regulamento a contratação de jogadores negros, sendo 

permitido, no máximo, a contratação de morenos �desde que não fossem morenos 

demais�. No ano seguinte, o juizado de menores da Guanabara constatou que, 

durante o processo de adoção, as crianças negras eram preteridas inclusive por 

casais de cor: �quando pretendem adotar, preferem crianças pardas, e, quando 

forem escuras, que tenham cabelos lisos�.94 

O maior efeito da ideologia do embranquecimento foi a destruição 

da identidade negra e o fortalecimento da estigmatização desta raça como 

inferior. O país que recebeu a maior população escrava da África apresentou 

índices que revelavam uma queda vertiginosa da população negra, ou pelo menos, 

da população que se considerava negra. Apesar de negros e pardos 

corresponderem a aproximadamente 73 milhões de pessoas, apenas 5,3 % da 

população atual se declara negra. É possível vislumbrar neste quadro a 

diminuição do contingente negro, observando o censo realizado desde o período 

escravagista, pós-abolicionista e atual. 

                                                
94 HASENBALG, Carlos Alfredo. Discriminação e relações raciais no Brasil; trad. Patrick Burglin. 
Rio de Janeiro: Editora Graal, 1979, pp. 272-274. 
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COMPOSIÇÃO RACIAL DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA (%)95 

ANO BRANCO PARDOS NEGROS 

1835 24,4 18,2 51,4 

1872 38,1 42,2 19,7 

1890 44,0 41,4 14,6 

1940 63,5 21,2 14,7 

1950 61,7 26,5 11,0 

1960 61,0 29,5 8,7 

1980 54,8 38,4 5,9 

1999 54,0 39,9 5,3 
 

O IBGE realizou um pré-teste, em 1998, com o objetivo de 

aperfeiçoar as classificações contidas no quesito raça/cor do censo de 2000. A 

partir de uma amostra de 90 mil pessoas em seis áreas metropolitanas do país, 

foi perguntado aos entrevistados: �qual a origem que o (a) senhor (a) considera 

ter?�. A opção �origem brasileira� foi escolhida por 85,7 porcento dos 

entrevistados nas perguntas abertas e 86,6 porcento nas perguntas fechadas. A 

partir disso, a comissão consultiva do censo recomendou ao IBGE a manutenção 

das cinco categorias raciais utilizadas atualmente (branco, negro, pardo, indígena 

e amarelo).96  

Isso demonstra que a ideologia do assimilacionismo instituiu 

uma espécie de �raça social�, para manter o mito do equilíbrio racial e afirmar 

que o Brasil havia conseguido vencer o preconceito, mediante a unificação de 

todas as raças em uma grande e única �raça brasileira�. 

 

                                                
95 Cf. www.ibge.com.br e SKIDMORE, Thomas E. Fato e mito: descobrindo um problema racial no 
Brasil. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, n. 79, nov., 1991, p. 7. Consoante o senso do IBGE, a 
raça amarela representa 0,46%, seguida da indígena, com 0,16% de membros na população do 
Brasil. ALMANAQUE ABRIL, p. 141. 
96 HERINGER, Rosana. Desigualdades raciais no Brasil. Disponível em www.social.org.br/ 
relatorio2001/relatorio020.htm. Acesso em: 16 set. 2004, p. 01. 
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7.2 EXISTE DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO BRASIL? ALGUNS DADOS 

 

Um dos pressupostos para a implantação do programa de ações 

afirmativas nos Estados Unidos era a desigualdade entre negros e brancos, face 

uma história de preconceito explícito da sociedade norte-americana. Todavia, o 

legado das teorias assimilacionistas deixou a impressão de que no Brasil não 

havia discriminação racial, logo, uma política afirmativa fundada no critério da 

cor, seria uma política de privilégios, e não compensatória.  

Entretanto, as diferenças entre negros e brancos continuavam 

mostrando-se persistentes, contrariando as teses de que pouco importava a cor de 

um indivíduo para determinar sua posição social. 

Durante os anos de 1900 e 1930, o sociólogo Carlos Antônio Costa 

Ribeiro Filho estudou 400 processos no Rio de Janeiro e constatou que os negros e 

pardos tinham mais probabilidade de serem condenados do que um branco 

respondendo à mesma acusação. Ainda: a cor negra das vítimas funcionava como 

atenuante (situação igualmente constatada em estudos realizados nos Estados 

Unidos).97 

O sociólogo Sérgio Adorno98, do Núcleo de Estudos da Violência 

da USP, realizou uma pesquisa semelhante em São Paulo entre os anos de 1984 e 

1988, e observou que 48 % dos condenados eram negros, contra os 24 % de negros 

na população. As condenações por roubo qualificado somavam 38 % de todas as 

condenações, e 58 % dos flagrantes realizados eram em pessoas negras, contra 

46% em brancos. 
                                                
97 SILVA, Jorge da. Direitos civis e relações raciais no Brasil. Rio de Janeiro: Luam, 1994, p. 175. 
98 BARBIERI, Edison. As condições de vida dos negros no Brasil. Disponível em 
www.pime.org.br/pimenet/mundoemissao/justiçascond.htm. Acesso em: 01 set. de 2004. 
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O total de 42 % de brancos apresentava testemunhas, contra 25% 

dos negros; 27 % dos brancos conseguiam responder o processo em liberdade, 

enquanto apenas 15 % dos negros conseguiam este benefício. Finalmente, 60 % 

dos brancos eram absolvidos contra 27 % de absolvição entre os negros. 

A desigualdade no acesso à justiça e a vigilância mais eficiente 

por parte da polícia refletem-se em dados recentes sobre a população carcerária. 

A taxa de encarceramento no estado de São Paulo é de 76,8 por 100 mil 

habitantes brancos, 140 por 100 mil habitantes pardos e de 421 por 100 mil 

habitantes negros. �A probabilidade de um negro estar na prisão é, portanto, de 

5,4 vezes maior do que a de um branco e 3 vezes maior que a de um pardo�.99 

A desigualdade também era constatada em relação à 

disponibilidade da rede de esgoto, habitação, escolaridade e rendimento. O censo 

do ano de 2000, elaborado pelo IBGE, revelou que apenas 2,8 % dos negros 

possuíam mais de 12 anos de escolaridade, contra 10,9 % dos brancos. Em São 

Paulo, 20,9 % dos negros estavam desempregados, contra 13,8 % de brancos. O 

salário médio diário era de 2,94 reais para os negros e de 5,50 reais para brancos. 

Do total de mulheres negras empregadas em São Paulo, 56,3 % eram domésticas 

ou mensalistas. Quanto à distribuição dos ocupados por grupos de ocupação, 5,9% 

dos negros ocupavam cargo de direção e planejamento, enquanto este percentual 

era de 21,4 % entre os brancos.100 

E não Brasil não existia discriminação racial. 

                                                
99 HERINGER, Rosana. Desigualdades raciais no Brasil. Disponível em www.social.org.br/ 
relatorio2001/relatorio020.htm. Acesso em: 16 set. 2004, p. 01. 
100 HERINGER, Rosana. Desigualdades raciais no Brasil. Disponível em www.social.org.br/ 
relatorio2001/relatorio020.htm. Acesso em: 16 set. 2004, p. 01. 
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Consoante Thomas Skidmore101, a resposta de ideologia 

assimilacionista se fundava no fato de que os negros eram vítimas não da 

discriminação, mas de um desvantajoso passado sócio-econômico. Assim, a 

pobreza dos negros iria declinar quando a pobreza em geral fosse reduzida. A 

solução para combater as desigualdades entre negros era a mesma para todos os 

brasileiros: um rápido crescimento econômico. 

Porém, o que a tese assimilacionista não explicava era que os 

negros recebiam rendimento diferenciado mesmo quando estavam em um grau 

equivalente de escolaridade. Quanto mais um negro se aproximava da elite, 

maior sua diferença salarial em relação ao branco. 

Estes dados revelam que a discriminação racial enfrentada no 

Brasil não é de ódio explícito, tal como foi a discriminação americana, mas 

também não é menos perversa. As situações de preconceito aparecem, sobretudo, 

nos momentos de competitividade entre negros e brancos, delegando aos 

indivíduos de cor a situação de sub-emprego em detrimento de sua capacitação. 

Daí porque o preconceito racial no Brasil não tolerou a segregação aberta, mas se 

afirmou como uma discriminação cordial, só perceptível nos ambientes de 

intimidade. 

                                                
101 SKIDMORE, Thomas E. Fato e mito: descobrindo um problema racial no Brasil. Cadernos de 
Pesquisa. São Paulo, n. 79, nov., 1991, p. 9. 
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8. O CONCEITO DE RAÇA 

 

8.1. RAÇA E RACISMO: UM CONCEITO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

 

Uma vez admitida a existência de preconceito racial no Estado 

brasileiro, fica a dificuldade em definir em quais termos é viável a adoção de uma 

política de benefício aos negros, face a indisponibilidade de critérios de definição 

dos grupos raciais. 

O Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 82.424/RS, se 

manifestou acerca da definição do termo racial. Em voto vencido, o Ministro 

Moreira Alvez citou o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano para definir a 

raça: 

O conceito de raça é considerado unanimemente pelos antropólogos como 
um recurso útil à classificação e capaz de fornecer o esquema zoológico 
no qual podem ser situados os vários grupos do gênero humano. Essa 
palavra, portanto, deve ser reservada exclusivamente aos grupos 
humanos dotados de características físicas diferentes, que podem ser 
transmitidas por hereditariedade. Tais características são 
principalmente: a cor da pele, a altura, a conformação da cabeça e do 
rosto, a cor e a qualidade dos cabelos, a cor e a forma dos olhos, o 
formato do nariz e a compleição física. Convencionou-se distinguir três 
grandes raças, que são a branca, a amarela e a negra, ou seja, a 
caucasiana, a mongólica e a negróide.102 

Todavia, em decisão majoritária, o Supremo Tribunal Federal 

adotou a tese de que a raça só pode ser compreendida como um conceito político 

social, e não biológico. Fazendo referência ao Projeto Genoma Humano, o 

Ministro-relator Maurício Corrêa repudiou as classificações raciais humanas com 

                                                
102 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia; trad. Alfredo Bosi. 2ª ed., São Paulo: Martins 
Fontes, 1998, p. 823. 
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base nas características físicas. Após a decodificação de 97% do código genético 

humano, os cientistas confirmaram que não há base genética para descrever 

aquilo que se denomina raça, ao contrário, um negro se diferencia tanto de um 

branco, quanto de outro negro, logo, do ponto de vista genômico, as raças não 

existem. Na realidade, o desenvolvimento de características como a cor da pele se 

dá com a adaptação do homem ao ambiente.103 

Da inexistência de um conceito biológico de raça, porém, não se 

pode deduzir a inexistência de racismo. É verdade que a crença de uma raça 

superior e uma raça inferior já foi defendida por diversos cientistas e 

antropólogos. A doutrina lombrosiana procurava características orgânicas e 

tipológicas que permitissem identificar o indivíduo delinqüente de maneira 

diversa do indivíduo �normal�. Consoante esta doutrina, o criminoso já nascia 

portando estigmas físicos e psíquicos herdados de seus ancestrais, tais como um 

tamanho específico de crânio, orelhas grandes e afastadas da cabeça, 

sobrancelhas largas ou lábios virados. 

As teorias bioantropológicas deixaram um grave legado na 

estigmatização do negro como delinqüente. As políticas criminais de eugenia, ao 

identificar nos genes a causa da criminalidade, incentivaram a esterilização como 

conduta de combate à criminalidade.  

A Alemanha foi um dos países que mais absorveu as teorias 

eugênicas. Em 24 de novembro de 1933, foi introduzida a lei de castração como 

medida de segurança aos delinqüentes culpados de crimes sexuais graves e 

reincidentes de crime contra os costumes, sendo seguida pela aprovação da lei 

                                                
103 CRIME DE RACISMO E ANTI-SEMITISMO: um julgamento histórico no STF: habeas corpus 
nº 82.424/RS. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2004, pp. 25-26. 
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que previa a esterilização a todos os indivíduos degenerados. Nos dizeres de 

Aureliano Araújo, o intuito dessas normas era impedir a propagação das 

características psicopatológicas aos descendentes: 

A referida lei, que tem objetivos de prevenção, refere-se à esterilização 
compulsória dos indivíduos afetados de doenças hereditárias, tais como a 
imbecilidade congênita, a esquizofrenia, a loucura circular, a epilepsia 
hereditária, o alcoolismo crônico e a cegueira também transmissível por 
meio da hereditariedade.104 

 Hoje, a biologia moderna, embora ainda que não se saiba ao 

certo em que medida os genes podem influir no comportamento humano, ignora 

que esta influência se manifeste em grupos raciais, justamente porque a raça não 

se explica geneticamente. O racismo, por sua vez, sendo uma criação político-

social, retira um conjunto de características, como a cor dos olhos e da pele, o 

formato do nariz ou a origem étnica para formular um juízo inferior de um grupo. 

O que pode parecer a princípio um paradoxo é explicado a partir do momento que 

se compreende que o racismo não se apóia em fatos biológicos, mas em 

características retiradas ao arbítrio para legitimar o genocídio, a exploração ou a 

exclusão dos grupos denominados inferiores. 

De acordo com o voto da Ministra Ellen Grace, quando a 

Constituição fala de preconceito racial não se pode pensar em critérios científicos 

para defini-lo, pois não há. O que ocorre é a falsa percepção que se tem do outro 

como diferente e inferior, revelada no menosprezo e desrespeito ao direito 

fundamental à igualdade.105 Neste sentido, embora os judeus não fossem 

tradicionalmente classificados como uma raça específica, fazendo parte do grupo 

                                                
104 ARAÚJO, J. Aureliano Corrêa de. Direito Penal, Sociologia e Psicologia criminais. Recife: 
Imprensa Oficial, 1947, p. 144. 
105 CRIME DE RACISMO E ANTI-SEMITISMO: um julgamento histórico no STF: hábeas corpus 
nº 82.424/RS. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2004, p. 124. 



 103

de caucasianos, não impediu que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse que o 

anti-semitismo poderia configurar crime de racismo, e, assim, o judaísmo seria 

compreendido também como uma raça. 

O problema a enfrentar, nestes termos, consiste em reconhecer 

que o preconceito racial subsiste ainda que não existam raças.  

Além disso, a falta de um conceito racial não pode servir de 

justificativa para a inoperância de uma política pública de combate à 

discriminação racial. Alegar que o racismo não segue qualquer regra de 

racionalidade não significa que o Estado esteja impedido de tomar medidas 

preventivas e punitivas contra a prática racista. 

Portanto, ainda que a raça não possa se configurar no ponto de 

vista biológico, ela se cria no ponto de vista jurídico-constitucional. Se assim não 

fosse, a prescrição contida no art. 5º, inciso XLII, que qualifica a prática de 

racismo como crime inafiançável e imprescritível, ficaria destituída de eficácia. 

Quando, na verdade, o legislador constitucional deu a este tipo de conduta uma 

previsão anormal em relação aos outros crimes penais (no que tange a 

imprescritibilidade) justamente por considerar o prejuízo social e o atentado à 

dignidade dos indivíduos vítimas do preconceito. 

 

8.2. A ADEQUAÇÃO AOS FINS DOS CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DOS 

GRUPOS RACIAIS 

 

Mesmo reconhecendo a raça como um conceito político-social, 

toda política de ação afirmativa, que busca combater o preconceito racial 
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mediante a concessão de vantagens aos grupos discriminados, encontra no Brasil 

a indefinição dos critérios raciais. A ancestralidade, que separa com clareza os 

grupos raciais nos Estados Unidos, se mostra inviável diante da realidade 

brasileira. 

As duas formas de definição racial na seleção de candidatos às 

cotas raciais revelam finalidades diferenciadas para combater o preconceito 

racial. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro � UERJ, pioneira na política 

de cotas para negros, exige a autodeclaração da raça dos candidatos às vagas 

reservadas, enquanto que a Universidade de Brasília � UnB exige a submissão de 

fotos dos candidatos a uma comissão �especializada�, que julga a aparência do 

pretendente a partir de uma avaliação do conjunto de características físicas (como 

tipo de cabelo, formato do nariz e boca, cor de pele, entre outros) que permitam 

sua definição como negro ou pardo. 

A UERJ, seguindo a orientação da Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho � OIT, defende que a definição dos grupos 

raciais deve ser orientada unicamente pela consciência de cada indivíduo quanto 

a sua identidade cultural. A UnB, ao contrário do método aproveitado pela UERJ, 

não se preocupa com a autodenominação racial, mas na maneira pela qual as 

características negras são assimiladas pela sociedade para designar os indivíduos 

que poderão potencialmente ser vítima de preconceito.  

Desta maneira, é claro perceber que o método empregado pelas 

duas universidades almeja alcançar objetivos distintos. Na UERJ, a lógica da 

autodeclaração procura oferecer um benefício a todo candidato que se considera 

negro ou pardo, portanto, os grupos raciais que durante um período histórico 
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foram prejudicados em razão de suas características negras, agora são 

beneficiados justamente em virtude dessas características. Há um 

comprometimento do método em reverter a postura assimilassionista por 

intermédio do fortalecimento da identidade racial, pois frente à oportunidade de 

alcançar uma vaga no concorrido vestibular das universidades públicas 

brasileiras, os candidatos se vêem obrigados a realizar uma reflexão sobre sua 

categoria racial, e, ao reconhecerem sua cor e origem negra, abandonam a 

ideologia de ver o mulato como uma raça mais próxima à branca. 

A UnB, por outro lado, não se compromete com fortalecimento da 

identidade racial. Se o objetivo das cotas raciais é compensar as diferenças 

impostas pelo preconceito e eliminar os resquícios de inferioridade atribuídos à 

raça negróide, a fixação de um critério racial deve estar relacionada à maneira 

pela qual cada pessoa é estigmatizada como negra ao ser discriminada. A idéia é 

que as características utilizadas para excluir sejam também utilizadas para 

beneficiar.  

Desde já, é possível vislumbrar indagações jurídicas no âmbito 

dos dois métodos. 

Como decidir, por exemplo, o caso de um aluno negro, candidato 

às vagas reservadas, que tenha obtido nota suficiente para ser aprovado, não 

fosse o fato de que uma parte dos alunos aprovados fossem brancos, que haviam 

se declarado negros em virtude da concorrência inferior? Ou ainda, como evitar 

que os candidatos beneficiados hoje como negros, amanhã se candidatem à 

reserva de vagas de outras raças, como a indígena? 
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Pode-se afirmar, no primeiro caso, que não há qualquer 

pretensão legal que dê amparo para indeferir a declaração de um candidato que 

se considere negro, mesmo que aparente ser branco. É claro que se pode dizer que 

uma pessoa é mais negra do que outra, entretanto, como os critérios não são 

claros, mesmo um indivíduo aparentemente caucasiano pode se considerar negro. 

E não há qualquer problema nisso. O problema só acontece quando a 

identificação da raça varia de acordo os benefícios ofertados. Não pode uma 

pessoa se declarar negra para concorrer ao vestibular e depois se declarar 

amarela para adquirir benefícios de outra natureza. 

Isso não significa que uma pessoa, se atribuindo como membro da 

raça negra, não possa modificar o juízo de sua própria raça. Porém, para fins de 

preferência em uma política racial, a escolha deve ser coerente e definitiva. Nada 

impede a mudança racial para quaisquer outros efeitos, mas com o intuito de 

tornar uma medida de fortalecimento racial realmente eficaz e evitar fraudes, a 

autodeclaração deve ser um documento que proporcione efeitos não apenas para 

uma seleção especifica, como também para as demais, sendo, inclusive, 

obrigatória a menção de toda declaração dessa natureza. 

Concernente ao método empregado na UnB, é perfeitamente 

lógico (e talvez produza efeitos mais eficazes que UERJ), priorizar as pessoas 

portadoras de mais características negras, sabendo que a sociedade brasileira 

exclui pela aparência. No Brasil, ninguém está interessado em descobrir se 

aquele candidato a um emprego é descendente de um negro ou se ele próprio se 

considera negro. Interessa é o processo pelo qual as características daquele 

indivíduo são decodificadas para definir um juízo racial. É assim que se comporta 
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a comissão de seleção da UnB, pois ao ser confrontada com a foto de um candidato 

às vagas reservadas, julga as características raciais daquele candidato da mesma 

maneira que ele seria julgado por um racista, mas neste caso, para beneficia-lo. E 

não há qualquer problema nisso. 

O problema do método da UnB está em acreditar que a comissão 

de seleção, composta por membros ligados aos movimentos raciais e �especialistas 

no tema�, cuja competência reside em julgar a negritude dos candidatos, coincide 

com a interpretação que a sociedade faz de cada característica negra na definição 

das categorias raciais. 

Será que um sujeito considerado negro na região Sul, marcada 

pela colonização européia, também seria considerado negro na região Nordeste, 

caracterizada pelo contingente negro e mestiço? Nada impede que um mulato, ao 

se mudar para um estado com uma população branca mais homogênea, seja 

vítima pela primeira vez de preconceito racial. Este fato pode ocorrer, e é 

provável que ocorra cotidianamente, porque os padrões de classificação dos 

negros são ambíguos e flexíveis, podendo se apresentar com mais rigidez em 

lugares de ampla população homogênea. 

Daí, é um equívoco crer que uma comissão possa representar e 

legitimar esses padrões devido a sua �especialidade�, se não houver estudos que 

comprovem em que medida as características como a cor da pele, o tipo de cabelo, 

o formato do nariz e da boca, orientam o juízo de cada comunidade.  

A importância de cada característica na aferição do benefício fica, 

na situação encontrada atualmente, ao arbítrio dos membros julgadores. Saber 

qual o peso que pode ter um cabelo �afro� ou a cor da pele para a comissão da 
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UnB é um mistério. É muito fácil identificar um negro quando ele é portador de 

todos os estigmas próprios de sua raça, o difícil é saber se um candidato é negro o 

bastante. 

Supondo que a comissão enumere dez quesitos sob os quais será 

analisada a raça do candidato, certamente haverá candidatos que preencherão 

todos os dez itens. Mas alguns preencherão oito, outros seis, outros quatro. Pode 

ser que haja candidatos que preencham apenas um requisito, mas a característica 

apareça de forma tão marcando, como a cor da pele muito escura, que pouco 

importa se as outras características não sejam negras. 

Não se pretende, neste estudo, afirmar que a aparência não possa 

ser empregada nas políticas preferenciais de raça. A crítica que se faz é de grau. 

Não se pode deduzir que a interpretação das características negras de uma 

comunidade ou no Estado, como um todo, esteja representada na opinião de um 

grupo seleto, sem qualquer dado sociológico ou antropológico que justifique a 

decisão. 

Assim, se uma universidade pretende abandonar do critério 

meritório pelo critério racial, deve pautar sua escolha em meios que se mostrem 

aptos a alcançar os fins desejados, ou seja, a universidade precisa comprovar que 

a escolha e o peso das características individuais consideradas relevantes na 

configuração da raça são as mesmas usadas para excluir as vítimas de 

preconceito. E hoje, ao que tudo indica, não há uma preocupação em legitimar 

com dados reais o julgamento que impugna um candidato por ele não ser negro.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Glenn Loury tem defendido que o uso generalizado das 

preferências raciais pode vir a comprometer a percepção da competência dos 

negros, criando uma falsa percepção de que negros sejam menos capazes do que 

os brancos. Outro motivo para o ceticismo do autor é que as ações afirmativas 

podem prejudicar os incentivos que os negros teriam para desenvolver sua 

capacidade competitiva. Em outras palavras, o desempenho inferior observado 

nos membros da raça negra poderia decorrer justamente do tratamento 

condescendente.106 

Para Loury, o discurso político das ações afirmativas possui um 

sub-texto paradoxal, pois os negros almejam igualdade de status com os brancos 

invocando a atenção para as suas limitadas realizações, exigindo, assim uma 

medida preferencial. A elite branca solidária cede a preferência deixando claro 

que, sem ela, a penetração dos negros nas camadas sociais superiores seria 

impossível. �O paradoxo é que, embora a igualdade seja o objetivo da instituição, 

esta não é uma troca entre iguais, e nunca poderá ser�.107 

As críticas também afirmam que os efeitos das ações afirmativos 

podem ser justamente o contrário. Ao invés de diminuir o ódio racial, as medidas 

agravarão ainda mais a tensão racial existente, pouco interferindo na situação 

deplorável que vivem os pobres no Brasil. 
                                                
106 LOURY, Glenn. Como consertar a ação afirmativa. Disponível em <http: 
//usinfo.state.gov/journals/itsv/0897/ijsp/racecom7.htm> Acesso em 30 mar. 2001, p. 01. 
107 LOURY, Glenn. Como consertar a ação afirmativa. Disponível em <http: 
//usinfo.state.gov/journals/itsv/0897/ijsp/racecom7.htm> Acesso em 30 mar. 2001, pp. 01-02. 
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Embora o emprego das ações afirmativas, em especial da política 

de cotas, esteja eivada de críticas procedentes, é necessário reconhecer a 

precariedade dos resultados e esforços até então obtidos com políticas universais 

de não-discriminação. O objetivo desta pesquisa, no entanto, não está voltado a 

defender ou a estimular a aplicação das políticas de cotas nas universidades ou 

nos concursos públicos. Conforme afirma John Hart Ely, um problema moral 

difícil não necessariamente provoca um problema constitucional difícil,108 e é  

neste ponto que se centra o debate deste trabalho. 

Normalmente, os argumentos levantados tanto para legitimar 

quanto para repudiar a política de cotas são destituídos de um suporte normativo. 

Quer-se transportar um debate político para um debate jurídico, a fim de que os 

juízes decidam se a discriminação inversa deve ou não ser aplicada, quando o 

judiciário não é o poder legitimado para deliberar assuntos dessa ordem. Como a 

Constituição não se manifesta sobre este assunto, o único modo dos juízes 

estabelecerem o controle de constitucionalidade das discriminações raciais é 

recorrerem ao ditos valores constitucionais, como se houvesse valores no campo 

metafísico pronto a serem desvendados. 

A democracia procedimentalista, ao ceder qualquer o controle de 

conteúdo, não está preocupada em afirmar que os homens devem seguir as leis 

porque são boas e justas. Os homens devem seguir as leis porque as leis foram 

elaboradas por eles, se é justa ou não, pouco interessa, porque o monismo não 

acredita na figura do rei-filósofo capaz de descobrir a verdade. Portanto, os 

tribunais constitucionais não podem declarar a política de cotas para negros como 
                                                
108 ELY, John Hart. Democracia y desconfianza: una teoria del control constitucional; trad. 
Magdalena Holguín. Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores: Universidade de los Andes, 
1997, p. 205. 
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inconstitucional, alegando qualquer ofensa ao princípio da isonomia, a não ser 

que exista um défict democrático no processo legislativo. 

A ausência de representatividade é o que autoriza a intervenção 

do Supremo Tribunal Federal no exame de constitucionalidade da norma, e pode 

ser analisada no escrutínio estrito das classificações raciais. Quando uma lei 

provoca um impacto desproporcional a um determinado grupo social, ainda que 

esta lei não utilize o critério racial expressamente ou que apresenta uma 

motivação razoável, deve-se interpretar prejudicialmente. Em outras palavras, o 

escrutínio rígido desconsidera a intencionalidade do legislador e presume que a 

verdadeira motivação é agravar a situação de um segmento da sociedade. 

Não havendo razões para suspeitar da finalidade da norma, o 

juiz não pode invalidar medidas políticas por discordar com os fins ou supor que 

haja meios mais eficazes ou menos gravosos para atingir a mesma meta. O juízo 

do melhor meio é um juízo axiológico e não jurídico. O povo, por intermédio de 

seus representantes, determinam os meios. Caso os parlamentares julguem que 

as cotas significam um prejuízo inaceitável em relação aos benefícios trazidos, os 

membros das minorias agraciadas não podem esperar qualquer �direito� 

amparado pela Constituição em obrigar que a raça seja considerada uma 

diferença relevante.  

Na mesma medida, se a opção é adotar uma política de cotas 

porque o prejuízo é aceitável, o princípio da igualdade não ampara qualquer 

pleito que vislumbre a proibição da medida. Desde que seja a maioria agravando 

a própria maioria. E nisso não há qualquer dilema constitucional. 
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Na segunda parte da pesquisa, a preocupação não está voltada 

em refutar argumentos de dogmática jurídica que possam ser invocados na teoria 

do controle de constitucionalidade das leis discriminatória pelo princípio da 

igualdade. A inquietação é abordar os temas que envolvem um problema fático de 

adoção das ações afirmativas, e que surgem como fundamento jurídico de 

invalidação dos programas. 

Como o objeto de implantação das cotas raciais é a extinção da 

discriminação racial, a importação de uma estratégia norte-americana, 

caracterizada pelo segmentarismo e segregacionismo não seria condizente com a 

realidade brasileira, já que no Brasil o problema seria econômico, e não racial. 

Fonte significativa desse sentimento é devido ao legado 

assimilacionista, cuja doutrina pregava a miscigenação entre negros e brancos 

para o embranquecimento da população. Foi a maneira pela qual um país mestiço 

se adaptou às teorias científicas de eugenia. Enquanto que alguns países 

defendiam a segregação ou o extermínio da raça degenerada, a solução brasileira 

era clarear a população incentivando a imigração em massa de um grande 

contingente europeu e restringindo o ingresso de imigrantes africanos, além da 

procura interna por parceiros cada vez mais claros. 

Não há razões para crer que o Brasil atualmente é menos negro 

do que em 1835. Mas as conseqüências do assimilacionismo produziram um forte 

impacto na quantidade de indivíduos que se consideram negros. 

A princípio, nada disso pode parecer relevante, não fosse um 

aspecto: a inexistência de padrões rígidos de cor para determinar os grupos 

raciais beneficiados (associada às descobertas do projeto genoma humano, que 
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repudiou qualquer base biológica de classificação racial) surgia como um 

obstáculo à adoção de qualquer política de tratamento condescendente aos 

negros. 

Entretanto, ainda que inexista critérios rígidos de definição 

racial ou que a raça seja um conceito inexistente, o preconceito sofrido pelos 

grupos portadores dos estigmas negativos persiste independentemente de 

qualquer descoberta científica. Logo, é perfeitamente possível que uma política 

igualitária institua o critério racial com o intuito de formular ações preventivas e 

punitivas contra práticas que atentem à dignidade dos indivíduos prejudicados 

pelo preconceito racial. 

A restrição feita ao final da pesquisa consiste em observar com 

reserva os critérios formulados na Universidade de Brasília. As universidades 

podem instituir os fins que acreditam serem mais eficazes para dirimir 

desigualdades étnicas, e disso não pode haver uma fiscalização do judiciário, a 

não ser na hipótese já mencionada. Mas isso não afasta a averiguação entre meio 

e fim. Embora existam vários meios disponíveis para realizar um mesmo fim, 

todos os meios devem se mostrar compatíveis. 

Quando a UnB propõem definir os critérios raciais com base na 

aparência, por ser ela a fonte da discriminação sofrida no Brasil, os padrões de 

definição não podem ficar ao arbítrio de uma comissão �especializada�, porque 

não há qualquer base que possa apoiar as decisões dos membros da banca. A 

maneira que o comitê racial da UnB analisa a cor dos olhos, o formato do nariz, 

ou a cor da pele para elaborar um juízo de negritude não corresponde 

necessariamente a interpretação da comunidade. Assim, embora a UnB não 
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esteja preocupada em dizer quem é ou não negro, já que este sentimento é 

individual, ela se propõe a dizer quem é ou não vítima de preconceito. E 

atualmente, os parâmetros sob os quais os juízes se apóiam são demasiadamente 

subjetivos para excluir um aluno mestiço do certame. 
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